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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด     :  ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงราย/จังหวัดเชยีงราย หนา 1/7 
ประเด็นยุทธศาสตร         :    การรักษาความมั่นคงพื้นที่ปกติและพืน้ที่ตามแนวชายแดน 
องคความรูที่จําเปน  (K)       องคความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)     ระดับความสําเร็จของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง    ดําเนนิการตามระดบัขั้นของความสําเร็จครบทั้ง 5 ขั้นตอน     
ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ
1.     การจัดตั้งคณะทํางาน     

    ดําเนินการแตงตั้งคณะ 
ทํางานจัดทําแผนจัดการ
ความรูองคความรู (KM 
Team)การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ   

  พฤษภาคม 
2552 

จํานวนคณะ 
ทํางานจัดทํา
แผนจัดการ
ความรูองค
ความรู  

1  คณะ 
ทํางาน 

  1.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตรการ
รักษาความมัน่คง 
   2. เจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน
ดานการปองกนัและปราบ 
ปรามยาเสพตดิ  
  3.เจาหนาทีจ่ากสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ที่ทําการปกครอง
จังหวดัเชยีงราย  

     

2.    การบงชี้ความรู 
   ประชุมระดมความคิดเหน็
เพื่อตรวจสอบองคความรูที่
ตองมีในการปฏิบัติงานดาน
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

 
มิถุนายน 
2552 
 
     

   
 มีทะเบียน
ความ รูดานการ
ปองกัน และ
แกไขปญหา
ยาเสพติด  

  
จํานวน 1 
ชุด 
 
     

  
 1.เจาหนาทีผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบ ปราม
ยาเสพติด 
  2.นักวิชาการ  
  3.ผูมีประสบการณดานการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

 
  คณะทํางานจดัทํา
แผนจัดการความรู
องคความรู   
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด     :   ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงราย/จังหวดัเชียงราย หนา 2/7 
ประเด็นยุทธศาสตร         :    การรักษาความมั่นคงพื้นที่ปกติและพืน้ที่ตามแนวชายแดน 
องคความรูที่จําเปน  (K)       องคความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)     ระดับความสําเร็จของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง    ดําเนนิการตามระดบัขั้นของความสําเร็จครบทั้ง 5 ขั้นตอน     
ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ
3.   การสรางและการแสวงหา

ความรู 
  สรางฐานความรูดานการ
ปองกัน และแกไขปญหา
ยาเสพติด โดย 
3.1 การแสวงหาความรูจาก
ตํารา คูมือ และสื่อตางๆ  
3.2 ประชุมเจาหนาที่ผู 
ปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณการปฏิบัติงาน
และพิจารณาจาํแนกความรู  
3.3 การจัดทําระบบสาร
บรรณความรู 

 
 
มิถุนายน
2552 

   
 
 ฐานความรูดาน
การปองกัน และ
แกไขปญหา
ยาเสพติด 

  
 
มีฐาน 
ความรู 
ครอบ 
คลุม 3 
ดาน คือ 
การ 
ปองกัน   
 การ
ปราบ 
ปราม 
 การ
บําบัด 
รักษา 

  
 
1.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดระดบัจังหวดั/
ระดับอําเภอ  
 2.คณะทํางานจัดทําแผน
จัดการความรูองคความรู   
 

 
 
 คณะทํางานจดัทํา
แผนจัดการความรู
องคความรู   
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด     :   ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงราย/จังหวดัเชียงราย หนา 3/7 
ประเด็นยุทธศาสตร         :    การรักษาความมั่นคงพื้นที่ปกติและพืน้ที่ตามแนวชายแดน 
องคความรูที่จําเปน  (K)       องคความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)     ระดับความสําเร็จของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง    ดําเนนิการตามระดบัขั้นของความสําเร็จครบทั้ง 5 ขั้นตอน     
ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ
4 การจัดความรูใหเปนระบบ 

  4.1ถอดบทเรียนวิธีการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดที่ประสบความ 
สําเร็จ   
  4.2 แบงชนิดและประโยชน
ของความรู โดยแบงฐาน 
ขอมูลเปนความรูที่จัดแจง 
(Explicit Knowledge) และ
ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit 
Knowledge) 

 
มิถุนายน – 
กรกฎาคม 
2552 

    
  ฐานความรูดาน
การปองกัน และ
แกไขปญหา
ยาเสพติด 

  
 มีฐานความ 
รู ครอบคลุม
3 ดาน คือ 
 การปองกัน   
 การปราบ 
ปราม 
 การบําบัด 
รักษา 

  
 1.เจาหนาทีผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบ ปราม
ยาเสพติด 
  2.นักวิชาการ  
  3.ผูมีประสบการณดานการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด  

 
  คณะทํางานจดัทํา
แผนจัดการความรู
องคความรู   
 
  

  

 
 
 
 



 20 

แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด     :   ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงราย/จังหวดัเชียงราย หนา 4/7 
ประเด็นยุทธศาสตร         :    การรักษาความมั่นคงพื้นที่ปกติและพืน้ที่ตามแนวชายแดน 
องคความรูที่จําเปน  (K)       องคความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)     ระดับความสําเร็จของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง    ดําเนนิการตามระดบัขั้นของความสําเร็จครบทั้ง 5 ขั้นตอน     
ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ
5   การประมวลและกลั่นกรอง

องคความรู 
  5.1 กลั่นกรองความรูการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด พรอมทั้งจัดทํา
ฐานขอมูลใหเปนหมวดหมู 
 5.2 จัดรูปแบบและภาษาให
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 5.3 เรียบเรียงและปรับปรุง
เนื้อหาที่ทันสมัยและตรงกับ
ความตองการ  

 
 
กรกฎาคม – 
สิงหาคม 
2552 

 
 
1.รอยละความ
สมบูรณฐาน 
ความรู 
 2. รอยละของ
ความทันสมัย
และตรงกับความ
ตองการของผูใช
ประโยชน 

 
 
รอยละ 90 
 
 
รอยละ 90 

   
 
  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดระดบัจังหวดั/
ระดับอําเภอ 

 
 
  คณะทํางานจดัทํา
แผนจัดการความรู
องคความรู   
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด     :   ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงราย/จังหวดัเชียงราย หนา 5/7 
ประเด็นยุทธศาสตร         :    การรักษาความมั่นคงพื้นที่ปกติและพืน้ที่ตามแนวชายแดน 
องคความรูที่จําเปน  (K)       องคความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)     ระดับความสําเร็จของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง    ดําเนนิการตามระดบัขั้นของความสําเร็จครบทั้ง 5 ขั้นตอน     
ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ
6.     การเขาถึงความรู 

6.1 จัดระบบการเขาถึงองค
ความรูใหมีความสะดวกแก
ผูใช  
  6.2 กําหนดชองทางการ
ติดตอของเอกสารและอื่น ๆ 
เชน แผนพับ Webboard  และ
เอกสารทางวิชาการที่มีความ
รวดเร็วและเปนระบบ  
  6.3 มีการประชาสัมพันธการ
เขาถึงความรู   

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 
2552 

ชองทางการ
เขาถึงความรู 

ไมนอยกวา 
3 ชองทาง  

1.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดระดบัจังหวดั/
ระดับอําเภอ 
2.นักวิชาการ  
3.เจาหนาทีจ่ากสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4.ประชาชนทัว่ไป 
 

คณะทํางานจดัทํา
แผนจัดการความรู
องคความรู   
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด     :   ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงราย/จังหวดัเชียงราย หนา 6/7 
ประเด็นยุทธศาสตร         :    การรักษาความมั่นคงพื้นที่ปกติและพืน้ที่ตามแนวชายแดน 
องคความรูที่จําเปน  (K)       องคความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)     ระดับความสําเร็จของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง    ดําเนนิการตามระดบัขั้นของความสําเร็จครบทั้ง 5 ขั้นตอน     
ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

7  การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
7.1 จัดเวทเีพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
 7.2 จัดชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

 
 
สิงหาคม – 
กันยายน 
2552 

 
 
1.จํานวนการจดั
เวทีเพื่อแลก 
เปลี่ยนเรียนรู 
 2.จํานวนชอง
ทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 
อยางนอย 1 
ครั้ง 
 
อยางนอย 3 
ชองทาง 

 
 
1.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดระดบัจังหวดั/
ระดับอําเภอ 
2.นักวิชาการ  
3.เจาหนาทีจ่ากสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
 
คณะทํางานจดัทํา
แผนจัดการความรู
องคความรู   
 

  

8  การสงเสริมและสนับสนุน
การเรียนรูองคความรู 
8.1 จัดประชุมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด เพือ่
นําความรูไปใชประโยชน 

 
 
กันยายน 
2552 

 
 
 1.การจัดประชุม 
ชี้แจงองคความรู 

 
 
อยางนอย 1 
ครั้ง 

 
 
   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดระดบัจังหวดั/
ระดับอําเภอ 

 
 
 คณะทํางานจดัทํา
แผนจัดการความรู
องคความรู   
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แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด     :   ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงราย/จังหวดัเชียงราย หนา 7/7 
ประเด็นยุทธศาสตร         :    การรักษาความมั่นคงพื้นที่ปกติและพืน้ที่ตามแนวชายแดน 
องคความรูที่จําเปน  (K)       องคความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI)     ระดับความสําเร็จของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง    ดําเนนิการตามระดบัขั้นของความสําเร็จครบทั้ง 5 ขั้นตอน     
ลําดับ กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วดั เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

  8.2 วางแผนการดําเนินการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 โดยนาํ
องคความรูจากการจัดการ
ความรูไปใชประโยชน 

   2. แผนดําเนนิ 
การปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2553 

จํานวน 1 
แผน 

    

 
                          ผูทบทวน    ........................................................... 

(นายพินิจ  หาญพาณิชย) 
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 

ผูบริหารสูงสดุดานการจัดการความรู (CKO) 
 

 
                            ผูอนุมัติ................................................. 

(นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล) 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 

ผูบริหารสูงสดุของสวนราชการ 

 
 
 
 


