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คํานํา 
 

              คูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู ฉบับนี ้  จัดทําขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจและ
ใหแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น 
หลังจากที่ไดรับความเขาใจในหลักการของการจัดการความรู : จากทฤษฎสีูการปฏิบัติ  ตามที่ได
เขารวมประชุมเชิงปฏิบติการซึ่งจัดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติเมื่อ เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2548   
              สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอสวนราชการ และจังหวัด ในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เพื่อ
นําไปสูสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดประสทิธิภาพสูงสดุ 
 
 
                                                                    สํานักงาน ก.พ.ร.และ สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต ิ
                                                                                          ธันวาคม 2548 
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บทนํา 

  
สืบเนื่องจากพระราชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  

สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสถาบนัเพิม่ผลผลิตแหงชาต ิจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ
ความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2548 เพือ่สรางความรู ความเขาใจใน
หลักการของการจัดการความรู และไดขยายผลจากการประชุมเชิงปฏบัิติการดังกลาว จัดทาํเปนคูมือการจัดทาํ
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan Template) เพือ่ใหงายและสะดวก รวมทัง้เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกนั 
ในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ตอไป 

 
คูมือการจัดทาํแผนการจัดการความรู ฉบับนี้ประกอบดวย 
 
บทที ่1 การจดัการความรูเบื้องตน 
บทที ่2 การกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) 
บทที ่3 การกําหนดเปาหมาย  KM  (Desired State)       

      บทที่ 4 การจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan)      
      บทที่ 5 การกําหนดโครงสรางทีมงาน  KM           
      ภาคผนวก ก  กําหนดการและเอกสารที่ตองสงมอบใหสํานักงาน กพร.       
      ภาคผนวก ข  แบบฟอรม             

ภาคผนวก ค  ตัวอยาง       
 
 หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรูตามเนื้อหาในคูมือฉบับนี้ สอบถามไดที ่
สถาบนัเพิม่ผลผลิตแหงชาติ โทรศัพท 0-2619-5500 ตอ 576 
 เอกสารที่ตองสงตามรายละเอียดที่กาํหนดในภาคผนวก ก. ใหสงเปนเอกสาร 2 ชุด และ save ขอมูลลง
แผนซีดี 1 แผน สงไปที่ สํานกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที่ 31 มกราคม 2549 
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สารบัญ 

 
                                               หนา 

คํานํา 
บทนาํ 
บทที ่1 : การจดัการความรูเบื้องตน                 4 
บทที ่2 : การกําหนดขอบเขต  KM   (KM  Focus Area)      9 
บทที ่3 : การกําหนดเปาหมาย  KM  (Desired State)      12 
บทที ่4 : การจดัทําแผนการจดัการความรู  (KM Action Plan)     15 
บทที ่5 : การกําหนดโครงสรางทมีงาน  KM          23 
ภาคผนวก ก  กําหนดการและเอกสารที่ตองสงมอบใหสํานักงาน กพร.                  25 
ภาคผนวก ข  แบบฟอรม            27 
ภาคผนวก ค  ตัวอยาง                          38 
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บทที่ 1 : การจัดการความรูเบ้ืองตน 
 

1.1 การจัดการความรูในองคกร   หมายถึง   การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร  ซึ่งกระจัดกระจายอยูใน
ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด   
โดยที่ความรูมี  2 ประเภท คือ 
       - ความรูที่ฝงอยูในคน  (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ  พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ   เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย  เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครัง้  จงึ
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
       - ความรูที่ชัดแจง  (Explicit Knowledge)  เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได  โดยผานวิธีตางๆ 
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 
 
1.2 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู  (Knowledge Management Action Plan)  ตามคูมือฉบับนี้   ได
นําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  และกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)   มาประยุกตใชในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู  (KM Action Plan) 
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1.2.1 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)   

       
 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยให
องคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน
องคกร  ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การบงชี้ความรู – เชนพิจารณาวา วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร , ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง, อยูในรูปแบบใด, อยูที่ใคร 

2) การสรางและแสวงหาความรู – เชนการสรางความรูใหม, แสวงหาความรูจากภายนอก, รักษา
ความรูเกา, กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 

3) การจัดความรูใหเปนระบบ - เปนการวางโครงสรางความรู  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู 
อยางเปนระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู – เชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน, ใชภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 

5) การเขาถึงความรู – เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู – ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทํา
เปน เอกสาร, ฐานความรู, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปน

2. การสรางและแสวงหาความรู  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู (Learning) ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรือไม 
ทําใหองคกรดีขึน้หรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกนัหรือไม 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม 

ความรูอยูที่ใคร  อยูในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

จะแบงประเภท หัวขออยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร 
เรามีความรูเร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบงช้ีความรู  
(Knowledge Identification) 
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ระบบ ทีมขามสายงาน, กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหงการเรียนรู, ระบบพี่เลี้ยง, 
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 

7) การเรียนรู – ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก  สรางองค
ความรู>นําความรูไปใช>เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

 
     1.2.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เปนกรอบความคิดแบบ
หนึง่เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร   ไดมุงเนนถงึปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะมี
ผลกระทบตอการจัดการความรู  ประกอบดวย  6 องคประกอบ  ดังนี ้

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนนุจากผูบริหาร (ที่
ทุกคนมองเหน็), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กําหนดปจจยัแหงความสําเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร – เชน กิจกรรมทีท่ําใหทกุคนเขาใจถึงสิง่ที่องคกรจะทํา, ประโยชนที่จะเกดิขึ้นกับทกุคน, แต
ละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

3) กระบวนการและเครื่องมือ  - ชวยใหการคนหา  เขาถงึ ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็ว 
ข้ึน โดยการเลอืกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนดิของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด,  
สถานที่ต้ัง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วฒันธรรมองคกร, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู   - เพื่อสรางความเขาใจและตระหนกัถึงความสําคัญและหลกัการของการจัดการความรู 
โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล  - เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม, มีการนาํผลของการวดัมา
ใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนนิการใหดีข้ึน, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรใน

กระบวนการ 
และเครื่องมอื 

(Process & Tools) 

การเรียนรู 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกยองชมเชย 
และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

เปาหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 
  Robert Osterhoff 
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ทุกระดับใหเหน็ประโยชนของการจัดการความรู  และการวัดผลตองพจิารณาดวยวาจะวัดผลที่ข้ันตอน
ไหนไดแก วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come) 

6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล  - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมและการมี
สวนรวมของบคุลากรในทกุระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลีย่นใหเขากับกิจกรรมที่ทาํในแตละ
ชวงเวลา 

 
1.3 องคกรจะตองมองภาพรวมของปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะสงผลกระทบตอกระบวนการจัดการ
ความรู (KM Process) ขององคกร  โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพื่อจะ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสรางสภาพแวดลอม ที่จะทําใหกระบวนการจัดการความรูมีชีวิตหมุนตอไป
ไดอยางตอเนื่อง    และทําใหการจัดการความรูขององคกรมีประสิทธิผลโดยจัดทําเปนแผนการจัดการความรู  
(KM Action Plan)  และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริงๆ 
 
1.4 ตามแนวคิดนี้  องคกรตองมีการกําหนด  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และเปาหมาย KM (Desired 
State) ที่องคกรตองการเลือกทํา เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน ตามเนื้อหา
ในบทที่ 2 และบทที่ 3 ตามลําดับ 
 
1.5 การกําหนดขอบเขต KM และเปาหมาย KM   เพื่อตองการจัดการความรูที่จําเปนตองมีในกระบวนงาน 
(Work Process)   เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน   ที่องคกรไดจัดทําขึน้ไวใน
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint  for Change) งบประมาณประจําป 2548 
 
1.6 องคกรตองมีการประเมนิองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู (KM Assessment Tool : KMAT) หรือวธิีการ
ประเมินองคกรตนเองแบบใดก็ไดที่นอกเหนือจาก KMAT เพื่อทราบถงึจุดออน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค   ที่จะ
เปนปจจัยสาํคัญตองปรับปรุง-รักษาไว / พัฒนาใหการจัดการความรูบรรลุผลตามเปาหมาย KM  ตามเนื้อหาใน
บทที ่4 
 
1.7 องคกรตองนาํผลลัพธของการประเมนิตนเอง จากขอ 1.6  เพื่อจะนํามากําหนดหาวธิีการสูความสาํเร็จ  ไว
ในแผนการจัดการความรู (KM  Action  Plan) โดยอาจจะเปนแผนการจัดการความรูระยะสั้นภายใน
ปงบประมาณ  2549  หรือเปนแผนระยะยาว  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเปาหมาย KM ที่องคกรเลือกทํา  รวมถึงความ
พรอมจากผลการประเมนิตนเองจากขอ 1.6 
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1.8 องคกรตองมีการกําหนดโครงสรางทีมงาน KM   เพื่อมาดําเนินการตามแผนการจัดการความรู  ใหการ
จัดการความรูบรรลุผลตามเปาหมาย KM ตามเนื้อหาในบทที่ 5 
 
1.9 เมื่อองคกรไดดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนป 2549 
แลว  ผูบริหารทุกระดับจะตองรวมผลักดันใหเกิดการบูรณาการ  กระบวนการจัดการความรู  (KM Process) ให
ยึดถือปฏิบัติอยูในกระบวนงาน  (Work Process)  ของขาราชการ รวมถึงบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change  Management Process) ใหเกิดขึ้น   ในการปฏิบัติราชการขององคกรในขอบเขต 
KM และเปาหมาย KM  ในเรื่องอื่นๆ ตอไป   ทั้งนี้เพื่อใหสวนราชการและจังหวัดมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
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บทที่ 2 : การกําหนดขอบเขต KM    (KM  Focus  Areas) 
 
2.1  ขอบเขต KM (KM Focus Areas)   เปนหวัเรื่องกวางๆ ของความรูที่จําเปนและสอดคลองกบัประเด็น
ยุทธศาสตรตามแผนบรหิารราชการแผนดนิซึ่งตองการจะนํามาใชกาํหนดเปาหมาย KM  (Desired State)  
 
2.2 ในการกําหนดขอบเขต  KM   ควรกาํหนดกรอบตามองคความรูทีจ่ําเปนตอกระบวนงาน (Work Process)  
ในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  (Blueprint  for  Change) ที่ไดนําเสนอสาํนักงาน กพร. ไวในป 2548  กอนเปน
ลําดับแรก หรือ อาจกาํหนดขอบเขต KM ตามองคความรูที่จําเปนตองมีในองคกร เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
ประเด็นยทุธศาสตรอ่ืนๆ ขององคกร 
 
2.3 แนวทางการกาํหนดขอบเขต KM (KM  Focus  Areas) และเปาหมาย KM (Desired State) 

 
 
องคกรสามารถใชแนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย KM  เพื่อจะชวยรวบรวมขอบเขต  KM  และนําไป
กําหนดเปาหมาย KM และแผนการจัดการความรู ดังนี้ 
       - แนวทางที่    1     เปนความรูที่จําเปนสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน/  ประเด็นยุทธศาสตร ในระดับของ
หนวยงานตนเอง 
       - หรือแนวทางที่    2     เปน ความรูที่สําคัญตอองคกร 
       - หรือแนวทางที่    3     เปน ปญหาที่ประสบอยู และสามารถนํา KM มาชวยได 
       - หรือ เปนแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได ที่หนวยงานเห็นวาเหมาะสม      

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทัศน 

ความรูที่สําคัญตอองคกร  
• ความรูเกี่ยวกับลูกคา  

• ความสัมพันธกับผูมสีวนไดเสียตางๆ 

• ประสบการณความรูที่องคกรสัง่สม 

• ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ 

ปญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เปาหมายเปาหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรูแผนการจัดการความรู))  
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2.4 ใหรวบรวมแนวคิดการกําหนดขอบเขต  KM จากขอ 2.3  แลวกรอกขอบเขต KM  ที่สามารถรวบรวมได
ทั้งหมดลงในแบบฟอรม 1 โดยทุกขอบเขต KM ที่กําหนดตองสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตรของระดับ
หนวยงานตนเอง  และประเด็นยุทธศาสตรนั้นควรจะตองไดดําเนินการมาระดับหนึ่งแลว (ถามี) 
 

แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหนวยงาน ……………….................... 
ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 

ขอบเขต KM ที่ 
(KM Focus Areas) 

 ประชาชนไทย / 
ชาวตางชาติ/ 

ชุมชน 

ขาราชการ ของ
หนวยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง
ของหนวยงานอื่น รัฐบาล 

Outsource 
ของ

หนวยงาน 
1. ………………………………… 1. ……… 1……………… 1.……………... 1.…………. 1.…………. 

2. ………………………………… 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 

2.1 …...……… 2.1 .………… 
2.1…….. 
2.2 ……. 

2.1…….. 

3. ………………………………… 3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 

3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

4. ………………………………… 4.1 …..……… 4.1 ……..…… 
4.1 .………… 
4.2 …………. 4.1…….. 4.1…….. 

5. ………………………………… 5.1 …..……… 5.1 ……..…… 5.1 …………… 5.1 ……. 
5.1 ……. 
5.2 ……. 

n. ………………………………… n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……... 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 

 
เมื่อกรอกแบบฟอรมที่ 1 ครบถวนแลว ใหทําการคัดเลือกขอบเขต KM ตามแบบฟอรม 2 เพื่อนําไปกําหนด
เปาหมาย KM ตอไป 
 
2.5. แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM  -ใหองคกรพิจารณาเกณฑการคัดเลือกขอบเขต  KM  ตามที่ใหไว
เปนแนวทาง  เพื่อใชกรอกลงในแบบฟอรม 2  พรอมใหคะแนนตามเกณฑที่องคกรตองการ คือ 
      - สอดคลองกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตรในระดับของหนวยงานตนเอง 
      - ทําใหเกิดการปรับปรุงที่เห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 
      - มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพรอมดานคน  งบประมาณ เทคโนโลยี  วัฒนธรรมองคกร  
ระยะเวลาดําเนินงาน ฯลฯ ) 
      - เปนเรื่องที่ตองทํา  คนสวนใหญในองคกรตองการ 
      - ผูบริหารใหการสนับสนุน 
      - เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน 
      - อ่ืนๆ สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมขององคกร 
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แบบฟอรม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหนวยงาน ………………………….. 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM 
ที่ …. 

ขอบเขต KM  
ที่ ... 

…....... 
ขอบเขต KM  

ที่ ... 
1.สอดคลองกบัทิศทางและยุทธศาสตร     
2.ปรับปรุงแลวเหน็ไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)     
3.มีโอกาสทาํไดสําเร็จสูง     
4.ตองทาํ  คนสวนใหญในองคกรตองการ     
5.ผูบริหารใหการสนับสนุน     
6.เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน     
7……………………………     
8.<อ่ืนๆ เพิม่เติมได ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน     
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 
<เกณฑคะแนนสามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมได> 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )  
 
 
2.6  ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร  จะตองมีสวนรวมในการกําหนด ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และ  
เปาหมาย  KM (Desired State)   เพื่อมั่นใจวาสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรขององคกรอยางถูกตองและ
เหมาะสม   รวมถึงความมุงมั่นที่จะบูรณาการการจัดการความรูใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการขององคกร ดวย
การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในทุกดาน 
 
2.7  ใหกําหนดรายชื่อผูมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงในการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM (KM Focus Area)  
ตามแบบฟอรม 2  และเปาหมาย KM (Desired State) ตามแบบฟอรม 3  โดยใหระบุถึงชื่อ-นามสกุล, ตําแหนง
งาน และหนวยงานที่สังกัดอยูตามผังองคกรปจจุบัน ของผูมีสวนรวมทุกทาน 
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บทที่ 3 : การกําหนดเปาหมาย KM   (Desired  State) 
 

3.1. เปาหมาย KM (Desired State)  เปนหัวเรื่องความรูที่จําเปนและเกี่ยวของกับประเด็นยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน  โดยสอดคลองกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ไดเลือกมาจัดทํา  และตอง
สามารถวัดผลไดเปนรูปธรรม 

 
 
 

3.2. จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่กําหนดไวทั้งหมดใน แบบฟอรม 1 ใหนําขอบเขต  KM  เดียวกันที่
ไดคะแนนสูงสุด  ตามแบบฟอรม 2  มาใชกําหนดเปาหมาย  KM (Desired State)  โดยกรอกตามแบบฟอรม 3  
โดยพิจารณาดังนี้  
-   ระดับสํานกังานปลัด/ กรม/ จังหวัด  ใหมีอยางนอย  3  เปาหมาย  KM  โดยตองมาจากขอบเขต KM  
เดียวกนัที่ไดคะแนนสงูสุด  และจากนั้นใหเลือกมาเพียง 1 เปาหมาย KM  ที่องคกรตองการเลือกทาํ   มาจัดทาํ
แผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) 
- ในการสงเอกสารใหสํานกังาน กพร.  ขอใหแสดงอยางนอย  3  เปาหมาย KM  จาก ขอบเขต  KM  เดียวกันที่
ไดคะแนนสูงสดุ   และ  1  เปาหมาย KM  ที่องคกรตองการเลือกทํา เพื่อสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน  
 
 
 
 
 
 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทัศน 

ความรูที่สําคัญตอองคกร  
• ความรูเกี่ยวกับลูกคา  

• ความสัมพันธกับผูมสีวนไดเสียตางๆ 

• ประสบการณความรูที่องคกรสัง่สม 

• ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ 

ปญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เปาหมายเปาหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรูแผนการจัดการความรู))  
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แบบฟอรม 3  เปาหมาย KM (Desired State) ของหนวยงาน ………………………….. 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ………………………...………...…………………………….… 
 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที ่ ....…….………………………………..……. 
 ………………………………… 

เปาหมาย KM ที ่ ….......….………..…………………………. 
 ………………………………… 

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

เปาหมาย KM ที่องคกรตองการทาํคือ เปาหมาย KM ที ่xx   
……….………………………………………………………….  ………………………………… 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  ……………………………………  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )  
 
เพื่อใหหัวขอขอบเขต KM (KM Focus Area)  และ  เปาหมาย  KM (Desired State) ที่เลือกทาํ สอดคลองกับ
ประเด็นยทุธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน จึงใหองคกรทวนสอบความถกูตองและเหมาะสมของหวัขอ
ที่เลือกทํา ดวยแบบฟอรม 4 ดังนี ้
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  (Desired State)   
ช่ือหนวนงาน : ……………………………………………………………………………..…วันที่ :……/………/……… 
เปาหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : ………………………………………………………………………… 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ  
1.1 กระบวนงานไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  
1.2 ขั้นตอนไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  

1.3 
กระบวนงานไหนบาง  เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรป 2548 ดวย 

 

1.4 
ขั้นตอนไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และสอด คลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรป 2548 ดวย  

1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและขั้นตอน เทาไร  

1.6 
อะไรคือตัวช้ีวัดของกระบวนงาน  ที่เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และ 
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรป 2548 ดวย  

2. กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร  
2.1 หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
2.2 ใครบางในหนวยงาน  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
2.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
3. กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource)  
3.1 องคกรไหน  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
3.2 ใครบางในองคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.4 องคกรไหน  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
3.5 ใครบางในองคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
3.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
4. ความรูที่จําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process)  

4.1 
มีความรู EK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับให
ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)  

4.2 
มีความรู EK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย (ระบุมา
ทั้งหมดเทาที่ทําได) 

 

4.3 
มีความรู TK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับให
ทันสมัยกับกาลเวลา  และอยูกับใครบาง  (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)  

4.4 
มีความรู TK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย  และอยูกับ
ใครบาง  (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)  

4.5 จากขอ 4.01, 4.02 ความรู  EK อะไรบาง ที่เรามี  และ เรายังไมมี   
4.6 จากขอ 4.03, 4.04 ความรู  TK อะไรบาง ที่เรามี  และ เรายังไมมี   
                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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บทที่ 4 : การจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) 
 
4.1  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เปนแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย KM (Desired State) ที่กําหนด 
 
4.2  จากการทวนสอบความถูกตองและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM 
(Desired State) ตามแบบฟอรม 4  ใหองคกรนําหัวขอเปาหมาย KM ที่องคกรตองการทําคือ เปาหมาย KM ที่ 
xx   จากแบบฟอรม 3   1 เปาหมาย KM (Desired State)   มาจัดทําแผนการจัดการความรู   (KM Action 
Plan)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยการจัดทําแผนจะขึ้นอยูกับความพรอมขององคกรที่ทําใหเปาหมาย 
KM บรรลุผลสําเร็จ   
 
4.3     การเริ่มตนจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)   องคกรควรจัดทําการประเมินองคกรตนเอง
เร่ืองการจัดการความรู   เพื่อใหทราบถึงความพรอม (จุดออน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการ
ความรู   และนําผลของการประเมินนี้ ใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action 
Plan) ใหสอดรับกับเปาหมาย  KM (Desired State)  ที่เลือกไว   
         โดยองคกรสามารถเลือกวิธีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูที่เหมาะสมกับองคกร  ได
ดังนี้ 
                4.3.1 ใชวิธีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูดวย KMAT (The Knowledge 
Management Assessment Tool : KMAT) ตามแบบฟอรม 5-9 
                4.3.2 ใชวิธีอ่ืนๆ ในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  เชน  แบบสอบถาม, รายงาน
การวิเคราะหองคกร เปนตน แลวสรุปลงในแบบฟอรม 10 
          (ขอ 4.3.2 นี้ใชสําหรับบางองคกรที่อาจมีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูมาแลว หรือมี
วิธีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูเปนแบบอื่น โดยไมใชขอ 4.3.1) 
 
4.3.1   KMAT  (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT)      เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช
ในการประเมินองคกรตนเองในเรื่องการจัดการความรู และใหขอมูลกับองคกรวามีจุดออน-จุดแข็ง /โอกาส-
อุปสรรค ในการจัดการความรูเร่ืองใดบาง โดยเครื่องมือนี้แบงเปน 5 หมวด ตามแบบฟอรมที่ 5-9 ดังนี้ 
 หมวด 1. กระบวนการจัดการความรู  (แบบฟอรม 5), หมวด 2. ภาวะผูนํา  (แบบฟอรม 6), หมวด 3. 
วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู (แบบฟอรม 7), หมวด 4. เทคโนโลยีการจัดการความรู (แบบฟอรม 8), 
หมวด 5. การวัดผลการจัดการความรู  (แบบฟอรม 9) 
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4.3.2 การประเมินองคกรตนเองเรื่องการจดัการความรูโดยวิธีอ่ืนๆ  เชน  แบบสอบถาม, รายงานการวิเคราะห
องคกร หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
       - การประเมินองคกรตนเองเรื่องการจดัการความรูนัน้ องคกรสามารถเลือกวิธีใดๆ  ก็ไดที่องคกรมีความ
เขาใจ หรือถาองคกรไดมีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูมาบางแลวก็สามารถใชวิธีนัน้ๆได (ซึ่ง
ไมใชวิธีการในขอ 4.3.1) และเมื่อประเมนิแลวใหนาํผลสรุปที่ไดบันทกึลงในแบบฟอรม 10 
 
4.4    การประเมินองคกรตนเองดังกลาว ใหเปนการระดมสมองกันภายในองคกรตนเอง โดยอยางนอยจะตอง
เปนบุคลากรที่เกี่ยวของโดยตรงกับขอบเขต KMและเปาหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ที่
เลือกไว  
  
4.5     ผลลัพธ  ที่ไดจากการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรูตามแบบฟอรม 5-9 หรือ 10 จะตอง
เปนขอมูลที่เกี่ยวของอยางชัดเจนกับขอบเขตและเปาหมาย KM  ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา   เพื่อที่จะสามารถจัดทํา
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มาสอดรับกับผลลัพธที่ไดจากการประเมิน  และสงผลใหเปาหมาย  
KM  บรรลุผลสําเร็จไดตามแผน 
 
4.6     ผูรับผิดชอบในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  อยางนอยจะตองเปนบุคลากรที่
เกี่ยวของโดยตรงกับ ขอบเขตและเปาหมาย KM  (KM Focus Area และ Desired State) ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา 
 
4.7     ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร   จะตองมีสวนรวมในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  
เพื่อใหมั่นใจวาสอดคลองอยางถูกตองและเหมาะสมกับขอบเขตและเปาหมาย KM  ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา 
 
4.8    ใหกําหนดรายชื่อผูมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูง ที่รวมในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู  โดยใหระบุถึง  ชื่อ-นามสกุล,  ตําแหนงงาน  และหนวยงานที่สังกัดอยูตามผังองคกรปจจุบัน ของผูมี
สวนรวมทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ                                                                                       หนา 17 
 

                                                                    

การประเมนิองคกรตนเองในเรื่องการจัดการความรู ดวย KMAT  ใชแบบฟอรมที่ 5-9 ดังนี ้
 
แบบฟอรม 5  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 1.1.องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเรื่องการจัดการความรู  เพ่ือ
ปรับปรุงในเรื่องความรู   เชนองคกรยังขาดความรูที่จําเปนตองมี หรือองคกรไมไดรวบรวม
ความรูที่มีอยูใหเปนระบบ เพ่ือใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกงเรื่องอะไร ฯลฯ และ
มีวิธีการที่ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

  

 1.2.องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มีการ
ใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี)  อยางเปนระบบและมีจริยธรรม  

 1.3  ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ  ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองคกรอื่นๆ   ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  (บริการหรือ
ดําเนินงานที่คลายคลึงกัน ) และจากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

 

 1.4  องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ  ซึ่งรวมถึงการเขียน Best 
Practices ออกมาเปนเอกสาร  และการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ (Lessons Learned)   

 1.5  องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิด
จากประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ ทั่ว
ทั้งองคกร 

 

                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
แบบฟอรม 6  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 2 - ภาวะผูนํา 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผูนํา ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 2.1 ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธที่สําคัญในองคกร   
 2.2  ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนสินทรัพย (Knowledge Asset)  ที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนกับองคกรได  และมีการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน  เพ่ือนําสินทรัพยความรูที่มีอยูไปใช
ประโยชน (เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น  ใหบริการไดรวดเร็วและตรง
ตามความตองการ  สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ เปนตน) 

 

 2.3 องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร   เพ่ือสงเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยูให
แข็งแกรงขึ้น และพัฒนา Core Competencies ใหมๆ  (Core Competencies หมายถึง ความ
เกงหรือความสามารถเฉพาะทางขององคกร) 

 

 2.4 การมีสวนรวมในการสรางองคความรูขององคกร  เปนสวนหนึ่งของเกณฑที่องคกรใช
ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และใหผลตอบแทนบุคลากร 

 

                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 7  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 3.1 องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร    
 3.2 พนักงานในองคกรทํางาน  โดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน  
 3.3 องคกรตระหนักวา  วัตถุประสงคหลักของการจัดการความรู  คือ การสราง หรือเพ่ิมพูน
คุณคาใหแกผูใชบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 3.4 องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิดการเรียนรู โดยการใหอิสระในการคิด และการทํางาน 
รวมทั้งกระตุนใหพนักงานสรางสรรสิ่งใหม ๆ  

 3.5 ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคน   
                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 แบบฟอรม 8  แบบประเมินองคกรตนเองเรือ่งการจัดการความรู   หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 4.1.เทคโนโลยีที่ใชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสารและเชื่อมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งภายใน
องคกรและกับองคกรภายนอก   

  

 4.2.เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร  ( An Institutional Memory )  ที่ทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงได 

  

 4.3 เทคโนโลยีที่ใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและใกลชิดผูมาใชบริการมากขึ้น เชน ความ
ตองการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เปนตน 

  

 4.4 องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนความตองการของผูใช   
 4.5 องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีที่ชวยใหพนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและ
ประสานงานกันไดดีขึ้น มาใชในองคกร  

 4.6 ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) ใหขอมูลไดทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real 
Time) และขอมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

  

                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 9  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู   หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 5  การวดัผลการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
5.1 องคกรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง  การจัดการความรูกับผลการดําเนินการที่สําคัญของ
องคกร  เชน  ผลลัพธในดานผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 

 

 5.2 องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรูโดยเฉพาะ  
 5.3 จากตัวชี้วัดในขอ 5.2   องคกรสรางความสมดุลยระหวางตัวชี้วัดที่สามารถตีคาเปนตัวเงิน
ไดงาย  (เชน ตนทุนที่ลดได ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก  ( เชน ความพึงพอใจของผู
มาใชบริการ การตอบสนองผูใชบริการไดเร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

 

 5.4 องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ  ที่มีสวนสําคัญที่ทําใหฐานความรูของ
องคกรเพิ่มพูนขึ้น 

 

                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
        
 
ถาใชวธิีอ่ืนๆ ในการประเมนิองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  (เปนวิธีอ่ืนๆที่องคกรมีความเขาใจ หรือไดมี
การจัดทาํมาแลว)     และเมือ่ประเมินแลวใหระบุรายละเอียดลงในแบบฟอรม 10 ดังนี ้
 
แบบฟอรมที่ 10  รายงานผลการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู (กรณีใชวิธีอื่นๆ) 
ชื่อหนวยงาน…………………………………………………………………………………………………..             
วันที่ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หนาที่…/… 

หัวขอที่ประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู ผลการประเมิน  (ส่ิงที่มีอยู/ทําอยู) 
  
  
  
  
  
  
  
                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 



คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ                                                                                       หนา 20 
 

                                                                    

4.9    จากแบบฟอรม 5-9 หรือ 10 ใหนําขอมูลที่ไดจากการประเมินองคกรตนเอง มาใชในการกําหนดกิจกรรม
และรายละเอียดตางๆ ในแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)ในแบบฟอรม 11 และ 12  
 
4.10   เพื่อใหการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) มีประสิทธิผลมากขึ้น  ใหองคกรประเมิน 
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) สําหรับการวางระบบการจัดการความรู และการนําระบบไป
ปฏิบัติ     แลวใหองคกรระบุ มา  5  ปจจัยหลัก เพื่อใชเปนบรรทัดฐานการจัดทําแผนการจัดการความรู ( KM 
Action Plan) ใหสามารถนําระบบไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในหนวยงาน 
 
4.11  การจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) ควรจะพิจารณาการเชื่อมโยงกับขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร ที่ไดปฏิบัติตามขอเสนอไปแลว หรือที่อยูในชวง
กําลังปฏิบัติ  ซึ่งองคกรไดคัดเลือกไวในแผนป งบประมาณ  พ.ศ. 2548  เชน 
    4.11.1  KM Team  ตองประกอบดวยใคร  ตําแหนงงานใด หนวยงานใด เพื่อมาชวยใน การทําตาม
เปาหมาย KM  ที่เลือกไว    ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอเร่ือง การจัดแบงงานและหนาที่   เพื่อใหเปนหนวยงาน
หนึ่งของแผนผังโดยรวมขององคกร  
   4.11.2  ถาเรื่องใดตองไดรับความรูจากการฝกอบรม ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอ บุคลากร 
   4.11.3  ถาเรื่องใดตองการใชเทคโนโลยี เชน ดาน IT ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอเทคโนโลยี 
 
4.12  การจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan)  ควรจะกําหนดวันเวลาเพิ่มเติมในเร่ืองตอไปนี้ไว
ดวย 
    4.12.1 วันเวลาที่ผูบริหารระดับสูงสุด, CKO และทีมงาน KM  ประชุมทบทวนรวมกันเปนชวงระยะเวลาตาม
ความเหมาะสมภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
    4.12.2 วันเวลานัดที่ปรึกษาเขาติดตามผลการดําเนินงานตาม  KM Action Plan  โดย 
            สวนราชการและจังหวัด จะตองจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อไวนําเสนอที่ปรึกษาถึงความคืบหนาของผลงาน
เปนระยะตามความเหมาะสมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แบบฟอรม สําหรับใชจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  
 จากแบบฟอรม 5-9 หรือ 10 ใหนําขอมูลที่ไดจากการประเมินองคกรตนเอง และการกําหนดปจจัยแหง
ความสําเร็จ (Key Success Factor) มาใชในการกําหนดกิจกรรมและรายละเอียดตางๆ ในแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan)ในแบบฟอรม 10 และ 11 ตามลําดับ 

 แบบฟอรม 11 เปนแผนการจัดการความรู ในสวนของการกําหนดกระบวนการจัดการความรู (KM 
Process) เพื่อใหการจัดทําการจัดการความรูขององคกรดําเนินไปอยางมีระบบ 

 แบบฟอรม 12 เปนแผนการจัดการความรู ในสวนของการกําหนดปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะทํา
ใหการจัดการความรูเกิดขึ้นไดและมีความยั่งยืน โดยใชกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) เพื่อใหกระบวนการจัดการความรู มีชีวิตหมุนตอไปไดอยาง
ตอเนื่อง  

 
แบบฟอรม 11 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
เปาหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบงชี้ความรู         
2 การสรางและ

แสวงหาความรู 
        

3 การจัดความรู
ใหเปนระบบ 

        

4 การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู 

        

5 การเขาถึง
ความรู 

        

6 การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู 

        

7 การเรียนรู         
ผูทบทวน/อนุมัติ : นายกรม นวัตกรรม (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 
ชื่อหนวนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 
เปาหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………….. 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………….. 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การเตรียมการ
และ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

        

2 การสื่อสาร         
3 กระบวนการ

และเครื่องมือ 
        

4 การเรียนรู         
5 การวัดผล         
6 การยกยอง

ชมเชยและการ
ใหรางวัล 

        

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายกรม นวัตกรรม (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
เมื่อจัดทําแผนการจัดการความรู (Km Action Plan) ตามแบบฟอรม 11 -12 เรียบรอยแลว ใหองคกรจัดทํา
แบบฟอรม 13 เพื่อสรุปงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู ดังนี ้
แบบฟอรม 13  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู                          
ช่ือหนวนงาน……………………………………………………………………………………………………………… 
เปาหมาย KM (Desired State) :………………………………………………………………………………………… 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู 
งบประมาณ 

(บาท) ป พ.ศ.2549 ป พ.ศ. …… 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                  ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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บทที่ 5 : การกําหนดโครงสรางทีมงาน KM 
 
โครงสรางทมีงาน  KM 

 
 
1. การประกาศแตงตั้งโครงสรางทีมงาน KM   ขอใหระบุถึง   ชื่อ-นามสกุล,  ตําแหนงงาน  และหนวยงานที่
สังกัดอยูตามผังองคกรปจจุบัน  พรอมดวยรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบของทุกตําแหนง 
 
2. ทีมงาน KM  ที่ตองดําเนินการตามเปาหมาย KM  ที่เลือกไว   ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอเร่ือง การจัดแบงงาน
และหนาที่  ใน Blueprint  for Changeเพื่อใหเปนหนวยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององคกร 
 
3. การพิจารณาโครงสรางทีมงาน KM  เพื่อจะมีบุคลากรที่ตองเกี่ยวของและ/หรือ มีสวนที่ตองสนับสนุนตอการ
ดําเนินการตามเปาหมาย  KM  ที่เลือกไวใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนนั้น  มีกลุมบุคลากรที่ควรพิจารณาดังนี้คือ 
3.1. ผูบริหารระดับสูงสุด จะตองมีสวนรวมในการกําหนดโครงสรางทีมงาน KM 
3.2. หนวยงานเจาของกระบวนงานตามเปาหมาย KM  (Work Process Owner)  ควรประกอบดวย  ผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานนั้น, ผูรับผิดชอบกระบวนงานนั้น 
3.3. หนวยขามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ที่ตองเกี่ยวของ และ/หรือ  มีสวนที่ตองสนับสนุนตอการ
ดําเนินการตามเปาหมาย  KM  เชน หนวยงาน  IT, ทรัพยากรบุคคล, ส่ือสาร/ประชาสัมพันธ, หนวยพิจารณา

หัวหนา 

ทีมงาน 

ที่ปรึกษา 

เลขานุการ 

- ใหการสนับสนุนในดานตางๆ เชน ทรัพยากร  
- ใหคําปรึกษาแนะนําและรวมประชุมเพื่อการตัดสินใจแกคณะทํางาน 

- จัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพื่อนาํเสนอประธาน 
- รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน 
- ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข 
- ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 

- ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมาย 
- จัดทํารายงานความคืบหนาของงานในสวนทีร่ับผิดชอบ 
- เปน “แบบอยางที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู 
- เปน Master Trainer ดานการจัดการความรู 

ประธาน 
(CKO) 

- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการ 
  และอุปสรรคตางๆที่เกิดขึน้กับคณะทํางาน 

- นัดประชุมคณะทํางานและทํารายงานการประชุม 
- รวบรวมรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน 
- ประสานงานกับคณะทีมงานและหัวหนา 
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ภาพรวมคาใชจายขององคกร  ฯลฯ ควรประกอบดวย  ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานนั้น, ตัวแทนผูรับผิดชอบ
หนวยงาน 
3.4. หนวยงาน /บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผูบริหารระดับสูงสุดตองการมอบหมาย 
 
4. กรณีที่การจัดการความรูขององคกร  มีความจําเปนและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได  เพื่อจะนํา
เทคโนโลยีดาน IT มาใช  ควรจะมีหนวยงาน IT เขารวมทีมงาน KM ดวย 
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ภาคผนวก  ก 
 
ภาคผนวก  ก : ( กําหนดการ และ เอกสารที่ตองสงมอบใหสาํนกังาน กพร. ) 
กําหนดการสงมอบงาน  การพัฒนาการจัดการความรูเพือ่สนับสนนุประเด็นยทุธศาสตร ของสวนราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
1. ตามตัวชี้วัดที่ 13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร 
    + ตองสงมอบงาน   ตามเกณฑการใหคะแนน ของกรอบการประเมินผล มิติที่ 4 
2. ตามตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนประเดน็ยทุธศาสตร และกรณีที่
ตองปรับหรือแกไขตามขอเสนอแนะของทีป่รึกษา  
    + ตองสงมอบงาน   ภายในวนัที่ตามกรอบการประเมนิผล มิติที่ 4  
3. ตามตัวชี้วัดที่ 13.3 รอยละความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเดน็
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  
    + ตองสงมอบงาน   ตามแผนการจัดการความรูของสวนราชการที่นาํเสนอไว 
    หมายเหต ุ ใหอางองิตามเอกสารกรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2549 
 
กําหนดการสงมอบงาน  การพัฒนาการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ของจังหวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
1. ตามตัวชี้วัดที่ 11.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร 
    + ตองสงมอบงาน   ตามเกณฑการใหคะแนน ของกรอบการประเมินผล มิติที่ 4 
2. ตามตัวชี้วัดที่ 11.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร และกรณีที่
ตองปรับหรือแกไขตามขอเสนอแนะของทีป่รึกษา  
    + ตองสงมอบงาน   ภายในวนัที่ตามกรอบการประเมนิผล มิติที่ 4 
3. ตามตัวชี้วัดที่ 11.3 รอยละความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเดน็
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  
    + ตองสงมอบงาน   ตามแผนการจัดการความรูของจงัหวัดทีน่ําเสนอไว 
    หมายเหต ุ ใหอางองิตามเอกสารกรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2549 
 
รายการเอกสารที่ตองสงมอบใหสํานักงาน กพร. 
1. ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) พรอมรายละเอียดหนาที่และความ
รับผิดชอบ 
2. แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  
3. แบบฟอรม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM  (KM Focus Area)  
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4. แบบฟอรม 3 เปาหมาย KM  (Desired State) 
5. แบบฟอรม 4 Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  
(Desired State)            
6. แบบฟอรม 5 – 9 แบบประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 1 –  หมวด 5 
7. แบบฟอรม 10 : รายงานผลการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู (กรณีวิธีอ่ืนๆ) 
8. แบบฟอรม 11-12 : แผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) 
9. แบบฟอรม 13 : สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
10. รายชื่อผูมีสวนรวมตัดสินใจเลือกขอบเขต KM  เปาหมาย KM และการประเมินองคกรตนเองเรื่องการ
จัดการความรู  
11.ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตรที่องคกรไดคัดเลือกไวในแผนป 
2548  เฉพาะสวนที่ไดนํามาจัดการความรูเพื่อใชประกอบการพิจารณา (กรณีที่เลือกทํา KM จาก Blueprint ป 
2548) 
หมายเหตุ   เอกสารตามขอ 1 ถึง 9 ตองมีผูบริหารระดับสูงสุด และ CKO ลงนามรับรองโดยตองสงตรงตาม
กําหนดการสงมอบงาน  และไดกรอกรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดครบถวน  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
กอนจัดสง ใหสํานักงาน กพร. 
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ภาคผนวก ข - แบบฟอรม 

 
 

 
สารบัญ 

                                                                                                           หนา 
1. บทสรุปผูบริหาร                                                                                                                    …..               
    - ประกาศแตงตั้งทมีงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)                                        ….. 
     พรอมรายละเอียดหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 
2. ขอบเขต KM  (KM Focus Area)                                                                                            …. 
3. เปาหมาย KM (Desired State)                                                                                              …. 
4. การประเมนิตนเองเรื่องการจัดการความรู  และสรุปผลการประเมนิตนเอง                                 …. 
5. ปจจัยแหงความสาํเร็จ (Key Success Factor)                                                                       …. 
6. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)                                                                              …. 
7. งบประมาณการดําเนินงานการจัดการความรู                                                                         …. 
ภาคผนวก : ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยทุธศาสตร              …. 
ที่องคกรไดคัดเลือกไวในแผนป 2548 
 
 

  
คํารับรองคํารับรอง  

การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการ   
ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..  22554499  

ดานการพัฒนาการจัดการควาดานการพัฒนาการจัดการความรูในองคกร มรูในองคกร   
ตามยุทธศาสตรตามยุทธศาสตร …………………………. 

  
จัดทําโดยจัดทําโดย  

  
กรมกรม//  จังหวัด จังหวัด ………………………………..  

วันที่ วันที่ ……..  //  ……....  //  …………  
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1. บทสรุปผูบริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
1.1 ประกาศแตงต้ังทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  
     พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ที่สนับสนุนประเดน็ยทุธศาสตรทัง้หมดประกอบดวย 
            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

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

 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 
2549 (ไดคะแนนสงูสุด) คือ   …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 

 เปาหมาย KM (Desired State) ทัง้หมด ทีส่อดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสรจ็
ภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549  ประกอบดวย 

            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

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

 เปาหมาย KM (Desired State) เพยีงเปาหมายเดียว ทีท่มีงานจะเลือกดําเนนิการใหแลวเสร็จภายใน
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2549  คือ ……………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 



คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ                                                                                       หนา 30 
 

                                                                    

 
1.4 ปจจัยแหงความสําเรจ็ (Key Success Factor)   
       ปจจยัแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพือ่ใหดําเนนิการจัดการความรูตามเปาหมาย KM  
       ที่เลือกทาํ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร  คือ 
           1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

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

 
 
 
แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหนวยงาน ……………….................... 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 
ขอบเขต KM ที่ 

(KM Focus Areas) 
 ประชาชนไทย / 
ชาวตางชาติ/ 

ชุมชน 

ขาราชการ ของ
หนวยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง
ของหนวยงานอื่น รัฐบาล 

Outsource 
ของ

หนวยงาน 
1. ………………………………… 1……………… 1……………… 1.……………... 1.…………. 1.…………. 

2. ………………………………… 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 2.1 …...……… 2.1 .………… 

2.1…….. 
2.2 ……. 2.1…….. 

3. ………………………………… 3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 

3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

4. ………………………………… 4.1 …..……… 4.1 ……..…… 
4.1 .………… 
4.2 …………. 

4.1…….. 4.1…….. 

5. ………………………………… 5.1 …..……… 5.1 ……..…… 5.1 …………… 5.1 ……. 
5.1 ……. 
5.2 ……. 

n. ………………………………… n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……... 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหนวยงาน ………………………….. 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM 
ที่ …. 

ขอบเขต KM  
ที่ ... …....... 

ขอบเขต KM  
ที่ ... 

1.สอดคลองกบัทิศทางและยุทธศาสตร     
2.ปรับปรุงแลวเหน็ไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)     
3.มีโอกาสทาํไดสําเร็จสูง     
4.ตองทาํ  คนสวนใหญในองคกรตองการ     
5.ผูบริหารใหการสนับสนุน     
6.เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน     
7……………………………     
8.<อ่ืนๆ เพิม่เติมได ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน     
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 
<เกณฑคะแนนสามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมได> 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )  
 
 
แบบฟอรม 3  เปาหมาย KM (Desired State) ของหนวยงาน ………………………….. 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ………………………...………...…………………………….… 
 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที ่ ....…….………………………………..……. 
 ………………………………… 

เปาหมาย KM ที ่ ….......….………..…………………………. 
 ………………………………… 

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

เปาหมาย KM ที่องคกรตองการทาํคือ เปาหมาย KM ที ่xx   
……….………………………………………………………….  ………………………………… 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  ……………………………………  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )  
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  (Desired State)   
ช่ือหนวนงาน : ……………………………………………………………………………..…วันที่ :……/………/……… 
เปาหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : ………………………………………………………………………… 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ 
1.1 กระบวนงานไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  
1.2 ขั้นตอนไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  

1.3 
กระบวนงานไหนบาง  เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรป 2548 ดวย 

 

1.4 
ขั้นตอนไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และสอด คลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรป 2548 ดวย  

1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและขั้นตอน เทาไร  

1.6 
อะไรคือตัวช้ีวัดของกระบวนงาน  ที่เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรป 2548 ดวย  

2. กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร  
2.1 หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. 
2.2 ใครบางในหนวยงาน  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
2.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
3. กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource) 
3.1 องคกรไหน  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
3.2 ใครบางในองคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.4 องคกรไหน  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
3.5 ใครบางในองคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
3.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K.  
4. ความรูที่จําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 

4.1 
มีความรู EK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับให
ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)  

4.2 
มีความรู EK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย (ระบุมา
ทั้งหมดเทาที่ทําได) 

 

4.3 
มีความรู TK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับให
ทันสมัยกับกาลเวลา  และอยูกับใครบาง  (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)  

4.4 
มีความรู TK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย  และอยูกับใคร
บาง  (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)  

4.5 จากขอ 4.01, 4.02 ความรู  EK อะไรบาง ที่เรามี  และ เรายังไมมี   
4.6 จากขอ 4.03, 4.04 ความรู  TK อะไรบาง ที่เรามี  และ เรายังไมมี   
                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 5  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 1.1.องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเรื่องการจัดการความรู  เพ่ือ
ปรับปรุงในเรื่องความรู   เชนองคกรยังขาดความรูที่จําเปนตองมี หรือองคกรไมไดรวบรวม
ความรูที่มีอยูใหเปนระบบ เพ่ือใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกงเรื่องอะไร ฯลฯ และ
มีวิธีการที่ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

  

 1.2.องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มีการ
ใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี)  อยางเปนระบบและมีจริยธรรม  

 1.3  ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ  ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองคกรอื่นๆ   ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  (บริการหรือ
ดําเนินงานที่คลายคลึงกัน ) และจากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

 

 1.4  องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ  ซึ่งรวมถึงการเขียน Best 
Practices ออกมาเปนเอกสาร  และการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ (Lessons Learned)   

 1.5  องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิด
จากประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ ทั่ว
ทั้งองคกร 

 

                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
แบบฟอรม 6  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 2 - ภาวะผูนํา 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผูนํา ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 2.1 ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธที่สําคัญในองคกร 
 

  

 2.2  ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนสินทรัพย (Knowledge Asset)  ที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนกับองคกรได  และมีการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน  เพ่ือนําสินทรัพยความรูที่มีอยูไปใช
ประโยชน (เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น  ใหบริการไดรวดเร็วและตรง
ตามความตองการ  สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ เปนตน) 

 

 2.3 องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร   เพ่ือสงเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยูให
แข็งแกรงขึ้น และพัฒนา Core Competencies ใหมๆ  (Core Competencies หมายถึง ความ
เกงหรือความสามารถเฉพาะทางขององคกร) 

 

 2.4 การมีสวนรวมในการสรางองคความรูขององคกร  เปนสวนหนึ่งของเกณฑที่องคกรใช
ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และใหผลตอบแทนบุคลากร  

                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 7  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 3.1 องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร  
   

 3.2 พนักงานในองคกรทํางาน  โดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน 
  

 3.3 องคกรตระหนักวา  วัตถุประสงคหลักของการจัดการความรู  คือ การสราง หรือเพ่ิมพูน
คุณคาใหแกผูใชบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 3.4 องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิดการเรียนรู โดยการใหอิสระในการคิด และการทํางาน 
รวมทั้งกระตุนใหพนักงานสรางสรรสิ่งใหม ๆ  

 3.5 ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคน 
   

                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 แบบฟอรม 8  แบบประเมินองคกรตนเองเรือ่งการจัดการความรู   หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 4.1.เทคโนโลยีที่ใชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสารและเชื่อมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งภายใน
องคกรและกับองคกรภายนอก   

  

 4.2.เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร  ( An Institutional Memory )  ที่ทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงได 

  

 4.3 เทคโนโลยีที่ใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและใกลชิดผูมาใชบริการมากขึ้น เชน ความ
ตองการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เปนตน 

  

 4.4 องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนความตองการของผูใช   
 4.5 องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีที่ชวยใหพนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและ
ประสานงานกันไดดีขึ้น มาใชในองคกร 

 

 4.6 ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด (Smart) ใหขอมูลไดทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real 
Time) และขอมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

  

                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 9  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู   หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 5  การวดัผลการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
5.1 องคกรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง  การจัดการความรูกับผลการดําเนินการที่สําคัญของ
องคกร  เชน  ผลลัพธในดานผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 

 

 5.2 องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรูโดยเฉพาะ 
 

 

 5.3 จากตัวชี้วัดในขอ 5.2   องคกรสรางความสมดุลยระหวางตัวชี้วัดที่สามารถตีคาเปนตัวเงิน
ไดงาย  (เชน ตนทุนที่ลดได ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก  ( เชน ความพึงพอใจของผู
มาใชบริการ การตอบสนองผูใชบริการไดเร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

 

 5.4 องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ  ที่มีสวนสําคัญที่ทําใหฐานความรูของ
องคกรเพิ่มพูนขึ้น 

 

                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 
แบบฟอรมที่ 10  รายงานผลการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู (กรณีใชวิธีอื่นๆ) 
 

ชื่อหนวยงาน…………………………………………………………………………………………………..             
วันที่ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หนาที่…/… 
 

 

หัวขอที่ประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู 
 

ผลการประเมิน  (ส่ิงที่มีอยู/ทําอยู) 
 

  
  
  
  
  
  
  
                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 11 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ช่ือหนวนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
เปาหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบงช้ีความรู         
2 การสรางและ

แสวงหาความรู 
        

3 การจัดความรูให
เปนระบบ 

        

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

        

5 การเขาถึงความรู         
6 การแบงปน

แลกเปลี่ยน
ความรู 

        

7 การเรียนรู         
ผูทบทวน/อนุมัติ : นายกรม นวัตกรรม (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 

 
แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 
ช่ือหนวนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 
เปาหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………….. 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………….. 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

        

2 การสื่อสาร         
3 กระบวนการและ

เครื่องมือ 
        

4 การเรียนรู         
5 การวัดผล         
6 การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 
        

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายกรม นวัตกรรม (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 13  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู                          
ชื่อหนวนงาน……………………………………………………………………………………………………………… 
เปาหมาย KM (Desired State) :………………………………………………………………………………………… 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู 
งบประมาณ 

(บาท) ป พ.ศ.2549 ป พ.ศ. …… 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                  ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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ภาคผนวก ค – ตัวอยาง 

 
 

 
สารบัญ 

                                                                                                                    หนา 
1. บทสรุปผูบริหาร                                                                                                                    …..                               
    - ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)                                      ….. 
     พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ 
2. ขอบเขต KM  (KM Focus Area)                                                                                            …. 
3. เปาหมาย KM (Desired State)                                                                                              …. 
4. การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู  และสรุปผลการประเมินตนเอง                                 …. 
5. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)                                                                       …. 
6. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)                                                                              …. 
7. งบประมาณการดําเนนิงานการจัดการความรู                                                                         …. 
ภาคผนวก : ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร              …. 
ที่องคกรไดคัดเลือกไวในแผนป 2548 
 
 
 

  
คํารับรองคํารับรอง  

การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการ   
ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..  22554499  

ดานการพัฒนาการจัดการความรูในองคกร ดานการพัฒนาการจัดการความรูในองคกร   
ตามยุทธศาสตรตามยุทธศาสตร …………………………. 

  
  

จัดทําโดยจัดทําโดย  
  

กรมกรม//  จังหวัด จังหวัด ………………………………..  
วันที่ วันที่ ……..  //  ……....  //  …………  

หนาปกเอกสารหนาปกเอกสาร  
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1. บทสรุปผูบริหาร 
                  
                    จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11  สวน

ราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ   โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ   เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู    ความสามารถ   สราง
วิสัยทัศน   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด   ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน... 

      เพื่อใหการปฏิบัติราชการของสวนราชการและจังหวัด  เปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการบริหารที่ดี    จึงได
นําการจัดการความรู   (Knowledge Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้น   และนําไป
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดการความรู   และแผนการดําเนินงาน ไวดัง
รายการตอไปนี้ 

                                                                                                                                             
 
 
 
1.1 ประกาศแตงต้ังทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  
     พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ 
              เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล หนวยงาน……………จึงไดประกาศแตงตั้ง
ทีมงาน KM และ CKO ดังตอไปนี้   

1. นายกรม นวัตกรรม เปน CKO ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1.1 …………………….. 
1.2 ……………………. 
………………………… 

2. นาย……………..เปน หัวหนา KM Team  
3. นาง……………..เปน KM Team 
4. นางสาว…………เปน KM Team 
5. ………………………………….. 
6. ………………………………….. 
………………………………………. 

             โดย หัวหนา KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
             ………………………………………………………………… 
             และ KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
           …………………………………………………… 
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1.2 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ที่สนับสนุนประเดน็ยทุธศาสตรทัง้หมดประกอบดวย 
            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

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

 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2549 (ไดคะแนนสูงสดุ) คือ   
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 

 เปาหมาย KM (Desired State) ทัง้หมด ทีส่อดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549  ประกอบดวย 

            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

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

 เปาหมาย KM (Desired State) เพยีงเปาหมายเดียว ทีท่มีงานจะเลือกดําเนนิการใหแลวเสร็จ
ภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549  คือ ……………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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1.4 ปจจัยแหงความสําเรจ็ (Key Success Factor)   
       ปจจยัแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพือ่ใหดําเนนิการจัดการความรูตามเปาหมาย KM  
       ที่เลือกทาํ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร  คือ 
           1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

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

 
แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหนวยงาน …กรมนวัตกรรม…….................... 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 
ขอบเขต KM ที่ 

(KM Focus Areas) 
 ประชาชนไทย / 
ชาวตางชาติ/ 

ชุมชน 

ขาราชการ ของ
หนวยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง
ของหนวยงานอื่น 

รัฐบาล 
Outsourc

e ของ
หนวยงาน 

1. การเฝาระวังส่ิงแวดลอมดานน้ํา 

1.1..มีส วนรวมใน
การควบคุ ม ดู แล
รักษา สวล.ดานน้ํา
ไดอยางถูกตอง 

1.1.ข ร ก .ที่
เกี่ยวของทุกคน มี
ความรู ที่ ถู กต อ ง
เปนมาตรฐานใน
การควบคุม 
ดูแล สวล.ดานน้ํา 

1.1 ….…… 1.1 …. 1.1 ….… 

2. ………………………………… 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 2.1 …...……… 2.1 .………… 

2.1…….. 
2.2 ……. 2.1…….. 

3. ………………………………… 3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

. ………………………………… 5.1 …..……… 5.1 ……..…… 5.1 …………… 5.1 ……. 
5.1 ……. 
5.2 ……. 

. ………………………………… n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……... 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  ……นายกรม  นวัตกรรม…….  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหนวยงาน …กรมนวัตกรรม……………….. 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM 
ที่ 1 

ขอบเขต KM  
ที่ 2 

ขอบเขต KM  
ที่ 3 

 

1.สอดคลองกบัทิศทางและยุทธศาสตร 6 6 3  
2.ปรับปรุงแลวเหน็ไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 3 3 1  
3.มีโอกาสทาํไดสําเร็จสูง 3 1 1  
4.ตองทาํ  คนสวนใหญในองคกรตองการ 3 1 1  
5.ผูบริหารใหการสนับสนุน 3 1 1  
6.เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน 3 3 1  
7……………………………     
8. <อ่ืนๆ เพิ่มเติมได ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน 21 15 8  
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 
<เกณฑคะแนนสามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมได> 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  ……นายกรม นวัตกรรม…….  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )  
 
แบบฟอรม 3  เปาหมาย KM (Desired State) ของหนวยงาน …กรมนวัตกรรม……………….. 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  1. การเฝาระวังสิง่แวดลอมดานน้าํ 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 
เปาหมาย KM ที่ 1.1 โรงพยาบาลภายใตการควบคุมดูแลของกรมฯ   สามารถ
จัดการความรูดานควบคุมคุณภาพน้ําเสียใหไดตามกฎหมายหรือไดมาตรฐาน
ที่สูงกวา 

อยางนอย 1 โรงพยาบาล นําระบบ
การจัดการความรูดานควบคุมน้ําเสีย
ใชควบคุมไดจริงภายในป 2549 

เปาหมาย KM ที่ 1.2  กรมฯ  สามารถจัดการความรูดานการรักษาสภาพแวด 
ลอมของแหลงน้ําที่อยูภายใตการควบคุมดูแลใหไดตามกฎหมายหรือได
มาตรฐานที่สูงกวา  

ขาราชการในสังกัด ไดนําความรูไปใช
ควบคุมไดจริง อยางนอย 1 แหลงน้ํา  
ภายในป 2549 

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

เปาหมาย KM ที่องคกรตองการทําคือ เปาหมาย KM ที่ 1.2 กรมฯ  
สามารถจัดการความรูดานการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ําที่อยูภายใต
การควบคุมดูแลใหไดตามกฎหมายหรือไดมาตรฐานที่สูงกวา  

ขาราชการในสังกัด ไดนําความรูไปใช
ควบคุมไดจริง อยางนอย 1 แหลงน้ํา  
ภายในป 2549 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  …นายกรม นวัตกรรม……  ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )  
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  (Desired State)            
ช่ือหนวนงาน : กรมนวัตกรรม                                                                                          วันที่ : 5 ธันวาคม 2548 
เปาหมาย KM (Desired State) : องคกรสามารถจัดการความรูดานการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ําที่อยูภายใตการควบคุมดูแลใหไดตาม 
                                                 กฎหมายหรือไดมาตรฐานที่สูงกวา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : ขาราชการในสังกัดไดนําความรูไปใชควบคุมไดจริงอยางนอย 1 แหลงน้ํา ภายในป 2549 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ 
1.1 กระบวนงานไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM การรักษาสิ่งแวดลอม 
1.2 ขั้นตอนไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM ………………………… 

1.3 
กระบวนงานไหนบาง  เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรป 2548 ดวย ………………………… 

1.4 
ขั้นตอนไหนบาง เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และสอด คลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ป 2548 ดวย ………………………….. 

1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและขั้นตอน เทาไร …………………………. 

1.6 
อะไรคือตัวช้ีวัดของกระบวนงาน  ที่เช่ือมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรป 2548 ดวย 

……………………………. 

2. กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร 
2.1 หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. ……………………………… 
2.2 ใครบางในหนวยงาน  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ……………………………… 
2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ……………………………… 
2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. ……………………………… 
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. ……………………………… 
2.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. ……………………………… 
3. กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource) 
3.1 องคกรไหน  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. ……………………………… 
3.2 ใครบางในองคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ……………………………… 
3.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ……………………………… 
3.4 องคกรไหน  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. ……………………………… 
3.5 ใครบางในองคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. ……………………………… 
3.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. ……………………………… 
4. ความรูที่จําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 

4.1 
มีความรู EK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับใหทันสมัยกับ
กาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) 

……………………………… 

4.2 มีความรู EK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย (ระบุมาทั้งหมดเทาทีท่ํา
ได) ……………………………… 

4.3 
มีความรู TK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับใหทันสมัยกับ
กาลเวลา  และอยูกับใครบาง  (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) ……………………………… 

4.4 
มีความรู TK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย  และอยูกับใครบาง  
(ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) ……………………………… 

4.5 จากขอ 4.1, 4.2 ความรู  EK อะไรบาง ที่เรามี  และ เรายังไมม ี ……………………………… 
4.6 จากขอ 4.3, 4.4 ความรู  TK อะไรบาง ที่เรามี  และ เรายังไมม ี ……………………………… 
                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 5  แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
 1.1.องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเร่ืองการจัดการความรู  
เพ่ือปรับปรุงในเร่ืองความรู   เชนองคกรยังขาดความรูที่จําเปนตองมี หรือองคกรไมไดรวบรวม
ความรูที่มีอยูใหเปนระบบ เพ่ือใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกงเรื่องอะไร ฯลฯ 
และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

-  องคกรมีการวิเคราะห SWOT ของ
องคกร  แตยั งไม ได เ ช่ือมโยงถึงการ
จัดการความรู 

……………………………………………. 

 1.2.องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มีการ
ใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี)  อยางเปนระบบและมีจริยธรรม 

-องคกรมีการแสวงหาความรู/ขอมูลจาก
แหลงตางๆเมื่อจําเปนตองใช แตไมเปน
ระบบ ตางคน ตางทํา 
-…………………………………….. 

 1.3  ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ  ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองคกรอื่นๆ   ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  (บริการหรอื
ดําเนินงานที่คลายคลึงกัน ) และจากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

- องคกรมีการแสวงหาความรูใหมๆ บาง 
แตไมเปนระบบ และทํากันเฉพาะกลุมงาน  
และยังไมครอบคลุมทุกคน 
-………………………………………. 

 1.4  องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ  ซึ่งรวมถึงการเขียน Best 
Practices ออกมาเปนเอกสาร  และการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ (Lessons Learned) 

- องคกรมีการจัดทําวารสารความรูเพื่อ
เผยแพรในบางเรื่อง แตยังไมเปนระบบ 
ใครอยากทําก็ทํา 
-………………………………………. 

 1.5  องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่ง
เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้น 
ๆ ทั่วทั้งองคกร 

- องคกรเห็นคุณคาของ Tacit Knowledge 
และพยายามกระตุนใหมีการถายทอด
ความรู แตไมไดทําเปนระบบ สวนใหญ 
มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูเปน
กลุมยอยๆ แตไมมีรูปแบบชัดเจน 

- …………………….. 
                                                              ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……นายกรม นวัตกรรม……. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู ดวย KMAT ใหประเมินใหครบทั้ง 5 แบบฟอรม 
ไดแก แบบฟอรมที่ 5-9  และใหเติมรายละเอียดใหครบทุกชอง 
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แบบฟอรมที่ 10  รายงานผลการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู (กรณีใชวิธีอื่นๆ) 
 

ชื่อหนวยงาน…………………………………………………………………………………………………..             
วันที่ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หนาที่…/… 
 

 

หัวขอที่ประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู 
 

ผลการประเมิน  (ส่ิงที่มีอยู/ทําอยู) 
 

  
  
  
  
  
  
  
                                     ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู ถาไมไดประเมนิดวย KMAT ใหระบุหวัขอที่
ประเมินและระบุสิ่งทีม่ีอยูหรือทําอยูในแบบฟอรมที ่10 นี้ และใหเติมรายละเอียดใหครบทุก

ช  
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แบบฟอรม 11 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ช่ือหนวนงาน : กรมนวัตกรรม 
เปาหมาย KM (Desired State) : องคกรสามารถจัดการความรูดานการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ําที่อยูภายใตการควบคุมดูแลใหได 
                                                 ตามกฎหมายหรือไดมาตรฐานที่สูงกวา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการในสังกัดไดนําความรูไปใชควบคุมไดจริงอยางนอย 1 แหลงน้ํา ภายในป 2549 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบงช้ีความรู 
-ความรูดานการรักษา
สภาพแวดลอมของ
แหลงน้ํา 
-ความรูดานกฎหมาย
ของแหลงน้ํา 

 
-ทําการตรวจสอบ
ความรูในองคกร 
เพื่อหา Gap 
ความรูที่มีกับ
ความรูที่ตองใช 
-……………… 

 
15 -30
ธ.ค.48 
 

ทะเบียน
รายการ
ความรูที่
ตองใชดาน
การรักษา
สภาพแวด
ลอม 

 
จํานวนรายการ
ความรูดานการ
รักษา
สภาพแวดลอม
อยางนอย 10 
รายการ 

 
-กระดาษ A4,
คอมพิวเตอร, 
พร้ินเตอร 
-………… 

 
-10,000 
บาท 
 
-………….. 

 
-อธิบดีกรม
, KM 
Team 
-……… 

 
…… 
 
…… 

2 การสรางและ
แสวงหาความรู 
-ภายใน 
-ภายนอก 

 
 
……………. 
……………. 

 
 
………. 
………. 

 
 
……… 
……… 

 
 
………. 
………. 

 
 
………. 
………. 

 
 
………. 
………. 

 
 
……… 
……… 

 
 
…… 
….. 

3 การจัดความรูให
เปนระบบ 

- รวบรวมความรู
เปนหมวดหมูและ
จัดทาํฐานขอมูล
เปน Knowledge 
Base 
-………………. 

1 -15 
ม.ค.48 
………….. 

มี
ฐานขอมูล
ความรู
ดานการ
รักษา
สภาพแวด
ลอมที่
นําไปใชได 

จํานวนความรูที่
นําไปใชไดจริง 
อยางนอย 1 
รายการ 

 
-กระดาษ 
A4,
คอมพิวเตอร
,   พร้ินเตอร 
-………… 

 
-50,000 
บาท 
 
-………….. 

 
-อธิบดี
กรม, KM 
Team 
-……… 

 
….. 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

5 การเขาถึงความรู ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

6 การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู 

 
-จัดทํากจิกรรม 
COP, After Action 
Review 
-………………… 

 
1-15 มี.ค48 
………….. 

 
มีกิจกรรม 
CoP หัวขอ
การรักษา
สภาพแวด
ลอม 

จํานวนหัวขอ 
CoP ดานการ
รักษา
สภาพแวดลอม 
อยางนอย 5 
หัวขอ 

-กระดาษ 
A4,
คอมพิวเตอร
,   พร้ินเตอร 
-หอง
ประชุม. 

-30,000 
บาท 
 
-………….. 

-อธิบดี
กรม, KM 
Team 
-……… 

….. 

7 การเรียนรู ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายกรม นวัตกรรม (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 
ช่ือหนวนงาน : กรมนวัตกรรม 
เปาหมาย KM (Desired State) : องคกรสามารถจัดการความรูดานการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ําที่อยูภายใตการควบคุมดูแลใหได 
                                                 ตามกฎหมายหรือไดมาตรฐานที่สูงกวา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการในสังกัดไดนําความรูไปใชควบคุมไดจริงอยางนอย 1 แหลงน้ํา ภายในป 2549 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-สงเสริมให
พนักงานเหน็
ความสําคัญของ
การจัดการความรู 
-……………… 

15 ธ.ค.48 
เปนตนไป 
………….. 

พนักงาน
ทราบ 
เปาหมา
ย KM 
ของ
องคกร 

จํานวน
พนักงานที
ทราบ
เปาหมาย 
KM ของ
องคกรอยาง
นอย 50% 
ขององคกร 

-กระดาษ 
A4,
คอมพิวเตอร
,   พร้ินเตอร 
-………… 

-30,000 
บาท 
 
-………….. 

-อธิบดีกรม, 
KM Team 
-…………. 

….. 

2 การสื่อสาร ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 

……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

4 การเรียนรู ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

5 การวัดผล ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

6 การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล 

-การใหของขวญั/
ของรางวัล 
-………………… 

15 ธ.ค.48 
เปนตนไป 
………….. 

พนักงาน
มีความ
เขาใจ
การ
จัดการ
ความรู 

จํานวน
พนักงานที่
เขาใจการ
จัดการ
ความรูอยาง
นอย 50% 
ขององคกร 

-ของขวัญ/ 
ของรางวัล 
-………… 

-50,000 
บาท 
 
-………….. 

-อธิบดีกรม, 
KM Team 
-…………. 

….. 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นายกรม นวัตกรรม (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอรม 13  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู                          
ช่ือหนวนงาน : กรมนวัตกรรม 
เปาหมาย KM (Desired State) : องคกรสามารถจัดการความรูดานการรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ําที่อยูภายใตการควบคุมดูแลใหได
ตามกฎหมายหรือไดมาตรฐานที่สูงกวา 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการในสังกัดไดนําความรูไปใชควบคุมไดจริงอยางนอย 1 แหลงน้ํา ภายในป 2549 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู 
งบประมาณ 

(บาท) 
ป พ.ศ.2549 ป พ.ศ. …… 

1 กระบวนการจัดการความรู (KM Process)                    
1.1 ………………  xx,xxxx                    
1.2 ……………….  xx,xxxx                    
… ………………  xx,xxxx                    
2 กระบวนการบริหารจัดการการ

เปล่ียนแปลง (Change Management 
Process) 

                   

2.1 ………………  xx,xxxx                    
2.1 ……………….  xx,xxxx                    
…. ………………  xx,xxxx                    
                                              ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ………นายกรม นวัตกรรม ………. (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 

 
 


