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บทนํา 

 

    การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร1างให1บุคลากรมีความรู1ความสามารถ ความ
เข1าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป6นผลให1การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การพัฒนาบุคคลอาจจําแนกออกเป6น
ประเภทใหญ� ๆ ได1 ๒ ประเภท คือ การพัฒนาผู1ใต1บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ัน การพัฒนา
บุคคลากรยังเป6นกระบวนการที่มุ�งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรู1ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของ
บุคลากรให1เป6นไปทางที่ดีข้ึนเพ่ือให1บุคลากรที่ได1รับการพัฒนาแล1วน้ันปฏิบัติงานได1ผลตามวัตถุประสงค�ของ
หน�วยงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว�าด1วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  ระบุดังน้ี  “ส�วนราชการมีหน1าที่พัฒนาความรู1ในส�วนราชการเพ่ือให1มีลักษณะเป6นองค�กรแห�ง
การเรียนรู1อย�างสม่ําเสมอ  โดยต1องรับรู1ข1อมูลข�าวสารและสามารถประมวลผลความรู1ในด1านต�าง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกต�ใช1ในราชการได1อย�างถูกต1อง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข1าราชการในสังกัด  ให1เป6นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู1ร�วมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติราชการของส�วนราชการให1สอดคล1องกับการบริหาร
ราชการให1เกิดผลสัมฤทธ์ิ    
 

  เพ่ือให1การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก เป6นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการ
บริหารที่ดี จึงได1นําแผนจัดการความรู1 (knowledge  Management) ซึ่งเป6นระบบการจัดการที่สามารถกําหนดข้ึน 
และนําไปปฏิบัติได1อย�างเป6นรูปธรรม โดยทางองค�กรได1จัดวางระบบการจัดความรู1 และแผนการดําเนินการจัดองค�
ความรู1 
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๑. คณะทํางาน 
๑. นายพรศักด์ิ  หมื่นเจริญ  นายก อบต.เมืองแก   ประธานธรรมการ  
๒. นางสุปราณี  สังฆพันธ�  ปลัด อบต.เมืองแก   กรรมการ 
๓. นางสาวธัญวรัตน�  แสนเมืองชิน รองปลัด อบต.เมืองแก   กรรมการ 
๔. นางวิจิตราภรณ�  คําบุดดา  หัวหน1าสํานักปลัด   กรรมการ 
๕. นางสาวภัทรพร  แสนดี  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน        กรรมการ 
๖. นางสาวณิรชา  ดวงนิล  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน        กรรมการ 
๗. นางสาวกาญจนา  โครตบรรเทา นักทรัพยากรบุคคล              กรรมการและเลขานุการ 

คณะทํางานมีหน1าที่ดังน้ี 
๑ ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู1ในองค�กรของ อบต.เมืองแก 
๒ จัดทําแผนจัดความรู1ในองค�กร 
๓ ดําเนินการและติดตามความก1าวหน1าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
๔ พัฒนา ปรับปรุงแก1ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 

๒. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมินด1านการจัดการความรู1ซึ่งจะต1องมีความเกี่ยวข1องและเช่ือมโยงกับ พระราชกฤษฎีกาว�า
ด1วยหลักเกณฑ� และวิธีบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให1ส�วนราชการ มีหน1าที่พัฒนา
ความรู1ในองค�กร เพ่ือให1มีลักษณะเป6นองค�กรแห�งการเรียนรู1อย�างสม่ําเสมอ โดยต1องรับรู1ข1อมูลข�าวสารและสมารถ
ประมวลความรู1ในด1านต�างๆ เพ่ือนํามาประยุกต�ใช1ในการปฏิบัติราชการได1อย�างถูกต1อง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ� รวมทั้งต1องส�งเสริมและพัฒนาความรู1ความสามารถ สร1างวิสัยทัศน� และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข1าราชการในสังกัดให1เป6นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู1ร�วมกัน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการให1สอดคล1องกับการบริหารราชการให1เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา  ดังน้ัน 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร�ทั้งหมด ประกอบด1วย 

๑. ส�งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู1มาใช1พัฒนาบุคลากร และให1เป6นส�วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
๒. เสริมสร1างบรรยากาศให1เอื้อต�อการนําการจัดการความรู1มาเป6นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ 

พัฒนาของหน�วยงานต�างๆ ภายในองค�การบริหารส�วนตําบล 

๓. เป?าหมาย KM (Desired State) 
• เป_าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ทีส่อดรบักับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ

ประกอบด1วย 
๑)  การสนับสนุนส�งเสริมให1บุคลากรในสังกัดองค�หารบริหารส�วนตําบลเมืองแกได1รับการพัฒนาศักยภาพ 

ความรู1ความสามารถทางด1านต�าง ๆ เช�น การศึกษาต�อ/ ฝeกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร ต�าง ๆ 
๒)  การสนับสนุนส�งเสริมให1บุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบล มีส�วนร�วมในการดําเนินงาน/ 

กิจกรรม ขององค�การบริหารส�วนตําบล อย�างเข1มแข็งและต�อเน่ือง 
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๓)  การสนับสนุนส�งเสริมให1บุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก มีส�วนร�วมในการ

แลกเปลี่ยนองค�ความรู1แก�เพ่ือนร�วมงาน 
๔)  การสนับสนุนส�งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕)  การสนับสนุนส�งเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผู1ปฏิบัติงาน 

๔. ปEจจัยแห$งความสําเร็จ (Key Success Factor) 
                 ปfจจัยแห�งความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให1ดําเนินการจัดการความรู1ตามเป_าหมาย KM ที่
เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติได1อย�างเป6นรูปธรรมภายในองค�กร คือ 
                     ๑)  ผู1บริหารส�วนใหญ�ให1ความสําคัญ และสนับสนุนให1บุคลากรได1เข1าร�วมกจิกรรม 
                     ๒)  บุคลากรที่เกี่ยวข1องให1ความร�วมมือเป6นอย�างดี 
                     ๓)  คณะกรรมการจัดการความรู1มีความรู1ความเข1าใจและมุ�งมั่นในการดําเนินงานอย�างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือให1บรรลุเป_าหมาย 
                     ๔)  มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู1อย�างต�อเน่ืองและเป6นรูปธรรม 

๕.  แนวทางการจัดการความรู�องค�การบริหารส$วนตําบลเมืองแก 
         การจัดการความรู�  Knowledge Management 
                การจัดการความรู1 (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองค�ความรู1ที่มีอยู�ในส�วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู�ในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพัฒนาให1เป6นระบบ เพ่ือให1ทุกคนในองค�กรสามารถเข1าถึง
ความรู1 และพัฒนาตนเองให1เป6นผู1รู1 รวมปฏิบัติงานได1อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะส�งผลให1องค�กรมีความสามารถใน
เชิงแข�งขันสูงสุด โดยที่ความรู1มี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ความรู1ที่ฝfงอยู�ในคน (Tacit Knowledge)  เป6นความรู1ที่ได1จากประสบการณ� พรสวรรค�หรือ
สัญชาติญาณของแต�ละบุคคลในการทําความเข1าใจในสิ่งต�าง ๆ  เป6นความรู1ที่ไม�สามารถถ�ายทอดออกมาเป6นคําพูด
หรือลายลักษณ�อักษรได1โดยง�าย เช�น ทักษะในการทํางาน งานฝjมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห� บางครั้ง จึงเรียกว�า
เป6นความรู1แบบนามธรรม 
                     ๒.  ความรู1ที่ชัดแจ1ง (Explicit Knowledge)  เป6นความรู1ที่สามารถรวบรวม ถ�ายทอดได1 โดยผ�าน
วิธีต�าง ๆ เช�น การบันทึกเป6นลายลักษณ�อักษร ทฤษฎี คู�มือต�าง ๆ และบางครั้งเรียกว�าเป6นความรู1แบบรูปธรรม 

การจัดการความรู�เปIนการดําเนินการอย$างน�อย  ๖  ประการต$อความรู�  ได�แก$ 
                    ๑)  การกําหนดความรู1หลักทีจ่ําเป6นหรือสําคัญต�องานหรือกจิกรรมของกลุ�มหรือองค�กร 
                    ๒)  การเสาะหาความรู1ที่ต1องการ 

 ๓)  การปรับปรงุ ดัดแปลง หรอืสร1างความรู1บางส�วน ให1เหมาะต�อการใช1งานของตน 
 ๔)  การประยุกต�ใช1ความรู1ในกจิกรรมงานของตน 
 ๕)  การนําประสบการณ�จากการทํางาน และการประยุกต�ใช1ความรู1มาแลกเปลี่ยนเรียนรู1 และสกัด 

“ขุมความรู1”  ออกมาบันทึกไว1 
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 ๖)  การจดบันทึก “ขุมความรู1” และ “แก�นความรู1” สําหรับไว1ใช1งาน และปรับปรุงเป6นชุดความรู1ที่

ครบถ1วน ลุ�มลึกละเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต�อการใช1งานมากย่ิงข้ึน 
                    โดย  ที่การดําเนินการ ๖ ประการน้ีบูรณาการเป6นเน้ือเดียวกัน ความรู1ที่เกี่ยวข1องเป6นทั้งความรู1ที่
ชัดแจ1ง อยู�ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย�างอื่นที่เข1าใจได1ทั่วไป (Explicil Knowledge) และ (เหตุผล) และอยู�ใน
มือ และส�วนอื่น ๆ ของร�างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู1เป6นกิจกรรมที่คนจํานวนหน่ึงทําร�วมกัน
ไม�ใช�กิจกรรมที่ทําโดย คนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือว�า “จัดการความรู1” จึงมีคนเข1าใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เข1าไปที่
ความรู1 คือ เริ่มที่ความรู1 น่ีคือความผิดพลาดที่พบบ�อยมาก การจัดการความรู1ที่ถูกต1องจะต1องเริ่มที่งานหรือ
เป_าหมายของงาน เป_าหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการตามที่กําหนดไว1 ที่เรียกว�า 
Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเป6น ๘ ส�วน คือ 

๑)  การสนองตอบ (Responsiveness)  ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต1องการของลูกค1าสนองตอบ
ความต1องการของเจ1าของกิจการหรือผู1ถือหุ1น สนองตอบความต1องการของพนักงาน และสนองตอบความต1องการ
ของสังคมส�วนรวม 

๒)  การมีนวัตกรรม (Innovation)  ทั้งที่เป6นวัตกรรมในการทํางาน และวัตกรรมด1านผลิตภัณฑ�หรือ
บริการ 

๓)  ขีดความสามารถ (Competency)  ขององค�กร และของบุคลากรที่พัฒนาข้ึน ซึ่งสะท1อนสภาพ
การเรียนรู1ขององค�กร 

๔)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซึ่งหมายถึงสัดส�วนระหว�างผลลัพธ� กับต1นทุนที่ลงไป การทํางานที่
ประสิทธิภายสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงน1อย แต�ได1ผลมากหรือคุณภาพสูง 

เป_าหมายสุดท1ายของการจัดการความรู1 คือ การที่กลุ�มคนที่ดําเนินการจัดการความรู1ร�วมกัน มีชุด
ความรู1ของตนเอง ที่ร�วมกับสร1างเอง สําหรับใช1งานของตน คนเหล�าน้ีจะสร1างความรู1ข้ึนใช1เองอยู�ตลอดเวลา  โดยที่
การสร1างน้ันเป6นการสร1างเพียงบางส�วน  เป6นการสร1างผ�านการทดลองเอาความรู1จากภายนอกมาปรับปรุงให1เหมาะ
ต�อสภาพของ  ตน และทดลองใช1งาน จัดการความรู1ไม�ใช�กิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู1 แต�
เป6นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว�าบูรณาการอยู�กับทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญ
ตัวการจัดการความรู1เองก็ต1องการการจัดการด1วย 

เป6นกระบวนการที่จะช�วยให1เกิดพัฒนาการของความรู1 หรือการจัดการความรู1ที่จะเกิดข้ึนภายในองค�กร  
มีทั้งหมด ๖ ข้ันตอน คือ 

๑. การบ�งช้ีความรู1 เป6นการพิจารณาว�าองค�กรมีวิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� เป_าหมาย คืออะไร  
และเพ่ือให1บรรลุเป_าหมาย เราจําเป6นต1องใช1อะไร ขณะน้ีเรามีความรู1อะไรบ1าง อยู�ในรูปแบบใด อยู�ที่ใคร 

๒. การสร1างและแสวงหาความรู1 เช�น การสร1างความรู1ใหม� แสวงหาความรู1จากภายนอก รักษา 
ความรู1เก�า กําจัดความรู1ที่ไม�ได1ใช1แล1ว 

๓. การจัดความรู1ให1เป6นระบบ เป6นการวางโครงสร1างความรู1ใหม� เพ่ือเตรียมความพร1อมสําหรับการ 
เก็บความรู1อย�างเป6นระบบในอนาคต 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู1 เช�น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให1เป6นมาตรฐานใช1ภาษาเดียวกัน  
ปรับปรุงเน้ือหาให1สมบูรณ� 
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๕. การเข1าถึงความรู1 เป6นการทําให1ผู1ใช1ความรู1เข1าถึงความรู1ที่ต1องการได1ง�าย และสะดวก เช�น ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  

๖. การแบ�งปfนแลกเปลี่ยนความรู1 ทําได1หลายวิธีการ โดยอาจทําเป6นเอกสารฐานความรู1 เทคโนโลยี 
สารสนเทศ จัดทําระบบ ทีมข1ามสายงาน กิจกรรมกลุ�มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห�งความรู1 ระบบพ่ีเลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู1  เป6นต1น 
      

กระบวนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง(Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เป6นกรอบแนวความคิดแบบหน่ึง เพ่ือให1องค�กรที่ต1องการจัดความรู1ภายในองค�กร ได1มุ�งเน1นถึงปfจจัย
แวดล1อมภายในองค�กร ที่จะมีผลกระทบต�อการจัดการความรู1 ประกอบด1วย ๒ องค�ประกอบ ดังน้ี 

๑. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช�น กิจกรรมการมีส�วนร�วมและสนับสนุนจากผู1บริหาร  
โครงการพ้ืนฐานขององค�กร ทีม หน�วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปfจจัยแห�ง
ความสําเร็จชัดเจน 

๒. การสื่อสาร เช�น กิจกรรมที่ทําให1ทุกคนเข1าใจถึงสิ่งที่องค�กรจะทํา ,ประโยชน�ที่จะเกิดข้ึนกับทุกคน  
แต�ละคนจะมีส�วนร�วมได1อย�างไร 

๓. กระบวนการและเครื่องมือ ช�วยให1การค1นหา เข1าถึง ถ�ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู1สะดวก 
รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช1กระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู1 ลักษณะขององค�กร ลักษณะการ
ทํางาน วัฒนธรรมองค�กร  ทรัพยากร  

๔. การเรียนรู1 เพ่ือสร1างความเข1าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู1  
โดยการเรียนรู1ต1องพิจารณาถึง เน้ือหา กลุ�มเป_าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 
 
 

การเรียนรู� 
(Learninig) การวัดผล             

(Measurements) 

กระบวนการและ
เคร่ืองมือ Process 

and Tools 

การส่ือสาร  

(Communication) 

การยกย่ิงชมเชยและ 

การให�รางวัล          
 (Recognition  and 

Reward) 

การเตรียมการและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ( 
Transition and Behavior) 

เป้าหมาย 

(Desired State) 
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๕. การวัดผล เพ่ือให1ทราบว�าการดําเนินการได1บรรลุเป_าหมายที่ต้ังไว1หรือไม� มีการนําผลของการวัด 
มาใช1ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให1ดีข้ึน มีการนําผลการวัดมาใช1ในการสื่อสารกับบุคลากรในทกุระดับให1
เห็นประโยชน�ของการจัดการความรู1 และการวัดผลต1องพิจารณาด1วยว�าจะวัดผลที่ข้ันตอนไหน ได1แก� วัดระบบ วัดที่
ผลลัพธ� หรือวัดที่ประโยชน�ที่จะได1รับ 

๖. การยกย�องชมเชยและให1รางวัล เป6นการสร1างแรงจูงใจให1เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี 
ส�วนร�วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข1อควรพิจารณาได1แก� ค1นหาความต1องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู� ปรับเปลี่ยนให1เข1ากับกิจกรรมที่ทําในแต�ละช�วงเวลา 
 

๖. หัวใจของการจัดการความรู� 
 มีผู1รู1ได1กล�าวถึง KM หลายแง�หลายมุมที่อาจรวบรวมข้ึนของคําตอบว�า หัวใจของ KM อยู�ที่ไหน โดยอาจ
กล�าว�าเป6นลําดับข้ันหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานข1อสมมุติฐานแรกที่เป6นสากลที่ยอมรับทั่วไปว�าความรู1 คือ พลัง 
(DOPA  KM Team) 

๑. Knowledge is power : ความรู1คือพลัง 
๒. ความสําเร็จของการถ�ายทอดความรู1ไม�ใช�อยู�ที่คอมพิวเตอร�หรือเอกสาร แต�อยู�ที่การมีปฏิสัมพันธ�  

ระหว�างคนด1วยกัน 
๓. จุดหมายปลายทางสําคัญ ของความรู1มิใช�ที่ตัวความรู1 แต�อยู�ที่การนําไปปฏิบัติ 
๔. นิยามใหม�ของผู1จัดการ คือ ผู1ซึ่งทําให1ความรู1ผลิตดอกออกผล 

จะเห็นว�า จากข1อความที่กล�าวถึง ความรู1ดังกล�าว พอทําให1มองเห็นหัวใจของ KM  เป6นลําดับช้ันมาเริ่มแต�ข1อความ
แรกที่ว�า ความรู1คือพลังหรือ ความรู1คืออํานาจ ซึ่งเป6นข1อความเป6นที่ยอมรับที่เป6นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และ
ภาคราชการ จากการยอมรับดังกล�าวมาสู�การเน1นที่ปฏิสัมพันธ�ของคนว�ามีความสําคัญในการถ�ายทอดความรู1ว�า
เครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล�าวถึงว�า แม1ความรู1จะถูกจัดระบบและง�ายต�อการเข1าถึงของบุคคล ต�างๆดีเพียงใด
ก็ตาม ถ1ามีความรู1เกิดความรู1ข้ึนแล1ว หากไม�นําไปใช1ประโยชน� ก็ไม�ใช�จุดหมายปลายทางของความรู1และที่ชัดเจนก็
คือ ประโยคสุดท1ายที่เน1นการนําความรู1ไปใช1ประโยชน�ให1เกิดมรรคผลมีคุณค�า ประโยชน�เป6นรูปธรรมที่ว�าน่ันเป6น
นิยามใหม�ของผู1ทําหน1าที่เป6นจัดการเลย ดังน้ัน อาจกล�าวได1ว�าหัวใจของ  KM อยู�ที่การนําความรู1ไปใช1ให1เกิด
ประโยชน�ต�อสังคม การพัฒนาชุมชนต1องมี ๔ องค�ประกอบ 

๑. ชุมชน หมายถึง การอยู�ร�วมกัน ความเป6นชุมชนมีเป_าหมายที่การอยู�ร�วมกัน 
๒. เป6นสุข หมายถึง ความเป6นทั้งหมด ความเป6นปรกติ สมดุล บูรณาการ 
๓. การเรียนรู1 หมายถึง การเรียนรู1ร�วมกันของคนในชุมชนน้ันๆ ผ�านการปฏิบัติ 
๔. การเสริมสร1าง หมายถึง การเอื้ออํานวย ส�งเสริม ไม�ใช1เข1าไปสอนหรือถ�ายทอดความรู1 
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แผนจัดการความรู�องค�การบริหารส$วนตําบลเมืองแก 
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย� 

 
แผนการจัดการความรู� (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู1 ( KM Process) 
ชื่อหน$วยงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
เป?าหมาย KM : การสนับสนุนส�งเสริมให1บุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก ได1รับการพัฒนา 
                  ความรู1ความสามารถด1านต�างๆ เช�น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต�างๆ 
หน$วยท่ีวัดผลได�เปIนรูปธรรม : พนักงานได1รับการพัฒนาด1านความรู1 และการปฏิบัติงาน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู�

ความสําเรจ็ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป_าหมาย ผู1รบัผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ การสร1างและ แส
วหาความรู1 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

ส�งอบรม / 
สัมมนา ใน
หลักสูตรต�างๆ 

ปjงบประมาณ 
๒๕๕๙ เป6น
ต1นไป 

จํานวน
บุคลากรที่
เข1ารับการ
อบรม / 
สัมมนา 

บุคลากรได1รับการ
อบรม / สัมนา 

หัวหน1าส�วน
ราชการแต�ละ
ส�วน 

 

๒ การจัดความรู1ให1
เป6นระบบ 

-รวบรวม
ความรู1เป6น
หมวดหมู�และ
จัดทํา
ฐานข1อมูล 
-สร1างคลัง
ความรู1 ข1อ
ระเบียบต�างๆ  

ปjงบประมาณ 
๒๕๖๑ เป6น
ต1นไป 

จํานวน
ฐานความรู1
ด1านต�างๆ 

บุคลากรในองค�กรมี
ความรู1เพิ่ม 

หัวหน1าส�วน
ราชการแต�ละ
ส�วน 

 

๓ การประมวลและ
กล่ันกรองความรู1 
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข1อมูลให1
เป6นมาตรฐาน 
สมบูรณ� 

ปรับปรุง
ฐานข1อมูล
ความรู1ของ
บอร�ด
ประชาสัมพันธ� 

ปjงบประมาณ 
๒๕๖๑ เป6น
ต1นไป 

จํานวน
ฐานความรู1
ด1านต�างๆ 
ได1รับการ
ปรับปรุง 

บุคลากรในองค�กรมี
ความรู1เพิ่ม 

หัวหน1าส�วน
ราชการแต�ละ
ส�วน 

 

๔ การเข1าถึงความรู1 
-บอร�ด
ประชาสัมพันธ� 
-ศูนย�ข1อมูล
ข�าวสาร 

รวบรวม
ความรู1ติด
ประกาศ 

ปjงบประมาณ 
๒๕๖๑ เป6น
ต1นไป 

จํานวน
บุคลากรที่
เข1าถึง
ฐานข1อมูล 

บุคลากรในองค�กรมี
ความรู1เพิ่ม 

หัวหน1าส�วน
ราชการแต�ละ
ส�วน 
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แผนการจัดการความรู� (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู1 ( KM Process) 
ชื่อหน$วยงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
เป?าหมาย KM : การสนับสนุนส�งเสริมให1บุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก ได1รับการพัฒนา 
                  ความรู1ความสามารถด1านต�างๆ เช�น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต�างๆ 
หน$วยท่ีวัดผลได�เปIนรูปธรรม : พนักงานได1รับการพัฒนาด1านความรู1 และการปฏิบัติงาน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู�

ความสําเรจ็ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป_าหมาย ผู1รบัผิดชอบ หมายเหตุ 

๕ การแบ�งปfน
แลกเปล่ียน
ความรู1 
-บอร�ด
ประชาสัมพันธ� 
-แผ�นพับ 

ให1บุคลากรที่
ได1รับการ
พัฒนา
ศักยภาพด1าน
ต�างๆเข1าร�วม
ทําบอร�ดและ
แผ�นพับ 

ปjงบประมาณ 
๒๕๖๑ เป6น
ต1นไป 

จํานวน
บุคลากรที่
แลกเปล่ียน
ความรู1 

จํานวนครั้งในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู1 

หัวหน1าส�วน
ราชการแต�ละ
ส�วน 

 

๖ การเรียนรู1 
-การสร1างองค�
ความรู1 
-การนําความรู1ไป
ใช1ในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาสัมพันธ� 
/ศูนย�ข1อมูล
ข�าวสาร 

ปjงบประมาณ 
๒๕๖๑ เป6น
ต1นไป 

จํานวน
บุคลากรที่
เรียนรู1 
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๗. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู1องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก ให1มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู1  ประกอบด1วย 

๑. ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก   เป6นประธานกรรมการ 
๒. รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  เป6นกรรรมการ 
๓. หัวหน1าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  เป6นกรรรมการ 
๔. ผู1อํานวยการกองการศึกษาฯ    เป6นกรรมการ 
๕. นักวิเคราะห�นโยบายและแผน    เป6นกรรมการ 
๖. นักทรัพยากรบุคคล     เป6นกรรมการและเลขานุการ 
ให1คณะกรรมการ ฯ ที่ได1รับการแต�งต้ัง มีหน1าที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

แผนการจัดการความรู1องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการ
ความรู1 และรายงานผลพร1อมข1อเสนอแนะที่ได1จากการติดตามและประเมินผลต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบล
อย�างน1อยปjละ ๑ ครั้ง   
 
 


