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แบบฟอรมท่ี 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด 
ชื่อจังหวัด : จังหวัดเชียงราย หนาที่ :  1  / 7 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ     
การปฏิบตัิราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

1.พัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

1.เพิ่มมูลคาการ
ทองเที่ยวเพื่อเพิ่ม
รายได 
2.พัฒนาการทองเที่ยว
เนนฐานเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน 

1.1.1 รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายไดจากการ
ทองเที่ยวของกลุม
จังหวดั 
1.2.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพดาน
การทองเที่ยว 

รอยละ Y 
 
 
 

ระดับ 5 

องคความรูการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว 

2.พัฒนาการคา 
การลงทุน 
และโลจิสติกส 

เปนศูนยกลางการคา
การลงทุนและ        
โลจิสติกสในกลุม
ประเทศอนุภาคลุม
แมน้ําโขง 

1.1.3 รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลคาการคา
ตางประเทศ 

รอยละ X+10 องคความรูโลจิสติกส
ดานการคา 

3.การสรางความ
เขมแข็งใหภาค
เกษตร 
อุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มมูลคา 

1.สรางความมั่นคงแก
แหลงอาหารของ
ชุมชน 
2.เพิ่มผลิตภาพและ
คุณคาของสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 
3.พัฒนา
ความสามารถการ
แขงขันของกลุมธุรกิจ
และผูประกอบการ 
4.นําสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู
ตลาดโลก 
 

1.1.2 รอยละของ
จํานวนแปลง/ฟารมที่
ไดรับใบรับรอง
มาตรฐาน GAP ตอ
จํานวนแปลง/ฟารม ที่
ไดรับการตรวจจาก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
1.2.2 รอยละของ
จํานวนเกษตรกร/
กลุมเปาหมายที่ผาน
การเตรียมความพรอม
ตามระบบมาตรฐาน 
GAP 

รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 100 
(ขาว 600 ราย) 

องคความรูการผลิตขาว
ตามมาตรฐาน GAP 
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ชื่อจังหวัด : จังหวัดเชียงราย หนาที่ :  2  / 7 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ     
การปฏิบตัิราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

  1.2.3 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการปองกัน 
แกไขปญหาและเฝา
ระวังโรคไขหวัดนก 
1.2.4 ระดับ
ความสําเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ิน 
1.2.5 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตาม
แผนการเพิ่มมลูคาการ
จําหนายผลิตภณัฑ
ชุมชนและทองถ่ิน 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับ 5 

 

4.ดํารงฐาน
วัฒนธรรมและ
ทุนทางสังคม
ของลานนา 

1.สงเสริมให
ประชาชน ชุมชนมี
การสืบคนสังคม
วัฒนธรรมภูมปิญญา
ของทองถ่ิน 
2.แหลงเรียนรูดาน
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
3.สงเสริมการเรียนรู
และฟนฟูจิตวญิญาณ
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

1.2.9 ระดับ
ความสําเร็จของการ
บริหารจัดการแหลง
เรียนรูดานวัฒนธรรม
และศาสนา 

ระดับ 5 องคความรูการบริหาร
จัดการดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ชื่อจังหวัด : จังหวัดเชียงราย หนาที่ :  3  / 7 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ     
การปฏิบตัิราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

 4.สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพเครือขายดาน
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5.เสริมสราง
ความสัมพันธดาน
วัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบานใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ตอนบน 

   

5.พัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 
คุณภาพชวีิต 
และสรางความ
เขมแข็ง
กระบวนการ
ประชาสังคม 

ประชาชนในจงัหวัด
เชียงรายมีความรูคู
คุณธรรมนําไปสูการ
สรางงาน เพื่อสราง
คุณภาพชวีิตทัง้กาย
และใจ โดยคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย และดํารงไวซ่ึง
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

1.2.6 ระดับ
ความสําเร็จของการ
แกไขปญหาสงัคมและ
คุณภาพชวีิต 
1.2.7 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานความ
ปลอดภัยดานอาหาร
ระดับจังหวดั 
3.1 ระดับความสําเร็จ
ของการแกไขปญหา
เพื่อลดจํานวน
ครัวเรือนยากจนที่มี
รายไดเฉลี่ยต่ํากวา
เกณฑ จปฐ. 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับ 5 

องคความรูการรวบรวม 
วิเคราะหและจัดทํา
รายงานสถานการณทาง
สังคมระดับจังหวัด 
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ชื่อจังหวัด : จังหวัดเชียงราย หนาที่ :  4  / 7 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ     
การปฏิบตัิราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

6.ดํารงฐาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดม 
สมบูรณและ  
การจัดการ 
ส่ิงแวดลอมทีด่ี 

1.อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพใหเกิด
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 
2.สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหอยูในระดับที่
เหมาะสม  
ของทุกภาคสวน 
3.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
มีประสิทธิภาพโดย
การมีสวนรวม 

1.1.4 ระดับ
ความสําเร็จการ
ดําเนินการตามแผน
บูรณาการดานการ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพือ่
ปองกันและเตอืนภัย
จากอุทกภัย สภาวะ
หมอกควนัและดิน
ถลม 
3.4 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 

องคความรูการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

7.ความมั่นคง
พื้นที่ปกตแิละ
พื้นที่ตามแนว
ชายแดน 

1.เสริมสรางศักยภาพ 
คนและชุมชน ใหมี
ความเขมแข็งภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสวน
รวมในการพฒันา
ความมั่นคงในพื้นที่
ปกติและพืน้ที่
ชายแดนใหมคีวาม
สงบเรียบรอยและการ
พัฒนารวมกัน 
 

3.2 ระดับความสําเร็จ
ในการปองกนัและ
แกไขปญหายาเสพติด 
3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกัของรอย
ละการจับกุมผูกระทํา
ผิดในคดแีตละกลุมที่
เกิดขึ้นใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 

องคความรูการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติด 
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ชื่อจังหวัด : จังหวัดเชียงราย หนาที่ :  5 / 7 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ     
การปฏิบตัิราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

 2.ประชาชนมคีวาม
มั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
และรวมพลังเอาชนะ
ยาเสพติดและผูมี
อิทธิพล ในพืน้ที่ปกติ
และพื้นที่ชายแดน 
 

3.5 ระดับความสําเร็จ
ของการรักษาความ
ปลอดภัยโดยเนน
อุบัติเหตุจราจรทางบก 
3.6 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิการ
ตามแผนงานดาน
ความมั่นคง 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 

 

8.สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

1.ระบบการ
บริหารงานภาครัฐใส
สะอาด โปรงใส 
ตรวจสอบไดและ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ 
2.บุคลากรภาครัฐ
ไดรับการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพขีด
สมรรถนะความ
ทันสมัย 

4.รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
5.ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการ
ประชาชน 
6.ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวม
ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 
7.ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิการ
ตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

องคความรูการกํากับดูแล
องคกรที่ดี 
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ชื่อจังหวัด : จังหวัดเชียงราย หนาที่ :  6 / 7 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอ     
การปฏิบตัิราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

  8.ระดับความสําเร็จใน
การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 
9.ระดับความสําเร็จ
ของการตรวจสอบ
ภายใน 
10.ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิการ
ตามมาตรการประหยดั
พลังงาน 
11.ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนกัในการรักษา
ระยะเวลาการ
ใหบริการ 
12.ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ระดับ 5 

 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร :  3.การสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา 
องคความรูท่ีจําเปน :  การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP 
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวซึ่งเปนสินคาเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัดใหเปนสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และลดตนทุนการผลิตตาม
หลักการทําเกษตรที่ดีและเหมาะสม 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM : 1.2.2 รอยละของ
จํานวนเกษตรกร/กลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน 
GAP รอยละ 100 
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ชื่อจังหวัด : จังหวัดเชียงราย หนาที่ :  7 / 7 
ประเด็นยุทธศาสตร :  4.ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของลานนา 
องคความรูท่ีจําเปน :  การบริหารจัดการดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อใหนักวิชาการวัฒนธรรมสามารถจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและมีขอมูลดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมครบถวนไวบริการ
ประชาชน 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM : 1.2.9 ระดับ
ความสําเร็จของการบริหารจัดการแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรมและศาสนา ระดับ 5 
 
ประเด็นยุทธศาสตร :  7.ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน 
องคความรูท่ีจําเปน :  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน  
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 3 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 3.2 ระดับความสําเร็จ
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระดับ 5 

 
 
 

 
ผูทบทวน :  ........................................................................ 
                              (นายพินิจ  หาญพาณิชย) 
                          รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
                   ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
ผูอนุมัติ :  ................................................................. 
                              (นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล) 
                           ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
                         ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 




