
แผนการจดัการความรู ประจําป

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

“ระดับความสําเร็จของการจัดการความร ูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร”

จัดทําโดย องคการบร ิหารส วนตําบลบ านเหลา

มกราคม
๒๕๖๐



สารบัญ

หนา
องคความรู ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมท่ี ๑) ๑
แผนการจัดการความรูแผนท่ี ๑ ๕
แผนการจัดการความรูแผนท่ี ๒ ๖
แผนการจัดการความรูแผนท่ี ๓ ๗
แผนการจัดการความรูแผนท่ี ๑ (แบบฟอรมท่ี ๒) ๙
แผนการจัดการความรูแผนท่ี ๒ (แบบฟอรมท่ี ๒) ๑๐
แผนการจัดการความรูแผนท่ี๓ (แบบฟอรมท่ี ๒) ๑๑
ภาคผนวก



องค ความร ูท่ีจาเปนในการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร มท่ี ๑ การจำแนกองค ความร ูท่ีจาเปนตอการผลักด ันตามประเด ็นยุทธศาสตร ของสวนราชการ
ช ื่อสวนราชการ : องค การบร ิหารสวนตำบลบานเหล า

ประเด ็นยุทธศาสตร เป าประสงค 
(objective)

ต ัวชี้วัด (KPI)
ตามคาร ับรอง

เป าหมายของต ัวชี้วัด องค ความร ูท่ีจาเปนตอการปฏิบติัราชการ
ตามประเด ็นยุทธศาสตร

๑. การพัฒนาทร ัพยากร
มน ุษย (การเสร ิมสร าง
บุคลากรใหมีคุณธรรมและ
จร ิยธรรม)

๑. เสร ิมสรางใหบุคลากรในองคกรม
คุณธรรมและจร ิยธรรม

๑. จํานวนบุคลากรขององคการ
บริหารส วนตําบลบานเหล า

บุคลากร ๖๐ คน ๑. กระบวนการและวิธีการในการในการทาก ิจกรรม
๒. บุคลากรม ีความร ูเบือ้งตนดานคุณธรรมและ
จร ิยธรรม



องค ความร ูท่ีจาเปนในการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร มท่ี ๑ การจำแนกองค ความร ูท่ีจาเปนตอการผลักด ันตามประเด ็นยุทธศาสตร ของสวนราชการ
ช ื่อสวนราชการ : องค การบร ิหารสวนตำบลบานเหลา

ประเด ็นยุทธศาสตร เป าประสงค
(objective)

ต ัวชี้วัด (KPI)
ตามคาร ับรอง

เป าหมายของต ัวชี้วัด องค ความร ูท่ีจาเปนตอการปฏิบติัราชการ
ตามประเด ็นยุทธศาสตร

๒. การสงเสร ิมให บุคลากร
เขาร ับการอบรมเพ ื่อพ ัฒนา
ความรู

๑. ส งเสรมิใหบคุลากรองคการบรหิารส วน
ตําบลบานเหล าเขาร ับการอบรม

๑. จํานวนบุคลากรไดเขารับการ
อบรมเพ่ือพ ัฒนาองคความรู

- บุคลากรในองคกร
(มากกวารอยละ ๕๐)

๑. บุคลากรในองคกรม ีความรูความเขาใจใน
ตําแหนงหน าท่ีท ี่รับผดชอบตามมาตรฐานกำหนด
ตําแหนง



องค ความร ูท่ีจาเปนในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร มท่ี ๑ การจาแนกองค ความร ูท่ีจาเปนตอการผลักด ันตามประเด ็นยุทธศาสตร ของสวนราชการ
ช ื่อสวนราชการ : องค การบร ิหารสวนตำบลบานเหลา

ประเด ็นยุทธศาสตร เป าประสง
ค

(objective
)

ต ัวชี้วัด (KPI)
ตามคาร ับรอง

เป าหมายของต ัวชี้วัด องค ความร ูท่ีจาเปนตอการปฏิบติัราชการ
ตามประเด ็นยุทธศาสตร

๓. การพ ัฒนาสภาพ
สิ่งแวดลอมภายในองคกร
เพ ื่อสรางบรรยากาศในท่ี
ทางาน

๑. องคกรมีสภาพแวดล อมท ี่นาอยู
๒. บุคลากรม ีความส ุขพ ึงพอใจในการ
ทางาน

๑. จํานวนบุคลากรในองคกรทา
กิจกรรมในการสรางบรรยากาศในท่ี
ทางาน

บคุลากรในองคกรมความ
พึงพอใจในท ี่ทางาน
มากกวารอยละ ๙๐

๑. การดาเนินก ิจกรรม ๕ ส.ภายในองคกร



แผนการจดัการความรู้แผน ๑
ประเด็นยุทธศาสตร : การพ ัฒนาทรัพยากรมนษุย (การเสริมสร างบุคลากรให มีค ุณธรรมและจริยธรรม)

องคความรู ท่ีจาเปน : ๑. กระบวนการและว ิธ ีการในการในการทาก ิจกรรม
๒. บุคลากรมีความรูเบื องตนดานคุณธรรมและจริยธรรม

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : บุคลากรในองค กรมีความจาเปนท่ีตองหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช ใน
การปฏ ิบัติงานตามหลักธรรมาภ ิบาล

ว ัตถุประสงค :
๑. เพ ื่อให บ ุคลากรในองค กรม ีคุณธรรมประจาใจ พัฒนาดานจิตใจ
๒. เพ ื่อใหบ ุคลากรสามารถนาความรูมาประพฤติปฏิบัติตนสรางคุณธรรมและจริยธรรม

ในตนเองและหมู คณะและนามาพ ัฒนาองค กร

ตัวช้ีว ัดตามคาร ับรองและเป าหมายท่ีเล ือกใช ว ัดการทา KM :
รอยละของจานวนบุคลากรในองค การบริหารสวนตําบลบานเหล า

ตัวช  ี้ว  ัดตามคำรับรองและเปหมายท่ีเลือ กใช  ว  ัดการทํา KM
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ ื่อสน ับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

ผู ทบทวน จิรว ัฒน จ ันทรคา ผูอนุมัติ เร ืองศิลป คะโยธา
(นายจิรว ัฒน จ ันทรคา) (นายเร ืองศิลป คะโยธา)
หัวหนาสำนักปลัด อบต. นายกองคการบริหารสวนตำบลบานเหล า



แผนการจดัการความรู้แผน ๒

ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเสริมใหบคุลากรเข าร ับการอบรมเพ ื่อพ ัฒนาความรู

องคความรู ท่ีจําเปน : บุคลากรในองคกรม ีความรูความเขาใจในตําแหนงหนาท ี่ท่ีรับผดิชอบตามมาตรฐานกำหนด
ตําแหนง

เหตุผลท่ีเลือกองค ความรู : เพ ื่อใหบุคลากรในองคกรไดมีโอกาสที่จะสงเสริม พัฒนาความรู และ
นํามาใชในการปฏ ิบัต ิงานเพ่ือพ ัฒนาองคกร

ตัวช ี้ว ัดตามคำร ับรองและเป าหมายที่เล ือกใช ว ัดการทํา KM :
รอยละจํานวนของบุคลากรองคการบริหารส วนตําบลบานเหล า

ตัวช  ี้ว  ัดตามคารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใช  ว  ัดการทํา KM
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ ื่อสน ับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

ผู ทบทวน จิรว ัฒน จ ันทรคา ผูอนุมัติ เร ืองศิลป คะโยธา
(นายจิรว ัฒน จ ันทรคา) (นายเร ืองศิลป คะโยธา)
หัวหนาสำนักปลัด อบต. นายกองคการบริหารสวนตำบลบานเหล า



แผนการจัดการความรูแผนท่ี ๓

ประเด็นยุทธศาสตร : การพ ัฒนาสภาพสิ่งแวดลอมภายในองค กรเพ ื่อสร างบรรยากาศในท่ีทางาน

องคความรู ท่ีจาเปน : การดำเน ินกิจกรรม ๕ ส.ภายในองค กร

เหตุผลท่ีเลือกองคความรู การรักษาสภาพแวดล อมภายในองค กรและบรรยากาศในท ี่ทํางานเปนการ
สน ับสนุนใหบุคลากรในองค กรสามารถปฏ ิบัติงานไดเพราะมีความสุขในท่ีทำงาน

ว ัตถุประสงค :
๑. เพ ื่อเพ ิ่มศ ักยภาพในการทำงานของบุคลากร
๒. เพ ื่อเปนการร ักษาความสะอาด เร ียบร อยของท ี่ทํางานในองค กร

ตัวช ี้ว ัดตามคาร ับรองและเป าหมายที่เล ือกใช ว ัดการทา KM :
รอยละจํานวนของบุคลากรองคการบริหารส วนตําบลบานเหล า

ตัวช  ี้ว  ัดตามคารับรองแล ะเปาหมายท่ีเลือกใช  ว  ัดการทํา KM
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสน ับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

ผู ทบทวน จิรว ัฒน จ ันทรคา ผูอนุมัติ เร ืองศิลป คะโยธา
(นายจิรว ัฒน จ ันทรคา) (นายเร ืองศิลป คะโยธา)
หัวหนาสำนักปลัด อบต. นายกองคการบริหารสวนตำบลบานเหล า



แผนการจ ัดการความรู แผนที่ 1
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สําน ักปล ัด อบต.
ประเด็นยุทธศาสตร : การเสริมสรางบ ุคลากรให มีคุณธรรมและจริยธรรม
องค ความรูที่จาเป ็น (K) : กระบวนการและวิธีการในการในการทําก ิจกรรมบคุลากรม ีความรูเบือ้งตนด านค ุณธรรมและจรยิธรรม
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : จำนวนบ ุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบ านเหลา
เปาหมายของต ัวชี้วัดตามรับรอง : บ ุคลากร ๖๐ คน

ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ต ัวชี้วัด เปาหมาย
กลุม

เปาหมาย
ผูร ับผิดชอบ สถานะ

๑. จัดกิจกรรมตามโครงการ
อบรมค ุณธรรม จริยธรรม

ต.ค.๕๙-ก.ย.
๖๐

จํานวนบุคลากร ๖๐ คน บุคลากรใน
องค กร

สำนัก
ปล ัด

ผูทบทวน :

นายจิรว ัฒน จ ันทรคา
ห ัวหนาสานักปลัด อบต.

ผูอนุมัติ :

นายเร ืองศิลป คะโยธา
นายกองคการบริหารส วนตําบลบานเหล า



แผนการจ ัดการความรู แผนที่ 2
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สําน ักปลัด อบต.
ประเด็นยุทธศาสตร : การส งเสริมใหบุคลากรเข ารับการอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู
องค ความรูที่จาเป ็น (K) : บ ุคลากรในองคกรมีความรูความเข าใจในตำแหน งหน าที ที่รับผิดชอบตามาตรฐานกําหนด
ตำแหน ง
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : จำนวนบ ุคลากรไดรับการเข าอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู
เปาหมายของต ัวชี้วัดตามรับรอง : สงเสริมใหบุคลากรในองคกรเข ารับการอบรม

ลาดับ
กิจกรรมการจัดการ

ความรู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูร ับผิดชอบ สถานะ

๑. บ ุคลากรในเข ารับการ
อบรมตำแหน งหน าที่
ที่รับผิดชอบตาม
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน ง

ป ีงบประมาณ
๕๙

จำนวน
บ ุคลากรเข า
รับการอบรม

รอยละ
๕๐

บ ุคลากรใน
องคกร

สำน ักปลัด
กองคลัง
กองช าง
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูทบทวน :

นายจิรว ัฒน จันทรคา
ห ัวหน าสาน ักปลัด อบต.

ผูอนุมัติ :

นายเร ืองศิลป คะโยธา
นายกองคการบริหารส วนตําบลบานเหล า



แผนการจ ัดการความรู แผนที่ 3
แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สําน ักปล ัด อบต.
ประเด็นยุทธศาสตร : : การพ ัฒนาสภาพแวดลอมภายในองค กรเพื่อสรางบรรยากาศในทีท่างาน
องค ความรูที่จาเป ็น (K) : มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ภายในองคกร
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : จำนวนบ ุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน
เปาหมายของต ัวชี้วัดตามรับรอง : จำนวนบ ุคลากรไดรับการเขาอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู

ลาดับ
กิจกรรมการจัดการ

ความรู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูร ับผิดชอบ สถานะ

๑. บุคลากรมีการดาเนิน
กิจกรรม ๕ ส. ตาม
กิจกรรมที ไดกําหนดไว
ตามโครงการท่ีกำหนด
ไว

ป ีงบประมาณ
๕๙

จำนวน
บ ุคลากรเข า
รับการอบรม

รอยละ
๙๐

บ ุคลากรใน
องคกร

สำน ักปลัด
กองคลัง
กองช าง
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูทบทวน :

นายจิรว ัฒน จันทรคา
หัวหนาสานักปลัด อบต.

ผูอนุมัติ :

นายเร ืองศิลป คะโยธา
นายกองค การบริหารส วนตําบลบานเหล า



ภาคผนวก



ภาพการประช ุมคณะทำงาน คณะทํางานการจ ัดการความรู
(Knowledge Management)

ณ หองประช ุมองค การบร ิหารส วนตำบลบานเหลา



บันทึกขอความ

สวนราชการ สําน ักปลัด องค การบริหารสวนตําบลบานเหล า
ท่ี สน ๗๙๘๐๑/ว๒๘๘ ว ันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แจงประชาส ัมพ ันธ การจัดองค ความรูขององค การบริหารส วนตําบลบานเหล า

เรียน หัวหนาส วน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ลูกจ าง

สิ่งท่ีสงมาดวย แผนการจัดการความรู ป ๒๕๖๐

ด วยองค การบร ิหารส วนตําบลบ านเหล า จะดำเน ินการจ ัดการตามแผนการจ ัดการ
ความรู ประจำป ๒๕๖๐ เพ่ือวัดระด ับความสำเร ็จของการจ ัดการความร ูเพ่ือสน ับสน ุนประเด ็น
ยุทธศาสตร ขององคการบริหารส วนตําบลบานเหล า เพ่ือใหพนักงานทุกคนไดทราบโดยทั วก ัน

(นายเร ืองศ ิลป คะโยธา)
นายกองค การบร ิหารส วนตำบลบ านเหล า




