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คํานํา 

 

 คูมือการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรูฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการความรูขึ้นในสวนราชการและจังหวัด   โดยขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐสามารถ

นําองคความรูที่ถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะงานมาใชในการปฏิบัติงาน  อันจะเปนการสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรของประเทศที่สวนราชการรับผิดชอบใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และผลักดันใหประเทศชาติมีการพัฒนาในทุกสวนไดอยางตอเน่ือง 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  หวังเปนอยาง

ยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอสวนราชการ  ในการพัฒนาองคความรูที่จําเปนตองมีในงานได

อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ จนเกิดเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป 

 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

       ตุลาคม 2549 



คูมือการดําเนินงานตามตัวชีว้ดัการจัดการความรู        หนา 2 
------ 
 

                                                                        

สารบัญ 

            หนา 

คํานํา              1 

สารบัญ              2 

บทนํา              3 

วัตถุประสงคของคูมือ            5 

บทที่ 1 แผนการดําเนินงานการจัดการความรูของสวนราชการ      6 

บทที่ 2 แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรู        10 

2.1 การกําหนดองคความรูที่จําเปนในแตละประเด็นยุทธศาสตร     10 

2.2 การเลือกประเด็นยุทธศาสตรทําการจัดการความรู      15 

2.3 การเลือกองคความรูที่จําเปนทําแผนการจัดการความรู     15 

2.4 การเลือกตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรองฯ เพื่อวัดผลการจัดการความรู   16 

2.5 การจัดทําและปฎิบัติตามแผนการจัดการความรู      17 

บทที่ 3 การวัดผลการจัดการความรูของสวนราชการ        28 

3.1 การวัดผลการจัดการความรู         28 

3.2 ตัวชี้วัดการจัดการความรูในสวนราชการ       29 

ภาคผนวก ก แบบฟอรม           30 

ภาคผนวก ข ตัวอยาง           34 

ภาคผนวก ค คําที่ควรรูในการจัดการความรู         40 

ภาคผนวก ง เอกสารอางอิงสําหรับสวนราชการ        42 



คูมือการดําเนินงานตามตัวชีว้ดัการจัดการความรู        หนา 3 
------ 
 

                                                                        

บทนํา 

 

 ดวยความมุงมั่นและตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสวนราชการตั้งแตระดับ

กระทรวง กรม กลุมจังหวัดและจังหวัด  ใหเปนองคการแหงการเรียนรูและมีการจัดการความรูในสวน

ราชการอยางเปนระบบ  ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 วา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ 

เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ

ประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว 

และเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู  ความสามารถ  สรางวิสัยทัศน

และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู

รวมกัน…” และเพื่อใหสวนราชการสามารถสนองตอบตอเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว

และสามารถนําองคความรูที่จําเปนมาใชในการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรของสวน

ราชการเองและของประเทศไดผลสัมฤทธ์ิของงานตามที่คาดหวังอยางตอเน่ืองและจริงจัง 

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหกับสวนราชการ

ในแตละชวงเวลาของปงบประมาณอยางเปนลําดับไวดังน้ี  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สวนราชการเริ่มตนในการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรู  

(Knowledge  Management) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  กําหนดกลยุทธการจัดการความรูในสวนราชการและดําเนินการ

ใหสวนราชการเรียนรูและเริ่มตนจัดการความรูในองคการอยาง

เปนระบบ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูในสวนราชการใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรูในองคความรูที่สําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติ

ราชการ   ตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

และผลักดันการพัฒนาการจัดการความรูในสวนราชการใกาว

ไปสูองคการแหงการเรียนรูตอไป 

ปงบประมาณตอไป พัฒนาระบบการจัดการความรูในสวนราชการใหเปนองคการ

แหงการเรียนรู  ที่สามารถวัดความสําเร็จในการจัดการความรูได

อยางเปนระบบ 

การที่จะพัฒนาใหสวนราชการมีรากฐานการปฏิบัติราชการที่มั่นคงและเข็มแข็งอยางยั่งยืน  

สามารถทํางานดวยความโปรงใส   มีความเปนธรรม  มีความประหยัด  และมีประสิทธิภาพ ตาม

แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางในการใหบริการได น้ัน  
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จําเปนตองกําหนดทิศทางใหมีการดําเนินการจัดการความรูภายในองคการอยางเปนระบบ  และให

สวนราชการมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองจริงจัง   

  

ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการความรูเปนมิติหน่ึงในดานการพัฒนาองคการ  ที่เริ่มตนจาก

ขาราชการตองสามารถพึ่งตนเอง โดยมีองคความรูที่จําเปนในการทํางาน  เพื่อสามารถทํางานดวย

ความพอเพียง คือทํางานไดครอบคลุมในขอบเขตของงาน และดวยความครบถวนสมบูรณ    โดย

ตองนําองคความรูจากการจัดการความรูมาใชในกระบวนงานของการปฏิบัติราชการที่วางตัวไดอยาง

พอดี  คือใหพิจารณาถึงการนําองคความรูมาประยุกตใชกับกระบวนงานที่มีความเหมาะสมและมี

ความจําเปนเปนหลัก  อันจะสงผลใหไดผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติราชการคือการใหบริการไดเปนที่

พอใจ  คือขาราชการมีความพอใจในผลงานจากการใชองคความรูมาชวยสงเสริมและผลักดันให

ปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ  รวมถึงประชาชนผูรับบริการก็พอใจตอผลงานของขาราชการและ

ประสิทธิภาพของรัฐ   นอกจากนี้ผลที่ไดรับจากมิติของการจัดการความรูน้ี  ยอมจะเช่ือมโยงสงผล

โดยตรงตอการปฏิบัติราชการในมิติดานอื่นๆดวย  คือ  มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร  มิติดาน

คุณภาพการใหบริการ  และมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมิติทั้งสามดานนี้ก็จะ

สามารถสะทอนถึงการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเรื่องของการทํางานดวยความโปรงใส  

ทํางานดวยความเปนธรรม  มีความประหยัด  และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาลที่ไดกําหนดไว 

 

ดังน้ันเพื่อใหเกิดความเขาใจในการดําเนินการจัดการความรูที่จะนํามาสูการไดมาซึ่งองค

ความรูที่จําเปนตอการผลักดันประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ  และประเด็นยุทธศาสตรของ

ประเทศตามนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันไดอยางมีประสิทธิผล  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดมีการ

กําหนดภาพรวมของการจัดการความรูในสวนราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่จะตองถือ

ปฏิบัติราชการตามรายละเอียดที่จะกลาวถึงตอไปในคูมือฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 “สวนราชการ”  ที่ปรากฎในคูมือการดําเนินงาน ฯ  หมายถึง  สวนราชการและจังหวัด 
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วัตถุประสงคของคูมือ 

 

1. เพื่อเปนแนวทางใหมีการกําหนดองคความรูที่จําเปน  ตอการผลักดันประเด็นยุทธศาสตรของ

สวนราชการ และประเด็นยุทธศาสตรของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันไดอยางมี

ประสิทธิผล 

 

2. สงเสริมและผลักดันทุกสวนราชการ  ใหการดําเนินงานการจัดการความรูเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง

และจริงจัง  เพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู    ซึ่งจะทําใหขาราชการทุกคนสามารถ

พึ่งตนเองในการทํางาน  ในการใชชีวิต  และสามารถรับราชการอยางมีความเปนมืออาชีพ  ดวย

การสรางภูมิความรู ใหขาราชการสามารถพึ่งตนเองได 
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บทที่ 1  

แผนการดําเนินงานการจัดการความรูของสวนราชการ 

 

 เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ผานมา  ทุกสวนราชการไดเรียนรูการดําเนินงานการ

จัดการความรูอยางเปนระบบ ดวยการใชรูปแบบการจัดการความรู (KM Model) คือ กระบวนการ

จัดการความรู (Knowledge Management Process)(1)  โดยเช่ือมโยงดวยกระบวนการบริหารการ

เปล่ียนแปลง (Change Management Process)(1)  เพื่อจะชวยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

เสริมสรางสภาพแวดลอม  ที่จะทําใหกระบวนการจัดการความรูสามารถเกิดขึ้นไดอยางตอเน่ือง  ดัง

รูปที่ 1.1 และ 1.2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1. การบงชี้ความรู 

                (Knowledge   Identification) 

             2. การสรางและแสวงหาความรู 

      (Knowledge Creation and Acquisition) 

 3.การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)

     4.การประมวลและกลั่นกรองความรู 

   (Knowledge Codification and Refinement)

     5.การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

      7.การเรียนรู (Learning) 
 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู(Knowledge Sharing) 

   เราตองมีความรูเรื่องอะไร 

  เรามีความรูเรื่องน้ันหรือยัง 

  ความรูน้ันทําใหเกิดประโยชนกับองคการหรือไม

 ทําใหองคการดีขึ้นหรือไม 

   มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม 

    เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม 

   ความรูอยูที่ใครอยูในรูปแบบอะไร 

  จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

    จะแบงประเภทหัวขออยางไร 

    จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

  

กระบวนการจัดการความรู    

  

    

  
(Knowledge Management Process) (Knowledge Management Process) 

กระบวนการจัดการความรู

 

รูปที่ 1.1  กระบวนการจัดการความรู  (Knowledge  Management  Process) 

 

 
(1) รายละเอียดศึกษาไดจาก “คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎสีูการปฏิบตัิ (โดย ก.พ.ร. ประจําป พ.ศ. 2549) 
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กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 

 

             

 

เปาหมาย 
(Desired State) 

กระบวนการ 

และเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การสื่อสาร 

 (Communication) 

การเตรียมการและ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition & Behavior Mgt.) 

Robert  Osterhoff 

1 2 3 

 

การฝกอบรม 

และเรียนรู 

การยกยองชมเชย 

และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

6 54  
การวัดผล 

 (Measurement)  
(Training&Learning) 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2  กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

 โดยเริ่มตนดวยการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM (Desired 

State) ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธขององคการ และแผนการจัดการความรูที่จําเปนตองมีในแตละ

กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของตามขอบเขตและเปาหมาย KM ขององคการ  ดังรูปที่ 1.3 

 
แนวทางการกาํหนดขอบเขต KM และ เปาหมาย KM  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 1.3  แนวทางการกําหนดขอบเขต KM และเปาหมาย KM 
      KKMM   PPrroocceessss                                          CChhaannggee    MMaannaaggeemmeenntt    PPrroocceessss 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

วิสัยทัศน/พันธกิจ

ความรูที่สําคญัตอองคการ  
• ความรูเกี่ยวกบัลูกคา  

• ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียตางๆ 

• ประสบการณความรูท่ีองคการส่ังสม 

• ความรูเกี่ยวกบักระบวนการ 

• ความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑและบริการ 

• ความรูท่ีมีอยูในบุคลากร 

• ฯ ล ฯ 

ปญหา 

  1 

KM Action Plans 

  2 
  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เปาหมายเปาหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk    pprroocceessss)) 

((แผนการจัดการแผนการจัดการความรูความรู))  
 (KM  Process &

Change Management Process)
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เมื่อไดหัวขอความรูที่ตองการจัดการความรูตามขอบเขตและเปาหมาย KM แลว ก็ไดใหทุก

สวนราชการดําเนินงานการจัดการความรูตามหลักการ PDCA คือ การวางแผน (Plan) ดวยการ

จัดทําเปนแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) ตามรูปแบบ ( KM Model) ที่กําหนดไวขางตน

คือ จัดทําเปนแผนการจัดการความรูสําหรับ KM Process และ Change Management  Process  ที่

สอดรับกับขอบเขตและเปาหมาย KM ที่จะเลือกทําภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

จากนั้นทุกสวนราชการไดนําแผนการจัดการความรูดังกลาวสูการปฏิบัติ (Do) โดยในแผน

ดังกลาวจะตองมีตัวชี้วัด / เปาหมาย  เพื่อติดตามตรวจสอบวัดผลในแตละกิจกรรมของแผนงานเปน

ชวงๆ   (Check)   รวมถึงทีมงาน KM และผูบริหาร ก็จะตองมีการดําเนินการปรับปรุง  พัฒนา และ

ตอยอด  (Action)  โดยการประชุมทบทวนเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา และตอยอด 

รวมกันจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

เพื่อใหการดําเนินงานการจัดการความรู  เปนเครื่องมือที่จะชวยผลักดันสวนราชการอยาง

ตอเน่ืองจริงจัง และพรอมที่จะกาวไปสูองคการแหงการเรียนรู   ตามเจตนารมณของพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11  วา 

“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง

สม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตอง

สงเสริมและพัฒนาความรู  ความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน

สังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน…”  สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนาที่

โดยตรงที่จะตองสงเสริมและผลักดันใหสวนราชการ   ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยใหมีระบบการ

จัดการความรูในองคการ ตั้งแตระดับของ (1) การจัดการความรูในองคการ (2) การจัดการความรูใน

กลุมเพื่อนรวมงาน และ (3) การจัดการความรูในตัวบุคคล   เพื่อใหทุกสวนราชการสามารถบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขางตน   และในที่สุดก็จะสามารถทําให

ขาราชการทุกคนสามารถ พึ่งตนเอง ในการทํางาน  ในการใชชีวิต  โดยการรับราชการอยางมีความ

เปนมืออาชีพ  ดวยการ สรางภูมิความรู  ใหขาราชการสามารถพึ่งตนเองไดน่ันเอง 

 

 ดังน้ัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 น้ี   สํานักงาน ก.พ.ร. มุงมั่นใหทุกสวนราชการมีการ

ขยายผลการดําเนินงานการจัดการความรู  โดย สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความรู  ใน

สวนราชการใหตอเน่ืองจากปงบประมาณที่ผานมา ซึ่งจะมุงเนนใหเกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ใน

องคความรูที่สําคัญ  ที่จะมีผลตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางตอเน่ืองและ

ยั่งยืน  ทั้งน้ีเพื่อใหมีการทํา KM ครอบคลุมการปฏิบัติราชการในทุกสวนขององคการอยางจริงจัง  
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จึงกําหนดใหการดําเนินงานการจัดการความรูตามแผน KM ปน้ีของทุกสวนราชการ   จะตองสามารถ

สงผลโดยตรงตอประเด็นยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรองฯ เรื่องใดๆ ก็ตาม  ที่สวน

ราชการไดเลือกขึ้นมานําเสนอเอง  โดยภาพรวมของแผนการดําเนินงานการจัดการความรูของสวน

ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เปนดังน้ี 

 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ชวงเวลาดําเนินงาน 

1.จัดสงแผนการจัดการความรู  สวนราชการ ภายใน 31 มกราคม 2550 

2.ตรวจแผน KM  และจัดสงรายงานผลการ

ตรวจแผน KM  
สํานักงาน ก.พ.ร. กุมภาพันธ 2550 

3.ปรับแกไขแผน KM (ถาม)ี สวนราชการ มีนาคม-เมษายน 2550 

4.สงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 6 

เดือน และกรอก e-SAR Card เขาระบบ

เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

สวนราชการ 30 เมษายน 2550 

5.ประเมินความกาวหนาของการปฏิบัติ

ราชการตามแผน KM ที่เสนอไวในรอบ 6 

เดือน (Site visit I : Pre-Evaluation) 

สํานักงาน ก.พ.ร. เมษายน-พฤษภาคม 2550 

6. กรอก e-SAR Card รอบ 9 เดือน เขา

ระบบเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 
สวนราชการ ภายใน 16 กรกฎาคม 2550 

7.สงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 

เดือน และกรอก e-SAR Card เขาระบบ

เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

สวนราชการ 31 ตุลาคม 2550 

8.ประเมินความกาวหนาของการปฏิบัติ

ราชการตามแผน KM ที่เสนอไวในรอบ 12 

เดือน (Site visit II : Post-Evaluation) 

สํานักงาน ก.พ.ร. ตุลาคม-พฤศจกิายน 2550 
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บทที่ 2 

แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรู 

 

 เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในทุกสวนงานไดมีสวนรวมในการสงเสริมและผลักดัน

ใหสวนราชการมีการจัดการความรูที่มุงไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางตอเน่ืองและจริงจัง 

โดยการนําความรู  KM ที่ไดเรียนรู มาประยุกตใชในการเพิ่มขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตรอยางไดผลจริง   จึงไดกําหนดแนวทางการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ออกมาเปนขั้นตอนดังแสดงไวในรูปที่ 2.1 

 

1 

2

3 

4

5

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  2.1  วงจรการจัดการความรูในสวนราชการประจําปงบประมาณ 2550 

 

โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการตามรูปที่ 2.1 ดังน้ี 

2.1 การกําหนดองคความรูที่จําเปนในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

2.1.1 เพื่อใหการกําหนดองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

เกิดผลสัมฤทธิ์   ใหสวนราชการนําขอมูลตามที่ระบุไวใน คํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังตอไปน้ีมาระบุไวในแบบฟอรมที่ 1 

 ประเด็นยุทธศาสตรทุกประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ  

 เปาประสงคทุกเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร   

 ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองและเปาหมายของตัวชี้วัดท้ังหมดที่กําหนดไวในแต

ละเปาประสงค   
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  องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
  ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (KPI)                  
ตามคํารับรอง 

เปาประสงค 
(Objective) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

หนาที่ :   …..  / …..   ชื่อสวนราชการ/จังหวัด :  ……………………………………………………… 

แบบฟอรม 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………………………
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : …………………………………………………..………
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :ความรูแผนที่  2 

ประเด็นยุทธศาสตร          :แผนการจัดการ 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :ความรูแผนที่  1 

ประเด็นยุทธศาสตร          :แผนการจัดการ

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

  
 

   

ชื่อหนวยงาน

2.1.1 ระบุประเด็น
ยุทธศาสตร 

หนาท่ี / หนาท้ังหมด 

2.1.1 ระบุ
เปาประสงค

2.1.1 ระบุตัวชี้วัดและ
เปาหมายของตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 สวนราชการกําหนดองคความรูที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตรใหครบทุกประเด็นยุทธศาสตร    อยางนอย  3  องคความรูตอ             

1 ประเด็นยทุธศาสตร ไวในแบบฟอรมที่ 1    

 dd   หนวย
ee   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.4
- ตัวช้ีวัด  1.5 

เปาประสงคที่  1 ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 

 kk   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.10 เปาประสงคที่  3  

 cc   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.3 เปาประสงคที่  2  

 aa   หนวย
bb   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.1
- ตัวช้ีวัด  1.2 เปาประสงคที่  1 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 

  องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
  ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (KPI)                  
ตามคํารับรอง 

เปาประสงค 
(Objective) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

หนาที่ :   1  / 1    ชื่อสวนราชการ/จังหวัด :  สวนราชการ  ก 

แบบฟอรม 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………………………
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : …………………………………………………..………
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :ความรูแผนที่  2 

ประเด็นยุทธศาสตร          :แผนการจัดการ 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :ความรูแผนที่  1 

ประเด็นยุทธศาสตร          :แผนการจัดการ

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

 ff   หนวย
gg   หนวย 

 

- ตัวช้ีวัด 1.6
- ตัวช้ีวัด  1.7 เปาประสงคที่  1 

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 

 hh   หนวย
ii   หนวย

- ตัวช้ีวัด 1.8
- ตัวช้ีวัด  1.9 เปาประสงคที่  2  

 

 

 

  2.1.2 ระบุองคความรูท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
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โดยสวนราชการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการกําหนดองคความรูที่จําเปนในการ

ปฏิบัติราชการ จากแนวทางดังตอไปนี้ 

2.1.2.1 แนวทางที่ 1   ตามเอกสารแนะนําการจัดการความรูขององคการหรือ

ผูเช่ียวชาญดานการจัดการความรูอื่น ๆ เชน American 

Productivity and Quality Center (APQC)   สถาบัน

สงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)  เปนตน 

2.1.2.2 แนวทางที่ 2   ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) และ

คณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ประชุม

รวมกันพิจารณากําหนดขึ้นมา 

2.1.2.3 แนวทางที่ 3   ตามขั้นตอนที่ระบุไวใน “คูมือการจัดการความรู : จาก

ทฤษฎีสูการปฏิบัติ (โดย ก.พ.ร.ประจําป พ.ศ. 2549)” 

ดาวนโหลดรายละเอียดขอมูลไดจาก 

http:// thai/KM.phpwww.opdc.go.th/  

ทั้งน้ีหากพิจารณาเลือกใช แนวทางที่ 3 ในการกําหนดองคความรูที่จําเปน (2)  สวน

ราชการควรดําเนินการดังน้ี 

 ศึกษาทบทวนแนวคิดการจัดการความรู ในแตละขั้นตอน  ตาม

รายละเอียดที่ระบุใน “คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

(โดยก.พ.ร. ประจําป พ.ศ. 2549)”   

 กําหนดองคความรูที่จําเปน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตรโดยใชแบบฟอรมที่ 1 ถึง แบบฟอรมที่ 4 ของ “

คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ (โดย ก.พ.ร. ประจําป 

พ.ศ. 2549)”  โดยสวนราชการควรพิจารณาแนวทางการกําหนดองค

ความรูที่จําเปน  ดังที่ไดแสดงไวในรูปที่ 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) องคความรูที่จําเปน =  ขอบเขต KM (KM  Focus  Area)

http://www.opdc.go.th/
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รูปที่  2.2  แนวทางการกําหนดองคความรูที่จําเปน ตามประเด็นยุทธศาสตร 

 

จากรูปที่ 2.2 พบวา 

- ในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีองคความรูที่จําเปน  หลายองค

ความรูสําหรบัการปฎิบัติราชการใหบรรลุผลสําเร็จ    ดังน้ันองค

ความรูที่จําเปน  ที่สวนราชการกําหนดขึ้นจะไมมุงเนนที่การ

ปฏิบัติงานเฉพาะกลยุทธหรือกระบวนงาน (Work Process) อัน

ใดอันหนึ่งเทานั้นแตตองครอบคลุมทั้งหมดหรือเปนสวนใหญของ

การปฏิบัติงานในสวนราชการ   เพื่อจะทําใหเกิดแรงผลักดันให

ประเด็นยุทธศาสตรดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

- ในแตละองคความรูที่จําเปน (3) จะมีหลายเปาหมาย KM 

(Desired  State)   ดังน้ันแผนการจัดการความรู ของแตละองค

ความรูที่จําเปน จะตองกําหนดกิจกรรมการจัดการความรูที่

ดําเนินการแลวไดผลในทุกเปาหมาย KM  

 องคความรูที่จําเปน  ที่กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ตางกันอาจ

เปนองคความรูที่ซ้ํากับประเด็นยุทธศาสตรอื่นได   แตในประเด็น

ยุทธศาสตรเดียวกันตองแตกตางกัน  อยางนอย  3  องคความรู ตอ 

1  ประเด็นยุทธศาสตร 

 
(3)  ดรูายละเอียดไดในภาคผนวก ค 
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K  21 
K  22 
K  23 

dd   หนวย 
ee   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.4
- ตัวช้ีวัด  1.5 

เปาประสงคที่  1 ปร ็น
ยุทธศาสตรที่ 2 
ะเด

 kk   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.10 เปาประสงคที่  3  

 cc   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.3 เปาประสงคที่  2  

K  11 
K  12 
K  13 

aa   หนวย 
bb   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.1
- ตัวช้ีวัด  1.2 เปาประสงคที่  1 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 

  องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
  ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (KPI)                  
ตามคํารับรอง 

เปาประสงค 
(Objective) 

ประเด็น
ตร ยุทธศาส

หนาที่ :   1  / 1    

แบบฟอรม 1  การจําแนกองคความรูที

ชื่ วนราชการ/จังหวัด :  สวนราชการ  ก อส

่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………………………
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : …………………………………………………..………
                          ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)        

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :ควา รูแผนทีม ่  2 

ประเด็นยุทธศาสตร          :แผ ารจัดการ นก

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :คว รูแผนทีาม ่  1 

ประเด็นยุทธศาสตร          :แผนการจัดการ

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

K  31 
K  32 
K  33 

ff   หนวย 
gg   หนวย 

 

- ตัวช้ีวัด 1.6
- ตัวช้ีวัด  1.7 เปาประสงคที่  1 

ปร ็น
ยุทธศาสตรที่ 3 
ะเด

hh   หนวย 
ii   หนวย

- ตัวช้ีวัด 1.8
- ตัวช้ีวัด  1.9 เปาประสงคที่  2  

 

 

 
องคความรูท่ี
จําเปนเรื่องท่ี 1 
ของประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 

 องคความรูท่ี
จําเปนเรื่องท่ี 2 
ของประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1

องคความรูท่ี
จําเปนเรื่องท่ี 3 
ของประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดินอยางเปนหนึ่ง

เดียวกัน  สวนราชการที่มีประเด็นยุทธศาสตรรวมกนัภายใตกระทรวงหรือกลุมจังหวัด  

ควรมีการเช่ือมโยงขอมูลในการกําหนดองคความรูที่จําเปน  ที่จะชวยใหเกิดการ

ผลักดันการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิผล 
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2.2 การเลือกประเด็นยุทธศาสตรทําการจัดการความรู    

จากขอมูลในแบบฟอรมที่ 1  ใหสวนราชการพิจารณาเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่สําคญัมา

ดําเนินการจัดการความรูในองคการ อยางนอย 2 ประเด็นยทุธศาสตร 

 

K  21 
K  22 
K  23 

dd   หนวย 
ee   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.4
- ตัวช้ีวัด  1.5 

เปาประสงคที่  1 ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 

 kk   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.10 เปาประสงคที่  3  

 cc   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.3 เปาประสงคที่  2  

K  11 
K  12 
K  13 

aa   หนวย 
bb   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.1
- ตัวช้ีวัด  1.2 เปาประสงคที่  1 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 

  องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
  ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (KPI)                  
ตามคํารับรอง 

เปาประสงค 
(Objective) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

หนาที่ :   1  / 1    ชื่อสวนราชการ/จังหวัด :  สวนราชการ  ก 

แบบฟอรม 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………………………
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : …………………………………………………..………
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :ความรูแผนที่  2 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3แผนการจัดการ 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :ความรูแผนที่  1 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1แผนการจัดการ

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

K  31 
K  32 
K  33 

ff   หนวย
gg   หนวย 

 

- ตัวช้ีวัด 1.6
- ตัวช้ีวัด  1.7 เปาประสงคที่  1 

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 

hh   หนวย 
ii   หนวย

- ตัวช้ีวัด 1.8
- ตัวช้ีวัด  1.9 เปาประสงคที่  2  

เลือกป

 

 

 

 
ระเ
1  
ด็นยุทธศาสตร

ที่  เพื่อทํา KM 
 

 

 
เลือกป ด็นยุทธศาสตร

ที่  เพื่อทํา KM 
ระเ
3   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 การเลือกองคความรูทีจํ่าเปนทําแผนการจัดการความรู    

2.3.1 จากประเด็นยุทธศาสตรที่สวนราชการเลือกมาทําการจัดการความรู    ใหสวนราชการ

พิจารณาเลือกองคความรูที่จําเปน อยางนอย   1  องคความรู ตอ 1 ประเด็น

ยุทธศาสตร เพื่อมาจัดทําแผนการจัดการความรู  

2.3.2 องคความรูที่จําเปนที่สวนราชการเลือกมาในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะตองเปน

องคความรูที่จําเปนตอการปฎิบัติราชการที่แตกตางกันและไมควรซ้ําซอนกับองค

ความรูที่จําเปน หรือ ขอบเขต KM ที่สวนราชการไดเคยเลือกมาจัดทําแผนการ

จัดการความรูป พ.ศ. 2549 ไปแลว  แตหากจําเปนตองเปนองคความรูที่จําเปน  

หรือ ขอบเขต KM เดิม  สวนราชการจะตองแสดงถึงการดําเนินการทบทวน และ

เพิ่มเติมองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการใหมากขึ้นหรือครบถวนสมบูรณ

ยิ่งขึ้นอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาองคความรูที่จําเปน ดังกลาวจะทําให

เกิดการผลักดันประเด็นยุทธศาสตรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดและการกําหนดกิจกรรมใน
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แผนการจัดการความรู จะตองกําหนดกิจกรรมที่ดําเนินการแลวไดผลในทุกเปาหมาย 

KM  ไมใชเฉพาะเปาหมาย KM  เดิมที่สวนราชการไดเคยกําหนดไวในป พ.ศ. 2549 

2.3.3 ระบุเหตุผลที่เลือกองคความรูที่จําเปน  ดังกลาวมาทําแผนการจัดการความรูไวใน

แบบฟอรมที่ 1 

2.3.4 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 

(CKO) ของสวนราชการควรตองมีสวนรวมในการพิจารณาเลือกองคความรูที่จําเปน 

ตอการผลักดันการปฏิบัติราชการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตรที่นํามา

จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมกับคณะทํางานการ

จัดการความรู (KM Team) 

 

 

K  21 
K  22 
K  23 

dd   หนวย 
ee   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.4
- ตัวช้ีวัด  1.5 

เปาประสงคที่  1 ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 

 kk   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.10 เปาประสงคที่  3  

 cc   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.3 เปาประสงคที่  2  

K  11 
K  12 
K  13 

aa   หนวย 
bb   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.1
- ตัวช้ีวัด  1.2 เปาประสงคที่  1 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 

  องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
  ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (KPI)                  
ตามคํารับรอง 

เปาประสงค 
(Objective) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

หนาที่ :   1  / 1    ชื่อสวนราชการ/จังหวัด :  สวนราชการ  ก 

แบบฟอรม 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………………………
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : …………………………………………………..………
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :  เหตุผลที่ 2

องคความรูที่จําเปน           :  K 32ความรูแผนที่  2 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3แผนการจัดการ 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :  เหตุผลที่ 1

องคความรูที่จําเปน           :  K 11ความรูแผนที่  1 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1แผนการจัดการ

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

K  31 
K  32 
K  33 

ff   หนวย 
gg   หนวย 

 

- ตัวช้ีวัด 1.6
- ตัวช้ีวัด  1.7 เปาประสงคที่  1 

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 

hh   หนวย 
ii   หนวย

- ตัวช้ีวัด 1.8
- ตัวช้ีวัด  1.9 เปาประสงคที่  2  

เลือกประเด็นยุทธศาสตร
ที่  1  เพื่อทํา KM 

เลือกประเด็นยุทธศาสตร
ที่  3  เพื่อทํา KM 

เลือก K 32 เพื่อทํา 
แผน KM แผนที่ 2

เลือก K 11 เพื่อทํา 
แผน KM แผนที่ 1  

K 11  และ  
K 32  ตอง
เปน K ที่
แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 การเลือกตวัชี้วัด (KPI) เพื่อวดัผลการจัดการความรู   

2.4.1 สวนราชการพิจารณาเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองที่มีนัยสําคัญ อยางนอย 1  

KPI  ในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ไดเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อใช

เปนเกณฑในการวัดผลสําเร็จของการจัดการความรูในสวนราชการ 

2.4.2 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 

(CKO) ของสวนราชการทบทวนความถูกตองและความเหมาะสมพรอมลงนามรับรอง
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การเลือกองคความรูที่จําเปน ตอการปฏิบัติราชการในประเด็นยุทธศาสตรที่สวน

ราชการไดเลือกไวในแบบฟอรมที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K  21 
K  22 
K  23 

dd   หนวย 
ee   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.4
- ตัวช้ีวัด  1.5 

เปาประสงคที่  1 ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 

 kk   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.10 เปาประสงคที่  3  

 cc   หนวย - ตัวช้ีวัด  1.3 เปาประสงคที่  2  

K  11 
K  12 
K  13 

aa   หนวย 
bb   หนวย 

- ตัวช้ีวัด 1.1
- ตัวช้ีวัด  1.2 เปาประสงคที่  1 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 

  องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
  ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (KPI)                  
ตามคํารับรอง 

เปาประสงค 
(Objective) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

หนาที่ :   1  / 1    ชื่อสวนราชการ/จังหวัด :  สวนราชการ  ก 

แบบฟอรม 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………………………
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : …………………………………………………..………
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :  ตัวช้ีวัด  1.9   kk หนวย 

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :  เหตุผลที่ 2

องคความรูที่จําเปน           :  K 32ความรูแผนที่  2 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3แผนการจัดการ 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :  ตัวช้ีวัด  1.2   bb หนวย 

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :  เหตุผลที่ 1

องคความรูที่จําเปน           :  K 11ความรูแผนที่  1 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1แผนการจัดการ

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

K  31 
K  32 
K  33 

ff   หนวย
gg   หนวย 

 

- ตัวช้ีวัด 1.6
- ตัวช้ีวัด  1.7 เปาประสงคที่  1 

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 

hh   หนวย 
ii   หนวย

- ตัวช้ีวัด 1.8
- ตัวช้ีวัด  1.9 เปาประสงคที่  2  

เลือกประเด็นยุทธศาสตร
ที่  1  เพื่อทํา KM 

เลือกประเด็นยุทธศาสตร
ที่  3  เพื่อทํา KM 

เลือก K 32 เพื่อทํา 
แผน KM แผนที่ 2

เลือก K 11 เพื่อทํา 
แผน KM แผนที่ 1  

K 11  และ  
K 32  ตอง
เปน K ที่
แตกตางกัน 

KPI และเปาหมาย
ที่ใชวัดการทํา KM 
ตามแผน KM  
แผนที่  1 และ 
แผนที่ 2 

 

2.5 การจัดทําและปฎิบัติตามแผนการจัดการความรู    

2.5.1 สวนราชการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  อยางนอย 

2 แผนการจัดการความรู  ตามองคความรูที่จําเปน ที่ไดเลือกมา โดยระบุ

รายละเอียดดังตอไปน้ีไวในแบบฟอรมที่ 2 

 ช่ือสวนราชการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู 

 องคความรูที่จําเปน  สําหรับการปฏิบัติราชการ (ตามท่ีไดเลือกไวในแบบฟอรมที่ 

1) 

 ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองและเปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรองที่สวนราชการ

ไดเลือกมาเพื่อใชเปนเกณฑในการวัดผลสําเร็จของการจัดการความรู 
 

จัดทําแผนการจัดการความรู  1 แผน ตอ 1 องคความรูทีจํ่าเปน  
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ผูอนุมัติ   : ……………………………………………….……………… 
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : ……………………………………………………..……… 
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

   

   

   

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)            : ………………..…………………………………………………………..

   

หมาย
เหตุ 

สถานะผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

ลํา 
ดับ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ……………….…………………………………………………………..

องคความรูที่จําเปน (K)                   : ………….………………………………………………………………..

ประเด็นยุทธศาสตร                          : ………………..………………………………………………………….

หนาที่  :  …. /…. ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : …………………………………………………… 

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)

2.5.1 ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวกับองคความรูที่จําเปน  
ตามที่สวนราชการไดเลือกไวในแบบฟอรมที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 สวนราชการระบุกิจกรรมการจัดการความรูในแตละขั้นตอนที่ตองดําเนินการเพื่อให

เกิดองคความรูที่จําเปน ไวในแบบฟอรมที่ 2  

 

   

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………….……………… 
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : ……………………………………………………..……… 
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

   

   

   

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)           : ตัวชี้วัด  1.2

   

หมาย
เหตุ 

สถานะผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

ลํา 
ดับ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : bb  หนวย

องคความรูที่จําเปน (K)                   : K  11

ประเด็นยุทธศาสตร                          : ประเด็นยุทธศาสตรที่  1

หนาที่  :  1 / ….ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : สวนราชการ  ก

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)
 

 

 

 

2.5.2 ระบุกิจกรรมการจัดการ
ความรในแตละขั้นตอน 
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โดยสวนราชการอาจพิจารณาเลือกใชแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการจัดการ

ความรูไดดังน้ี 

2.5.2.1 แนวทางที่  1 ตามเอกสารแนะนําการจัดการความรูขององคการหรือ

ผูเช่ียวชาญดานการจัดการความรูอื่น ๆ เชน American 

Productivity and Quality Center (APQC)  เปนตน 

2.5.2.2 แนวทางที่  2 ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) และ

คณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ประชุม

รวมกันพิจารณากําหนดขึ้นมา 

2.5.2.3 แนวทางที่  3 ตามขั้นตอนที่ระบุไวใน “คูมือการจัดการความรู : จาก

ทฤษฎีสูการปฏิบัติ (โดย ก.พ.ร. ประจําป พ.ศ. 2549)” 

ดาวนโหลดรายละเอียดขอมูลไดจาก 

http:// thai/KM.phpwww.opdc.go.th/  

ทั้งน้ีหากพิจารณาเลือกใช แนวทางที่ 3 ในการกําหนดกิจกรรมการจัดการความรู  

เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูที่จําเปน  ตอการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสําเร็จตาม

ประเด็นยุทธศาสตรที่เลือก   สวนราชการควรดําเนินการดังน้ี 

 ศึกษา  ทบทวนแนวคิดการจัดการความรู ในแตละขั้นตอน ตาม

รายละเอียดที่ระบุใน “คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

(โดย ก.พ.ร. ประจําป พ.ศ. 2549)” 

 ทําการประเมินองคการดานตาง ๆ ในเรื่องการจัดการความรูโดยใช

แบบฟอรมที่ 5-9 หรือแบบฟอรมที่ 10  ของ “คูมือการจัดการความรู:

จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ (โดย ก.พ.ร. ประจําป พ.ศ. 2549)”  เพื่อใหได

ขอมูลสําหรับกําหนดกิจกรรมการจัดการความรูที่ เ ก่ียวของกับ

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process 

: CMP) 

 พิจารณาแนวทางการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู (Knowledge 

Management  Process : KMP) และ กระบวนการบริหารการ

เปล่ียนแปลง (Change Management Process : CMP) ดังที่แสดงไว

ในรูปที่ 2  เพื่อที่จะกําหนดกิจกรรมการจัดการความรูในแตละขั้นตอน

ไดอยางเหมาะสม 

http://www.opdc.go.th/
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  กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 1.1 
- กิจกรรมที 1.2 

 1. 

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………….……………… 
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : ……………………………………………………..……… 
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

  ………………………………….. 

  …………………………………… 

  กิจกรรมที่ 3  3. 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)            : ตัวชี้วัด  1.2

  กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 2.1 
- กิจกรรมที 2.2 
- ………..

 2. 

หมาย
เหตุ 

สถานะ ผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

ลํา 
ดับ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : bb  หนวย

องคความรูที่จําเปน (K)                   : K  11

ประเด็นยุทธศาสตร                          : ประเด็นยุทธศาสตรที่  1

หนาที่  :  1 / ….ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : สวนราชการ  ก

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)

ดูรายละเอียด
 2.5.3 ระบุระยะเวลาในแต
ละกิจการการจัดการความรู 

ดูรายละเอียด
2.5.4 ระบุตัวช้ีวัดและเปาหมายใน
แตละกิจการการจัดการความรู 

ดูรายละเอียด 
2.5.5 ระบุกลุมเปาหมายในแต
ละกิจการการจัดการความรู 

ดูรายละเอียด 
2.5.6 ระบุผูรับผิดชอบในแต
ละกิจการการจัดการความรู 

กระบวนการ 

และเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การสื่อสาร 

 (Communication) 

การเตรียมการและ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition & Behavior Mgt.) 

123 

การฝกอบรม 

และเรียนรู 

(Training&Learning) 

 

การวัดผล 

 (Measurement) 

การยกยองชมเชย 

และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

6 54  

 

 วิสัยทัศน/
พันธกิจ

เปาหมาย
KM

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

 

 ขอบเขต KM

 

 

 
/กระบวนงาน

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3  การบูรณาการกระบวนการจัดการความรู และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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 เพื่อใหสวนราชการสามารถกําหนดความสัมพันธระหวางกระบวนการ

จัดการความรู และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดังที่ไดแสดง

ไวในรูปที่ 2 ไดงายขึ้น  สวนราชการอาจพิจารณานําเอาตารางแสดง

ความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP (Matrix) มาใช ( สวนราชการจะ

นําตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP มาใชหรือไมใชก็

ได)  ทั้งน้ีตัวอยางของความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของการ

จัดการความรูขององคการทั่วไปไดแสดงไวในรูปที่ 3 

 

หมายเหตุ      หมายเหตุ          หมายถงึ  มีผลกระทบหรือความหมายถงึ  มีผลกระทบหรือความเช่ือมโยงในระดับมาก          เช่ือมโยงในระดับมาก          หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงระดับปานกลาง หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงระดับปานกลาง   

KMP 
CMP 3. กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ 
2. การส่ือสาร 5. การวัดผล 

การใหรางวัล 

1. การบงชี้ความรู 

2. การสรางและ 

   แสวงหาความรู 

3. การจัดความรู 

   ใหเปนระบบ 

4. การประมวล 
และกล่ันกรอง 

    ความรู 
5. การเขาถึง 

    ความรู 

6. การแบงปน 
    แลกเปล่ียน 
    ความรู 

7. การเรียนรู 

4. การฝกอบรม 

และเรียนรู 

6.  การยกยอง 
ชมเชย และ และการปรับเปล่ียน 

 1. การเตรียมการ 

พฤติกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  2.4  ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP สําหรับองคการทั่วไป 

 

จากรูปที่ 3  พบวาความสัมพันธของ KMP กับ CMP ของกิจกรรมการเขาถึงองคความรูที่

จําเปน  ขององคการทั่วไปนี้อยูในรูปแบบที่จะกําหนดกิจกรรมการจัดการความรูไดดังน้ี 
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ความสัมพันธของ กิจกรรมการจดัการความรูตาม ตัวอยาง 

การใหรางวัล 

หมายเหตุ      หมายเหตุ          หมายถงึ  มีผลกระทบหรือความหมายถงึ  มีผลกระทบหรือความเช่ือมโยงในระดับมาก          เช่ือมโยงในระดับมาก          หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงระดับปานกลาง หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงระดับปานกลาง   

 1. การเตรียมการ 

KMP 
CMP 3. กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ 
2. การส่ือสาร 5. การวัดผล 

6.  การยกยอง 

1. การบงชี้ความรู 

2. การสรางและ 

   แสวงหาความรู 

3. การจัดความรู 

   ใหเปนระบบ 

4. การประมวล 
และกล่ันกรอง 

    ความรู 
5. การเขาถึง 

    ความรู 

6. การแบงปน 
    แลกเปล่ียน 
    ความรู 

7. การเรียนรู 

4. การฝกอบรม 

และเรียนรู 
ชมเชย และ และการปรับเปล่ียน 

พฤติกรรม 

KMP + CMP ความสัมพันธของ KMP + CMP กิจกรรมการจดัการความรู 

KMP 5 + CMP 3 เลือกกระบวนการและเครื่องมือในการ พัฒนาระบบ E-learning 

เขาถึงองคความรูที่จาํเปน 

KMP 5 + CMP 4 เลือกการฝกอบรมและเรียนรูเพื่อให ฝกอบรมการใชระบบ  

บุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูที่ E-learning 

จําเปน  ได 

KMP 5 + CMP 5 เลือกวธิกีารวดัผลในการเขาถงึองค การวดัผลการเขาสูระบบ  

ความรูที่จาํเปน  ของบุคลากรในองคการ E-learning ของ

กลุมเปาหมาย 

KMP 5 + CMP 6 เลือกวธิกีารยกยองและชมเชยบุคลากร การแสดงสถติิการเขาถึง

ที่เขาถงึองคความรูทีจ่ําเปน  ความรูจากระบบ E-learning 
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  กิจกรร
รรม
ม KMP 1 + CMP 1

กิจก  KMP 1 + CMP 3 

กิจก ม KMP 2 + CMP 1 
กิจก ม KMP 2 + CMP 3 
กิจก  KMP 2 + CMP 4 
กิจก ม KMP 2 + CMP 5 
กิจก ม KMP 2 + CMP 6 

รร
รร
รรม
รร
รร

 1. 
 

 2. 

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………….……………… 
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   …………………………………………………..……… 
                             ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

: …
   

  …………………………….. ….. 

  …………………………….. …… 

  กิจก ม KMP 3 + CMP 1 รร 3. 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)            : ตัวชี้วัด  1.2

  

หมาย
เหตุ 

สถานะ ผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะ 
เวลา 

กิ รรมการจัดการ
ความรู 

จกลํา 
ดับ 

เปาหมายข ัวชีองต ้วัดตามคํารับรอง  : bb  หนวย

องคความ ีรูท่จําเปน (K)                   : K  11

ประเด็นยุท ศาสตร                          : ประเด็นยุทธศาสตรทีธ ่  1

หนาที่  :  1 / ….

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)

ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : สวนราชการ  ก

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียด
2.5.3 ระบุระยะเวลาในแต
ละกิจการการจัดการความรู 

 

 ดูรายละเอียด 
2.5.6 ระบุผูรับผิดชอบในแต
ละกิจการการจัดการความรู 

 
ดูรายละเอียด 
2.5.5 ระบุกลุมเปาหมายในแต
ละกิจการการจัดการความรู  

ดูรายละเอียด
2.5.4 ระบุตัวช้ีวัดและเปาหมายใน
แตละกิจการการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

 ในแตละแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ตองมี

กิจกรรมการจัดการความรูอยางนอยดังตอไปน้ี เพื่อสงเสริมและผลักดัน

การจัดการความรูในสวนราชการ 

- รายการความรูที่จําเปน ที่สวนราชการตองสรางและแสวงหา

ความรูใหไดองคความรูที่จําเปน ตอการปฎิบัติราชการ 

- การประมวลกลั่นกรอง และการนําความรูเขาระบบ 

- การเขาถึงองคความรูที่จําเปน 

- การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู  โดย 

1. ตองมีกิจกรรมแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยางนอย 3 

รูปแบบ ตอ 1 แผนการจัดการความรู 

2. กิจกรรมแบงปนแลกเปลี่ยนความรูตองกอใหเกิดการ

ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูที่จําเปน กับ

ผูปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตรและบุคลากรในสวน

ราชการ 

- การเรียนรูองคความรูที่จําเปน ที่ไดจากการสรางและแสวงหา 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
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- การสื่อสาร  

- การยกยองชมเชยและการใหรางวัล  

- อื่นๆ ตามความจําเปน  ที่จะชวยทําใหสวนราชการสามารถ

ปฎิบัติงานไดบรรลุผลเกินคาเปาหมายของตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํา

รับรองที่สวนราชการไดเลือกมาใชเปนเกณฑในการวัดผลการ

จัดการความรู  ตามที่สวนราชการไดระบุไวในคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

2.5.3 สวนราชการระบุชวงระยะเวลาของการดําเนินงานในแตละกิจกรรมการจัดการความรู 

ไวในแบบฟอรมที่ 2 โดยอาจจะกําหนดเปน 

2.5.3.1 ชวงเวลา (ระบุเปน “ระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุด”) ของกิจกรรมการจัดการ

ความรู  หรือ 

2.5.3.2 จุดของเวลาแลวเสร็จของกิจกรรมการจัดการความรู 

โดยในกรณีที่กําหนดชวงระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูเปน “

ชวงเวลาตอเน่ือง”  สวนราชการควรจะตองกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่จะวัดผล

สําเร็จของกิจกรรมการจัดการความรูกิจกรรมนั้นเปนชวง ๆ ไวดวย 

2.5.4 สวนราชการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่สอดคลองกิจกรรมการจัดการความรูในแต

ละกิจกรรมไวในแบบฟอรมที่ 2  โดยตองมั่นใจวาตัวชี้วัดและเปาหมายในแตละ

กิจกรรมการจัดการความรูที่สวนราชการไดกําหนดขึ้นจะผลักดันใหการทําการจัดการ

ความรูของสวนราชการไดองคความรูที่จําเปน ไปปฏิบัติราชการบรรลุผลสําเร็จเกิน

กวาคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 ที่ไดเลือกไวโดยการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของแตละกิจกรรมการ

จัดการความรูกระทําเพื่อวัดผลของการจัดการความรูในกิจกรรมนั้น  ซึ่งสามารถแบง

การวัดออก 3 ประเภท ดงัน้ี 

2.5.4.1 การวัดระบบ หรือกิจกรรมตางๆ ในการจัดการความรู (System Measures) 

เปนการวัดการดําเนินกิจกรรมไดครบถวนตามแผนที่กําหนด  หรือวัดท่ีการ

สรางระบบ 

2.5.4.2 การวัดปจจัยสงออก (Output Measures) เปนการวัดผลท่ีเกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการจัดการความรูโดยตรง เชน ฐานความรู  จํานวนผูเช่ียวชาญ 

จํานวนองคความรู เปนตน 

2.5.4.3 การวัดผลลัพธ (Outcome Measures)  เปนการวัดผลที่การเช่ือมโยง

ระหวางกิจกรรมการจัดการความรูกับผลสําเร็จขององคการตามกลยุทธ 
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หรือเปาหมาย หรือวิสยัทัศนขององคการ  เชน  อัตราความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ   ประสิทธิภาพการใหบริการของขาราชการ เปนตน 

2.5.5 สวนราชการระบุกลุมเปาหมายที่กิจกรรมการจัดการความรูน้ันตองการใหมีสวนรวมใน

กิจกรรมนั้น  ไวในแบบฟอรมที่ 2   
 

กลุมเปาหมาย   หมายถึง กลุมบคุคลในสวนราชการทีต่องมีสวนรวมใน

กิจกรรมการจดัการความรู ณ  กิจกรรมน้ันเพื่อให

เกิดองคความรูที่จาํเปน(K) และนําไปใชปฏิบัติ

ราชการไดตามตัวช้ีวัดและเปาหมาย 

 

2.5.6 สวนราชการระบุผูรับผิดชอบในการดําเนินการหรือควบคุมการดําเนินการในแตละ

กิจกรรมการจัดการความรูไวในแบบฟอรมที่ 2 โดยผูรับผิดชอบท่ีกําหนดในแตละ

กิจกรรมการจัดการความรู  จะตองอยูใน 

 หนวยงานที่เปนเจาของกระบวนงาน (Work Process Owner)  

 หนวยขามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ที่ตองเกี่ยวของและเขามาชวยใน

บางกิจกรรม (ถามี) 
 

ผูรับผิดชอบ  หมายถงึ บุคคลที่ดาํเนินการในแตละกิจกรรมการจดัการ

ความรูใหบรรลุผลตามระยะเวลาและเปาหมายของ

ตัวช้ีวดัที่กาํหนดไว  ณ กิจกรรมนั้น 

 

2.5.7 สวนราชการตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลในแบบฟอรมที่ 1 และแบบฟอรมที่ 

2  โดย 

 รายละเอียดที่กําหนดในแตละกิจกรรมการจัดการความรูตองสงผลไปในแนวทาง

เดียวกันที่จะทําใหเกิดองคความรูที่จําเปน ที่สามารถนําไปใชปฏิบัติราชการ

ไดผลตามตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกไวได 

 สวนราชการสามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย

ไดไมนอยกวารอยละ 90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 กลุมเปาหมาย และผูรับผิดชอบ  ตองระบุเปนตําแหนงงานที่ชัดเจน 

2.5.8 ชอง “สถานะ” และ “หมายเหตุ” ในแบบฟอรมที่ 2 ใหสวนราชการระบุความกาวหนา

ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู และรายละเอียดของเหตุการณสําคัญ

ที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดการความรูในสวนราชการ (ถามี) เมื่อสวนราชการไดมีการ

ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ณ กิจกรรมนั้นไปแลว 
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2.5.9 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 

(CKO) ของสวนราชการทบทวนความถูกตองและความเหมาะสมพรอมลงนามรับรอง

แผนการจัดการความรูทั้งหมด กอนการจัดสง 

 เอกสาร (Hard Copy)  2 ชุด และ 

 แผน CD ที่ Save ไฟลขอมูลที่ตรงกับเอกสารที่จัดสงมา 

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยมีเอกสารการจัดการความรู

ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ตําแหนง 
ตําแหนง 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

กก หนวย 
ขข หนวย 

KPI  11 
KPI  12 

T 11 
T 12 

กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 1.1 
- กิจกรรมที 1.2 

 1. 

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………….……………… 
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : ……………………………………………………..……… 
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

 ……………… …………...…………..………………….………..………………………………….. 

 ……………… …………...…………..………………….………...…………………………………… 

 ตําแหนง 
 

ตําแหนง
 

จจ หนวยKPI 31T 31กิจกรรมที่ 3  3. 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)            : ตัวชี้วัด  1.2

  
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง

ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง

กก หนวย 
ขข หนวย 
… หนวย

KPI 21 
KPI 22 
KPI …

T 21 
T 22 
T ….

กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 2.1 
- กิจกรรมที 2.2 
- ………..

 2. 

หมาย
เหตุ 

สถานะ ผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

ลํา 
ดับ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : bb  หนวย

องคความรูที่จําเปน (K)                  : K  11

ประเด็นยุทธศาสตร                          : ประเด็นยุทธศาสตรที่  1

หนาที่  :  1 / ….ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : สวนราชการ  ก

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)
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 ตําแหนง 
ตําแหนง 

ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 

 

ตําแหนง
ตําแหนง 

ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 

กก หนวย
ขข หนวย 

คค หนวย 
จจ หนวย 
ชช หนวย 
วว หนวย 
บบ หนวย 

KPI 11
KPI 12 

KPI 21 
KPI 22 
KPI 23 
KPI 24 
KPI 25 

T 11
T 12 

T 21 
T 22 
T 23 
T 24 
T 25 

กิจกรรม KMP 1 + CMP 1 
กิจกรรม KMP 1 + CMP 3 

กิจกรรม KMP 2 + CMP 1 
กิจกรรม KMP 2 + CMP 3 
กิจกรรม KMP 2 + CMP 4 
กิจกรรม KMP 2 + CMP 5 
กิจกรรม KMP 2 + CMP 6 

 1. 
 

 2. 

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………….……………… 
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : ……………………………………………………..……… 
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

 ……………… …………...…………..
. 

………………….………...…………………………….. ….. 

 ……………… …………...…………..………………….………...…………………………….. …… 

 ตําแหนง 
 

ตําแหนง
 

พพ หนวยKPI 31T 31กิจกรรม KMP 3 + CMP 1  3. 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)            : ตัวชี้วัด  1.2

  

หมาย
เหตุ 

สถานะ ผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

ลํา 
ดับ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : bb  หนวย

องคความรูที่จําเปน (K)                   : K  11

ประเด็นยุทธศาสตร                          : ประเด็นยุทธศาสตรที่  1

หนาที่  :  1 / ….ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : สวนราชการ  ก

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)

2.5.10 สวนราชการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูที่ไดจัดทําทั้ง 2 แผน พรอมทั้ง

ติดตามผลงานและความกาวหนาในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง เปนระยะ ๆ  รวมถึงเก็บ

ขอมูลหลักฐานการดําเนินการในแตละกิจกรรมการจัดการความรูไวเพื่อใชในการ

วัดผลการจัดการความรูตามที่สวนราชการจะไดรับการตรวจประเมินโดยเจาหนาที่ 

ก.พ.ร. และ TRIS 
 

หมายเหตุ 
 

-  ตัวอยางของการกําหนดองคความรูที่จําเปน  และการจัดทําแผนการจัดการ

ความรู   ดูไดที่ภาคผนวก ข หนาที่  34 

- หากสวนราชการมีขอสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

การจัดการความรูตามเนื้อหาในคูมือฉบับนี้    สามารถสอบถามขอมูลไดที่

เจาหนาที่ ก.พ.ร. ประจําสวนราชการ  ซึ่งจะทาํหนาที่เปนที่ปรึกษาในการ

จัดการความรูใหกับสวนราชการโดยตรง 
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บทที่ 3  

การวัดผลการจัดการความรูของสวนราชการ 

 

3.1 การวัดผลการจัดการความรู 

3.1.1 เพื่อใหสวนราชการมีระบบการจัดการความรูที่มุงไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

ตามเจตนารมยของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 สวนราชการควรพัฒนาและวัดผลระบบการ

จัดการความรูทั้ง 3 ระดับดังตอไปน้ี   

 การจัดการความรูในองคการ 

 การจัดการความรูในกลุมเพื่อนรวมงาน 

 การจัดการความรูในตัวบุคคล 

3.1.2 การวัดผลการจัดการความรูในสวนราชการ   สามารถดําเนินการผานกระบวนการ

ตรวจประเมิน โดย 

 บุคลากรของสวนราชการ 

 เจาหนาที่ ก.พ.ร. ประจําสวนราชการ(Desk  Officer) 

 TRIS 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการความรูในสวนราชการ   

3.1.3 การตรวจประเมินการจัดการความรูในสวนราชการ มีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี 

3.1.3.1 คัดเลือก พัฒนาและแตงตั้งบุคลากรที่จะทําหนาที่ในการตรวจประเมิน

การจัดการความรู 

3.1.3.2 วางแผนงานในการตรวจประเมินใหมีชวงระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะ

สามารถประเมินประสิทธิผลการจัดการความรูในสวนราชการได 

3.1.3.3 เตรียมการและทําการตรวจประเมินการจัดการความรูในสวนราชการในทุก

ระดับ  

3.1.3.4 รายงานผลการตรวจประเมินการจัดการความรูใหผูบริหารสูงสุดของสวน

ราชการ (CEO) และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) ของ

สวนราชการทราบ 

3.1.4 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 

(CKO) ของสวนราชการจะตองนําขอมูลที่ไดจากการตรวจประเมินมาใชในการ

พัฒนาการจัดการความรูใหเกิดขึ้นในสวนราชการอยางตอเน่ืองและยั่งยืน   เพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติราชการที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของประเทศใหบรรลุ
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ผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพและผลักดันใหประเทศชาติมีการพัฒนาในทุกสวน

ไดอยางตอเน่ือง 

3.2 ตัวชี้วัดการจัดการความรูในสวนราชการ 

เพื่อใหการติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูในแตละชวงเวลา 

(6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) ของสวนราชการเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน  จึงไดมีการ

กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยมีตัวช้ีวัดในการวัดผลการจัดการความรู

ตามมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการดังน้ี 

ประเด็นการประเมินผล  :  การจัดการความรู 

ตัวช้ีวดัที่  12/10            :  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาระบบการจดัการความรูของสวนราชการ 

นํ้าหนัก                           :  รอยละ 3/5 (4)   

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน 

1 

สวนราชการทบทวนแผนการจดัการความรูใหสอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรของสวนราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการ

ผลักดันความสาํเร็จตามยทุธศาสตร อยางนอย 3 องคความรูตอ 1 ประเด็นยทุธศาสตร และมีการ

ระบุเปาหมายของตัวชี้วดัผลสาํเร็จของการจดัการความรูทุกประเด็นยทุธศาสตรอยางชัดเจน 

2 

สวนราชการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย 2 องคความรู   

โดยลือกองคความรูจากประเดน็ยุทธศาสตรทีต่างกัน  ซึ่งแผนการจัดการความรูดังกลาวจะตอง

ประกอบดวยกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย ตัวชี้วดั เปาหมายตามตัวชี้วัด และ

ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3 
ผูบรหิารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ

จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 31 มกราคม 2550 

4 

สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดย

สามารถดําเนินการตามแผนการจัดการความรูดังกลาวไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถ

ดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทีร่ะบุไว 

5 

ทุกตัวชี้วัดของประเด็นยทุธศาสตรที่เลือกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย โดยจะตองมีคะแนนของแตละตัวชี้วดัตั้งแต 4.0000 ข้ึน

ไป  

 
(4)  รอยละ 3 ของสวนราชการ และรอยละ 5 ของจังหวัด
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ภาคผนวก ก   แบบฟอรม 

 
 

 

แผนการจัดการความรู 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

 

จัดทําโดย 

 

สวนราชการ/จังหวัด : ……………………………………. 

 

 

วันที่ : ……./……./……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สารบัญ  

หนา 

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ 1)  

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 (แบบฟอรมที่ 2)  

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 (แบบฟอรมที่ 2)  

ภาคผนวก   

 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP  

(ถามี)  

 CKO Profile  

 รายชื่อทีมงาน KM  
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  องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
  ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (KPI)                  
ตามคํารับรอง 

เปาประสงค 
(Objective) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

หนาที่ :   …..  / …..   

แบบฟอรม 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด

ชื่อสวนราชการ/จังหวัด :  ……………………………………………………… 

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………………………
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : …………………………………………………..………
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :ความรูแผนที่  2 

ประเด็นยุทธศาสตร          :แผนการจัดการ 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :

องคความรูที่จําเปน           :ความรูแผนที่  1 

ประเด็นยุทธศาสตร          :แผนการจัดการ

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

  
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………….……………… 
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : ……………………………………………………..……… 
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

   

   

   

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)            : ………………..…………………………………………………………..

   

หมาย
เหตุ 

สถานะผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

ลํา 
ดับ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ……………….…………………………………………………………..

องคความรูที่จําเปน (K)                   : ………….………………………………………………………………..

ประเด็นยุทธศาสตร                          : ………………..………………………………………………………….

หนาที่  :  …. /…. ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : …………………………………………………… 

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)
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ผูอนุมัติ   : ……………………………………………….……………… 
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : ……………………………………………………..……… 
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

   

   

   

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)            : …… ………..…………………………………………………………..…

   

หมาย
เหตุ 

สถานะผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

ลํา 
ดับ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : ……………….…………………………………………………………..

องคความรูที่จําเปน (K)                   : …… ….………………………………………………………………..…

ประเด็นยุทธศาสตร                          : …… ………..………………………………………………………….…

หนาที่  :  …. /…. 

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)

ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : …………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ      หมายเหตุ          หมายถงึ  มีหมายถงึ  มีผลกระทบหรือความผลกระทบหรือความเช่ือมโยงในระดับมาก          เช่ือมโยงในระดับมาก          หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงระดับปานกลาง หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงระดับปานกลาง   

 1. การเตรียมการ 

KMP 
CMP 3. กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ 
2. การส่ือสาร 5. การวัดผล 

6.  การยกยอง 

1. การบงชี้ความรู 

2. การสรางและ 

   แสวงหาความรู 

3. การจัดความรู 

   ใหเปนระบบ 

4. การประมวล 
และกล่ันกรอง 

    ความรู 
5. การเขาถึง 

    ความรู 

6. การแบงปน 
    แลกเปล่ียน 
    ความรู 

7. การเรียนรู 

4. การฝกอบรม 

และเรียนรู 
ชมเชย และ และการปรับเปล่ียน 

พฤติกรรม 

 
การใหรางวัล  
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ป พ.ศ.ที่จบการศกึษาสถาบันสาขาคุณวุฒิ  

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน)

โทรศัพท            : 
โทรศัพทมือถือ   : 
E-mail address    :  

  

การติดตอสื่อสาร 

ที่อยู

เกียรติคุณที่ไดรับ 

การศึกษาดูงาน 

ฝาย/แผนก/หนวย 

ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) 

วัน-เดือน-ป เกิด 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  

สวนที่ 2    :  ขอมูลสวนบุคคล

สวนที่ 1    :  ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานก รจัดการความรู  

หนวยงาน  : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

า

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Kn ledge Office : CKO)  

ชื่อ  :   ….............................................. .....    นามสกุล :  ………………………………………….…………….. 

ow

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายชื่อทีมงาน KM 

 เพื่อใหการจัดการความรูใน……… เกิดประสิทธิผลในการผลักดันการปฏิบัติราชการได

บรรลุผลสําเร็จในแตละประเด็นยุทธศาสต       …… จึงไดกําหนดใหมีทีมงานในการพัฒนาระบบการ

จัดการความรูดังตอไปน้ี 

 
ร 

                       ชื่อ-นามสกุล  ตําแหนงงาน
 

 สังกัดหนวยงาน ทําหนาที่เปน 

 1. ………………………. ……………  ……………  CKO 
  

 2. ………………………. …………  ……………  หัวหนาทีม….. … 

 3. ………………………. …………  ……………  เลขานุการ … 
 4. ………………………. …………  ……………  KM Team … 
 5. ………………………. ……………  ……………  KM Team 

 6. ………………………. ……………  ……………  KM Team 
 

 7. ………………………. …………  ……………  KM Team … 

 .. ………………………. …………  ……………  …………. … 
 .. ………………………. …………  ……………  …………. … 
 .. ………………………. ……………  ……………  …………. 
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ภาคผนวก ข   ตัวอยาง 

 

 

แผนการจัดการความรู 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

 

จัดทําโดย 

 

สวนราชการ/จังหวัด : กรมศุลกากร 

 

 

วันที่ :  25 ธันวาคม 2549. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ตัวอยางใชขอมูลจากคํารับรองการปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  แตในการ

จัดทําแผนการจัดการความรูของสวนราชการตอง

 

ใชขอมูลจากคํารับรองการปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550  

 สารบัญ 
 หนา

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ 1)              1  

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 (แบบฟอรมที่ 2)                            2  

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 (แบบฟอรมที่ 2)                            4  

 ภาคผนวก  

 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP                6  

 CKO Profile                                                                      7  

 รายชื่อทีมงาน KM                                                              8   
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ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  : จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได  
                                                                                           120,400   ลานบาท 

 

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีศุลกากรอันเปนรายไดของประเทศใหมีประสิทธิผล

องคความรูที่จําเปน           :  พิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซสําหรับสินคา ………………………. ตามมาตรฐานโลกความรูแผนที่  1 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  มิติใหมในการควบคุมทางศุลกากรแผนการจัดการ

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

ผูอนุมัติ   : ……………………………………………………………
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : …………………………………………………..………
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :  ………………………………………………………….

เหตุผลที่เลือกองคความรู  :  ………………………………………………………………………………………………..

องคความรูที่จําเปน           :  ………………………………………………………………………………………………..ความรูแผนที่  2 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  ……………………………………….แผนการจัดการ 

     

1. .......................................... 
……………………………………. 

2. ………………………………… 
………………………… 

3. ………………………………… 
…………… 

………….. 1.5 ……………………………… 1. …………………… 
………………………. 

3. ………………… 

1. .......................................... 
……………………………………. 
…………. 

2. ………………………………… 
………………………… 

3. ………………………………… 
…………………………………… 
………………………. 

5 1.4 ระดับความสําเร็จของการ
คืนเงินอากรดวย………………… 
เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ  1  ศึกษาภาพรวม  การ…. 
              ………………………… 
ระดับ  2  ………………………… 
ระดับ  3  ………………………… 
ระดับ  4  ………………………… 
ระดับ  5  ………………………… 

1. เพิ่มการอํานวย
ความสะดวกทาง
การคา 

2. อํานวยความ
สะดวกทางการคา 

1. พิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ
สําหรับสินคา ……………... ตาม
มาตรฐานโลก 

2. ระบบศุลกากรสําหรับกลุม
สินคา ……………. ตามมาตรฐาน
โลก 

3. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรตาม
มาตรฐานโลก 

120,400 
 

 
78 

 
 

5 

1.1 จํานวนภาษีศุลกากรที่
สามารถจัดเก็บได (ลานบาท) 
 
 
1.2 รอยละของจํานวนรายที่
ตรวจพบความผิดตอจํานวนราย
ที่ตรวจสอบ 

1.3 ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําฐานขอมูลที่กําหนด
มาตรการนําเขา-สงออก  ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ  1  ตั้งคณะทํางานและ 
              รวบรวมกลุมขอมูล 
ระดับ  2  ศึกษา………………. 
ระดับ  3  ……………………… 
ระดับ  4  ……………………… 
ระดับ  5  ……………………… 

1. การจัดเก็บภาษี
ศุลกากรมีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. การจัดเก็บภาษี
ศุลกากรมีความเปน
ธรรมและสังคมมีความ
ปลอดภัยจากสินคาที่
เปนอันตราย 

1. มิติใหมในการ
ควบคุมทางศุลกากร 

  องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
  ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

เปาหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (KPI)                  
ตามคํารับรอง 

เปาประสงค 
(Objective) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

หนาที่ :   1  /   1   ชื่อสวนราชการ/จังหวัด :   กรมศุลกากร 

แบบฟอรม 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด
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……………… 
 
……………… 
 
……………… 
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…………… 
 
…………… 
 
…………… 

 
 
 
 

…………... 
 

…………... 
 

…………... 
 

…………... 

 
 
 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 

 
 
 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
………… 

จัดระบบการเขาถึงองค
ความรูใหมีความสะดวกตอ
กลุมผูใชงาน โดย 
 
5.1 …………………………. 
 
5.2 …………………………. 
 
5.3 …………………………. 
 
5.4 …………………………. 

5. 

  ……………… …………… …………... ………………….. ………… กระบวนการกลั่นกรอง
ความรูดานพิกัดศุลกากร
สําหรับสินคา……………… 
………………………….…. 

4. 

  CKO  
KM Team 
และเจาหนาที่ 
IT 

…………… ครบทุก
รายการ 
(100%) 

ฐานขอมูลความรู
ดานพิกัดสินคา 
………ที่เอาไปใช
ปฏิบติงานไดจริง 

………… จ
…………… 
ัดความรูดานพิกัดสินคา 

ใหเปนระบบ
ดวยการ …………………. 
…………………… 

3. 

  ……………… …………… …………... ………………….. ………… 2.4  การมอบรางวัล ………. 
……………………………… 
……………………………… 
…………………. 

 

  ……………… …………… …………... ………………….. ………… 2.3 วัดผลการสรางองค
ความรูในการจําแนกพิกัด
สินคา ……….ตามที่ตองมี
เพื่อใชปฏิบัติงานจัดเก็บ
ภาษีศุลกากร 

 

  KM Team …………… ภายใน …. 
สัปดาหตอ 
….. ตอน
ในพิกัด 

2.2.2 ระยะเวลา
ในการพิจารณา
ความถูกตองของ
ความรูโดย
ผูเช่ียวชาญ 

…………   

  ……………… …………… จํานวน…
…. ตอน 
ิกัดตอ
เดือน 

ในพ

2.2.1 จํานวนตอน
ในพิกัดที่สําเร็
นเอกสารใช

งาน 

จ
เป

1 ม.ค.- 
31พ.ค.50 

2.2 ระบบการแปลเอกสาร
จาก WCO และประชุมกลุม
าหนาที่และบุคลากรที่ม

ความเชี่ยวชาญในการ
จําแนกพิกัดสินคา ………… 

เจ ี

 

  CKO เจาหนาที่
พิกัดและ
เจาหนาที่
ประเมิน
อากร 

100 % 2.1 บุคลากร
กลุมเปาหมายเขา
มาเปนทีมงาน
พิจารณาจําแนก
สินคา 

25ธ.ค.49 
- 31 ม.ค. 
50 

2.1 รณรงคสงเสริมให
บุคลากรของกรมศุลกากรที่
ี่ยวของเขามามีสวนรวม
นทีมงานพิจารณาจําแนก

พิกัดสินคา ………………. 

เก
เป

 

       สรางองคความรูดานพิกัด
ศุลกากรระบบฮารโมไนซ
สําหรับสินคา ……………
ตามมาตรฐานโลก  โดย 

2. 

  - อธิบดีกรม 
  ศุลกากร 
- CKO 
- KM Team 

เจาหนาที่
ประเมิน
อากร 

ครบทุก
รายการ 
(100%) 

ทะเบียนรายการ/
คูมือการใชในการ
จําแนกพิกัด
ศุลกากรระบบ 
ฮารโมไนซสําหรับ
สินคา ………… 

1 ธ.ค. 49 
- 31 ม.ค. 
50 

ประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อตรวจสอบองคความรูที่
ตองมีในการตีพิกัดศุลกากร
ระบบฮารโมไนซสําหรับ
สินคา …………………….. 

1. 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)            : จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได 

หมาย
เหตุ 

สถานะผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

ลํา 
ดับ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 120,400 ลานบาท

องคความรูที่จําเปน (K)                   :  พิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซสําหรับสินคา …. ตามมาตรฐานโลก

ประเด็นยุทธศาสตร                          : มิติใหมในการควบคุมทางศุลกากร

หนาที่  :  1 /  2 

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)

ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : กรมศุลกากร

KMP 1 + CMP 3 

KMP 2 + CMP 1 

KMP 2 + CMP 3 

KMP 2 + CMP 5 

KMP 2 + CMP 6 

KMP 3 + CMP 3 

KMP 4 + CMP 3 

KMP 5 + CMP 1 

KMP 5 + CMP 3 

KMP 5 + CMP 4 

KMP 5 + CMP 5 
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ผูอนุมัติ   : ……………………………………………….……………… 
                                 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)  

ผูทบทวน   : ……………………………………………………..……… 
                                ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

  ……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 

…………… 
 
…………… 
 
…………… 
 
…………… 
 

…………... 
 

…………... 
 

…………... 
 

…………... 
 

………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 
 

…………. 
 
…………. 
 
…………. 
 
…………. 
 

7.1 …………………………. 
 
7.2 …………………………. 
 
7.3 …………………………. 
 
7.4 …………………………. 
 

 

  ………………. 
 
………………. 

…………… 
 
…………… 

………… 
 

…………. 

………………….. 
 
………………….. 

………… 
 
………… 

6.1 …………………………. 
 
6.2 …………………………. 

 

       เรียนรูองคความรูดานพิกัด
ศุลกากรสําหรับสินคา ……..
เพื่อนําไปใชปฏิบัติงานใน
การจัดเก็บภาษี  โดย 

7. 

  ……………… …………… …………... 6.3.2 ………….. 
…………………. 
…………………. 

…………   

  อธิบดีกรม
ศุลกากร และ 
CKO 
 
 
……………… 

…………… 
 
 
 
 
………….. 

…………... 
 
 
 
 

…………... 

6.5.1 …………… 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
 
6.5.2 …………… 
………………….. 

1 ส.ค.- 
31ส.ค.50 
 
 
 
…………. 

6.5 วัดประสิทธิผลการ
แลกเปล่ียนความรูในแตละ
กิจกรรม 

 

  ……………… …………… ………….. 6.4. จํานวน 
Be actice ที่
เกี่ยว องกับ …… 
………………….. 

2 
st Pr
ข

…………   

  ……………… …………… ทุกคน 6.4. บุคลากรใน
กรม
สามารถ
แลกเปล่ียนความรู
ในงานได 

1 
ศุลกากร

15 มิ.ย.- 
31 ส.ค.
50 

6.4 ฝกอบรมบุคลากรใน
กรมศุลกากรใหทราบและ
สามารถแลกเปลี่ยนความรู
ในการตีพิกัดศุลกากร
สําหรับสินคา ……………ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

  CKO และ 
KM Team 

…………… อยางนอย 
3 รูปแบบ 

6.3. มีรูปแบบ
การถายทอดและ
แลกเปล่ียนความรู 
เชน ํา CoP 
การเขียน Best 
Practice เปนตน 

1 


 การท

15 มิ.ย. – 
31 ส.ค.
50 

6.3 นํากิจกรรมถายทอด
และแลกเปล่ียนความรู
รูปแบบตาง ๆ มาใชในกรม
ศุลกากรเพื่อใหเกิดการ
แลกเปล่ียนความรู (EK และ 
TK) ดานพิกัดศุลกากร
สําหรับสินคา ……………… 

 

       แลกเปล่ียนความรูในการตี
พิกัดภาษีศุลกากรสําหรับ
สินคา …………….. ใหมี
ประสิทธิภาพ  โดยการ 

6. 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)            : จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได 

หมาย
เหตุ 

สถานะผูรับผิดชอบ กลุม 
เปาหมาย 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะ 
เวลา 

กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

ลํา 
ดับ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  : 120,400 ลานบาท

องคความรูที่จําเปน (K)                   :  พิกั ศุลกากรระบบฮารโมไนซสําหรับสินคา …. ตามมาตรฐานโลกด

ประเด็นยุทธศาสตร                          : มิติใ มในการควบคุมทางศุลกากรห

หนาที่  :  2 /  2 

แบบฟอรม 2  แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)

ชื่อสวนราชการ/จังหวัด                   : กรมศุลกากร

 

 

 

 

 

 

 

 KMP 6 + CMP 1 

  

 

 KMP 6 + CMP 2 

 KMP 6 + CMP 3 

 

 

 

 

 KMP 6 + CMP 4 

 

 

 

 
KMP 6 + CMP 5 

 

 

 

 KMP 7 + CMP 1 

 
KMP 7 + CMP 3 

 
KMP 7 + CMP 5 

 

 
KMP 7 + CMP 6 
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หมายเหตุ      หมายเหตุ          หมายถงึ  มีผลกระทบหรือความหมายถงึ  มีผลกระทบหรือความเช่ือมโยงในระดับมาก          เช่ือมโยงในระดับมาก          หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงระดับปานกลาง หมายถึง มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงระดับปานกลาง   

 1. การเตรียมการ 

KMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

CMP 3. กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ 
2. การส่ือสาร 5. การวัดผล 

1. การบงชี้ความรู 

2. การสรางและ 

   แสวงหาความรู 

3. การจัดความรู 

   ใหเปนระบบ 

4. การประมวล 
และกล่ันกรอง 

    ความรู 
5. การเขาถึง 

    ความรู 

6. การแบงปน 
    แลกเปล่ียน 
    ความรู 

7. การเรียนรู 

4. การฝกอบรม 

และเรียนรู 
และการปรับเปล่ียน 

พฤติกรรม การใหรางวัล 

6.  การยกยอง 
ชมเชย และ 

  

  

  

ป พ.ศ.ที่จบการศกึษาสถาบันสาขาคุณวุฒิ  

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน)

โทรศัพท            : 
โทรศัพทมือถือ    : 
E-mail address    :  

การติดตอสื่อสาร 

ที่อยู

เกียรติคุณที่ไดรับ 

การศึกษาดูงาน 

ฝาย/แผนก/หนวย 

ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) 

วัน-เดือน-ป เกิด 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  

สวนที่ 2    :  ขอมูลสวนบุคคล

สวนที่ 1    :  ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู  

หนวยงาน  : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)  

ชื่อ  :   ….........................................................    นามสกุล :  ………………………………………….…………….. 

กรมศุลกากร

นาย ……………….

Mr. …………………………………………..
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รายชื่อทีมงาน KM 

 เพื่อใหการจัดการความรูใน กรมศุลกากร เกิดประสิทธิผลในการผลักดันการปฏิบัติราชการได

บรรลุผลสําเร็จในแตละประเด็นยุทธศาสตร      กรมศุลกากร จึงไดกําหนดใหมีทีมงานในการพัฒนาระบบ

การจัดการความรูดังตอไปน้ี 

                       ชื่อ-นามสกุล

 

 

 

  ตําแหนงงาน สังกัดหนวยงาน ทําหนาที่เปน 

 1. นาย…………………. ……………  ……………  CKO 

 2. นางสาว……………….  เจาหนาที่ประเมินอากร 8      กพก.   หัวหนาทีม….. 

 3. ………………………. ……………  ……………  เลขานุการ 

 4. ………………………. ……………  ……………  KM Team 

 5. ………………………. ……………  ……………  KM Team 

 6. ………………………. ……………  ……………  KM Team 

 7. ………………………. ……………  ……………  KM Team 

 .. ………………………. ……………  ……………  …………. 

 .. ………………………. ……………  ……………  …………. 

 .. ………………………. ……………  ……………  …………. 
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ภาคผนวก ค   คําทีค่วรรูในการจัดการความรู 

 

องคความรูที่จําเปน (Knowledge : K)  

 เปนหัวเรื่องกวางๆ ของความรูที่จําเปน และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตามแผน

บริหารราชการแผนดินของสวนราชการ   ที่จะนํามาดําเนินการจัดการความรู  (KM)  แลวจะสงผล

กระทบตอผลลัพธ (Outcome) ขององคการทางดานนวัตกรรม, ดานการปฏิบัติงาน, ดานลูกคา หรือ

ดานอื่นๆ ขององคการ 

 ถาพิจารณาจาก “คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ  ( โดย ก.พ.ร. ประจําป 

พ.ศ. 2549 )  ก็จะหมายถึง  ขอบเขต KM  (KM Focus Areas)  

 โดยท่ีความรูมี  2  ประเภท คือ 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ  พรสวรรค

หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไม

สามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย  เชน ทักษะในการ

ทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดย

ผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ  

ระบบการจัดการความรูในองคการ  

การที่สวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวมฐานความรูที่มีอยูในสวนราชการ  ซึ่ง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนองคความรูและมีการถายทอดและแบงปน

ความรูอยางเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และมีการพัฒนาตนเองใหเปน

ผูรู  สามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาสวนราชการเขาสู

รูปแบบขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่ยั่งยืน 

กระบวนการจัดการความรู (KM Process)  

กระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหสวนราชการไดเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการ

ความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร  โดยประกอบดวย 

1. การบงช้ีความรู 

2. การสรางและแสวงหาความรู 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

5. การเขาถึงความรู 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

7. การเรียนรู 
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กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อใหองคการที่ตองการจัดการความรูภายในองคการ ไดมุงเนนถึง

ปจจัยแวดลอมภายในองคการที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู  ซึ่ งประกอบดวย  6 

องคประกอบ คือ  

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

2. การสื่อสาร  

3. กระบวนการ/เครื่องมือ  

4. การเรียนรู  

5. การวัดผล  

6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล  

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 เปนกระบวนงานสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู  (Knowledge Management 

Process)    และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  เพื่อชวย

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดองคความรูที่จําเปน     และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตาม

แผนการบริหารราชการแผนดินของสวนราชการ   รวมถึงจะเปนกระบวนงานที่จะเชื่อมโยงเพื่อจะ

ชวยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสรางสภาพแวดลอม  ใหบุคลากรภายในองคการเกิดการ

แลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน  อันจะสงผลทําใหกระบวนการจัดการความรูมีชีวิตหมุนตอไปไดอยาง

ตอเน่ือง    และทําใหการจัดการความรูขององคการมีประสิทธิผลสามารถกาวไปสูการเปนองคการ

แหงการเรียนรู  ตามเจตนารมณของของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11   

 ทั้งน้ีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ   ทั้งน้ีสวนราชการสามารถศึกษาและนํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาปฏิบัติใชในองคการได  

1. การจัดต้ังทีมขามสายงาน (Cross- 

    Functional Team) 

2. กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม 

    (Innovation & Quality Circles : IQCs) 

3. ชุมชนนักปฏบัิติ (Communities of  

     Practice : CoP) 

4. ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) 

5. การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) และ 

    การยืมตวับุคลากรมาชวยงาน  

    (Secondment) 

6. เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู  

   (Knowledge Forum) 

1. การจัดเก็บความรูและวิธีปฏบัิติท่ี 

    เปนเลิศในรูปเอกสาร (Best   

    Practices) 

2. การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story   

    Telling) 

3. สมุดหนาเหลือง (Yellow  Pages) 

4. ฐานความรู  (Knowledge   

    Bases) 

กิจกรรมการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู  

ความรูที่ชัดแจง ความรูที่ฝงอยูในคน ประเภทของความรู 

จาก “คูมือการสรางกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู” ดาวนโหลดขอมูลไดจาก http:// thai/KM.php   www.opdc.go.th/

http://www.opdc.go.th/


คูมือการดําเนินงานตามตัวชีว้ดัการจัดการความรู        หนา 42 
------ 
 

                                                                        

 

ภาคผนวก ง   เอกสารอางอิงสําหรับสวนราชการ 

 

 แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดนัตามประเด็น

ยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด 

 แบบฟอรมที่ 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP (Matrix) 

 CKO Profile 

 คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ (โดย ก.พ.ร. ประจําป พ.ศ.2549)   

 คูมือการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

เอกสารทั้งหมดสามารถดาวนโหลดขอมูลไดจาก http:// thai/KM.phpwww.opdc.go.th/
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