
     เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 11: การตรวจสอบภายในดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: หนวยตรวจสอบภายใน 

เปาหมายการบริหารจัดการความรู  (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. หนวยตรวจสอบภายใน มีคูมือการตรวจสอบภายในดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 

โดยพัฒนาปรับปรุงใหสมบรูณยิ่งขึ้นเพื่อใชในปงบประมาณ 2552 

1. คูมือการตรวจสอบภายในดานการเงิน บัญชี และ 

งบประมาณ  ฉบับปรับปรุงป 2551 

 

 

 

                                                                    
 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน: หนวยตรวจสอบภายใน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  หนวยตรวจสอบภายใน  มีคูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี  และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชใน 

  ปงบประมาณ 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: คูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงป 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การบงชี้ความรู - ระดมความคิดเห็นในทีม เพื่อกําหนด

หัวขอความรูที่จะรวบรวม 

ม.ค. 51 - สามารถระบุ
ความรูที่ตองใช 

หัวขอที่สรุปได - เอกสารบันทึก
รายงานการ

ประชุม 

- นางประวีณา 
นางนฤมล 
นายจีรศักดิ์ 
นางลิขิต 
นางวิลาสินี 
 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

- คนหา รวบรวมเอกสารตาง ๆ เพื่อหา

ความรูประเภท Explicit Knowledge 

- ระดมสมองภายในทีม เพื่อ Sharing 

หาความรูประเภท Tacit Knowledge 

ม.ค.-พ.ค. 51 - มีสารสนเทศ
ความรูที่สามารถ

นําไปใชในขั้น

ตอไปได 

1 ชุดขอมูล - คอมพิวเตอร 
- Internet 

- หนังสือ 

- วารสารวิชาชีพ 

- รายงานการ
ประชุม จากการ 

Sharing 

- นางประวีณา 
นางนฤมล 
นายจีรศักดิ์ 
นางลิขิต 
นางวิลาสินี 



ชื่อหนวยงาน: หนวยตรวจสอบภายใน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  หนวยตรวจสอบภายใน  มีคูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี  และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชใน 

  ปงบประมาณ 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: คูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงป 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

- จัดทํา (ราง) คูมอืการตรวจสอบดาน
การเงินบัญชี และงบประมาณ 

มิ.ย. 51 

 

- ขอมูลไดจัดเก็บ
ไวในแฟมถาวร 

รอยละ 100 - ฉบับรางคูมือการ
ตรวจสอบดาน

การเงินบัญชี 

และงบประมาณ 

- นางประวีณา 
นางนฤมล 
นายจีรศักดิ์ 
นางลิขิต 
นางวิลาสินี 
 

4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู 

- วิเคราะห สังเคราะห และทบทวน

วิธีการตรวจสอบ 

- ปรับปรุงรูปแบบกระดาษทําการ 

มิ.ย. 51 

 

- ครั้งการจัด
กิจกรรม 

1 ครั้ง - - นางประวีณา 
นางนฤมล 
นายจีรศักดิ์ 
นางลิขิต 
นางวิลาสินี 
 

5. การเขาถึงความรู - มีการจัดเอกสารขอมูลความรูที่ได เปน
คูมือ 

ก.ค. 51 - ขอมูลความรูได
จัดเก็บไวใน

คูมือฯ 

รอยละ 100 - - นางประวีณา 
นางนฤมล 
นายจีรศักดิ์ 
นางลิขิต 
นางวิลาสินี 

 



ชื่อหนวยงาน: หนวยตรวจสอบภายใน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  หนวยตรวจสอบภายใน  มีคูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี  และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชใน 

  ปงบประมาณ 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: คูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงป 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ ปญหาอุปสรรคที่พบ 

และระดมความคิดเพื่อพัฒนาให

สมบูรณยิ่งขึ้น 

ส.ค. 51 - ครั้งการจัด 

กิจกรรม 

1 ครั้ง - - นางประวีณา 
นางนฤมล 
นายจีรศักดิ์ 
นางลิขิต 
นางวิลาสินี 
 

7. การเรียนรู - การประกาศฯใชคูมือฯ เปนแนวทาง

ปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน 

 

ก.ย. 51 - มีคูมือการ
ตรวจสอบ

การเงิน บัญชี 

1 ชุด - - คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล

งานใหความ

เห็นชอบคูมือฯ 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นางประวีณา หอมตา (หัวหนาทีม KM) 

 

  

 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 

ชื่อหนวยงาน: หนวยตรวจสอบภายใน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  หนวยตรวจสอบภายใน  มีคูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี  และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใช ใน ป  

  งบประมาณ 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: คูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงป 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- จัดประชุมภายในหนวยงานเพื่อสื่อสาร 

สรางความเขาใจในเรื่องการจัดการ

ความรู 

 

ต.ค.51 - จํานวนครั้งการ

เขารวมกิจกรรม 

KM ของทีมงาน 

นตภ.  เดือนละ 1 

ครั้ง 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- - นางประวีณา 

นางนฤมล 

นายจีรศักดิ์ 

นางลิขิต 

นางวิลาสินี 

2. การสื่อสาร - หัวหนาทีมเปนผูนํากลุมในการสงผาน

ความรู 

- ลูกทีมสรุปความรูขอตนเองไวใน   

โฟลเดอรประจําตัว 

พ.ย.51 ถึง 

ก.ย.52 

- จํานวนบุคลากร

ที่มีความเขาใจใน

เรื่องของ KM 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

- - นางประวีณา 

นางนฤมล 

นายจีรศักดิ์ 

นางลิขิต 

นางวิลาสินี 

 



ชื่อหนวยงาน: หนวยตรวจสอบภายใน 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  หนวยตรวจสอบภายใน  มีคูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี  และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใช ใน ป  

  งบประมาณ 2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: คูมือการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงป 2551 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- สงแฟมผลงาน 

- ประเมินผลงานจากหัวหนาหนวย

ตรวจสอบภายใน 

- มี.ค.52 

- ก.ย.52 

- ไมนอยกวา2 

ครั้ง/ป 

- - นางประวีณา 

นางนฤมล 

นายจีรศักดิ์ 

นางลิขิต 

นางวิลาสินี 

4. การเรียนรู - สื่อสารถายทอดผลสําเร็จ และ

ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดการ

ความรูที่ไดดําเนินการมา ใหทีมงาน 

KM ไดรับทราบ 

- - บุคลากรในกลุมมี

ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการ

ความรู 

รอยละ 90 - - นางประวีณา 

 

5. การวัดผล - ประเมินทัศนคติของบุคลากรโดยการ

สังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรม 

KM ที่จัดในกลุมและระหวางกลุม 

- - ประเมินผลการ

เปลี่ยนแปลงการ

ทํางานฯ 

2 ครั้ง/ป - - นางประวีณา 

 

6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

- ประกาศคําชมเชยใน Web site ของ

หนวยงาน 

- - จํานวนครั้ง

ชมเชย 

ไมนอยกวา 

2 ครั้ง/ป 

- - นางประวีณา 

 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นางประวีณา หอมตา (หัวหนาทีม KM) 
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