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บทนํา 
 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูความสามารถ 
ความเขาใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจ
จําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง 
นอกจากนั้น การพัฒนาบุคคลากรยังเปนกระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรู
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปทางที่ดีขึ้นเพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว
นั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  มาตรา  11  ระบุดังนี้  “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน
ตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในราชการไดอยางถูกตอง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ให
เปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ ์   
 
  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา เปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารที่ดี จึงไดนําแผนจัดการความรู (knowledge  Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการ
ที่สามารถกําหนดข้ึน และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดความรู 
และแผนการดําเนินการจัดองคความรู 
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1. คณะทํางาน 
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา   เปนประธานกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา   เปนกรรมการ 
3. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล    เปนกรรมการ 
4. หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปนกรรรมการ 
5. ผูอํานวยการคลัง      เปนกรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองชาง      เปนกรรมการ 
7. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    เปนกรรมการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล / ผูทําหนาที่ดูแลงานบุคลกร  เปนเลขานุการ 

 
คณะทํางานมีหนาที่ดังนี ้

1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคกรของ อบต.บานเหลา 
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 

 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมินดานการจัดการความรูซึ่งจะตองมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวน
ราชการ มีหนาท่ีพัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดย
ตองรับรูขอมูลขาวสารและสมารถประมวลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 
สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
เรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนัน้ 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย 

1. สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

2. เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนาของหนวยงานตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล 
 

๓  เปาหมาย KM (Desired State) 
 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ

ประกอบดวย 
๑).   การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคหารบริหราสวนตําบลบานหาด ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ ฝกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร 
ตาง ๆ 

๒).   การสนับสนุนสงเสรมิใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล มีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน/ กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบล อยางเขมแข็งและตอเนื่อง 
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๓).   การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานหาด มีสวนรวม

ในการแลกเปลี่ยนองคความรูแกเพ่ือนรวมงาน 
๔).   การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕).   การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

 

๔  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 
                 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตาม
เปาหมาย KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
                     ๑).   ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 
                     ๒).  บุคลากรที่เก่ียวของใหความรวมมือเปนอยางดี 
                     ๓).  คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงาน
อยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
                     ๔).  มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 

๕   แนวทางการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 
         การจัดการความรู  Knowledge Management 
                การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยู
ในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge)  เปนความรูที่ไดจากประสบการณ 
พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  เปนความรูที่ไมสามารถ
ถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคดิ
เชิง วิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
                     ๒.  ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)  เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดได 
โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย  ๖  ประการตอความรู  ไดแก 
                     ๑).   การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือ
องคกร 
                    ๒).  การเสาะหาความรูท่ีตองการ 

 ๓).   การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน 
 ๔).   การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน 
 ๕).   การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู และสกดั “ขุมความรู”  ออกมาบันทึกไว 
 ๖).   การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปน

ชุดความรูที่ครบถวน ลุมลึกละเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
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                    โดย  ที่การดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เก่ียวของเปนทั้ง
ความรูที่ชัดแจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนที่เขาใจไดทั่วไป (Explicil Knowledge) และ 
(เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอื่น ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัต)ิ การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่
คนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคน
เขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ่มที่ความรู นี่คือความผิดพลาดที่พบบอยมาก การ
จัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามที่กําหนดไว ที่เรียกวา Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ 
ออกเปน ๘ สวน คือ 

๑).    การสนองตอบ (Responsiveness)  ซึ่งรวมท้ังการสนองตอบความตองการของ
ลูกคาสนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และ
สนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม 

๒).   การมีนวัตกรรม (Innovation)  ทั้งที่เปนวัตกรรมในการทํางาน และวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑหรือบริกา 

๓).   ขีดความสามารถ (Competency)  ขององคกร และของบุคลากรท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่ง
สะทอนสภาพการเรียนรูขององคกร 

๔).   ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป 
การทํางานที่ประสิทธิภายสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง 

เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ  การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรู

รวมกัน มีชุดความรูของตนเอง ที่รวมกับสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูข้ึนใชเอง

อยูตลอดเวลา  โดยท่ีการสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน  เปนการสรางผานการทดลองเอาความรู

จากภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของ  ตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่

ดําเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา  

บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการ

ดวย  เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน

องคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 

1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย คือ 
อะไร และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่
ใคร 

2. การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษา 
ความรูเกา กําจัดความรูที่ไมไดใชแลว 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรูใหม เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ 
การเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษา 
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
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5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงาย และสะดวก เชน  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยอาจทําเปนเอกสารฐานความรู  

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหง
ความรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู  เปนตน 
       
 

กระบวนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง(Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เปนกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพื่อใหองคกรท่ีตองการจัดความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึง
ปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 2 องคประกอบ ดังนี ้

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก 
ผูบริหาร ,โครงการพ้ืนฐานขององคกร ทีม หนวยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล 
กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 

2. การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทํา ,ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ 
ทุกคน แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

3. กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก 
รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร 
ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร  ทรัพยากร  

4. การเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ 
ความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 

5. การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มีการนําผลของ 
การวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่
ขั้นตอนไหน ไดแก วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ 
 
 

การเรียนรู 
(Learninig) การวัดผล             

(Measurements) 
 

กระบวนการและ
เครื่องมือ Process 

and Tools 
 

การสื่อสาร  
(Communication) 
 

การยกย่ิงชมเชยและ 
การใหรางวัล          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ( 

Transition and Behavior) 
 

เปาหมาย 

(Desired State) 
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6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 

การมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละ
ชวงเวลา 

 
6. หัวใจของการจัดการความรู 
 มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมข้ึนของคําตอบวา หัวใจของ KM อยูที่ไหน 
โดยอาจกลาวาเปนลําดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลท่ียอมรับทั่วไปวา
ความรู คือ พลัง (DOPA  KM Team) 

1. Knowledge is power : ความรูคอืพลัง 
2. ความสําเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยูที่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยู ท่ีการมี

ปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน 
3. จุดหมายปลายทางสําคัญ ของความรูมิใชที่ตัวความรู แตอยูที่การนําไปปฏิบัต ิ
4. นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล 

จะเห็นวา จากขอความที่กลาวถึง ความรูดังกลาว พอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM  เปนลําดับชั้นมาเริ่มแต
ขอความแรกที่วา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซึ่งเปนขอความเปนที่ยอมรับที่เปนสากล ท้ังภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามีความสําคัญ
ในการถายทอดความรูวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอ
การเขาถึงของบุคคล ตางๆดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรูเกิดความรูข้ึนแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใช
จุดหมายปลายทางของความรูและที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิด
มรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมที่วานั่นเปนนิยามใหมของผูทําหนาที่เปนจัดการเลย ดังนั้น อาจ
กลาวไดวาหัวใจของ  KM อยูที่การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม การพัฒนาชุมชนตองมี 4 
องคประกอบ 

1. ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายท่ีการอยูรวมกัน 
2. เปนสุข หมายถึง ความเปนทั้งหมด ความเปนปรกติ สมดุล บูรณาการ 
3. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผานการปฏิบัต ิ
4. การเสริมสราง หมายถึง การเอ้ืออํานวย สงเสริม ไมใชเขาไปสอนหรือถายทอดความรู 

 
 

 



 
 

๗. การจำแนกองคความร ูท ี่จำเปนตอการผลกัด ันตามประเด ็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 
 

แบบฟอรมที่ ๑  การจำแนกองคความร ูท ี่จำเปนตอการผลกัด ันตามประเด ็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 
ช ื่อสวนราชการ : องคการบร ิหารสวนตําบลบานเหลา 

 
ประเด ็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค  
(objective) 

ต ัวช้ีว ัด (KPI) 
ตามคำร ับรอง 

 
เปาหมายของต วัช้ีว ัด 

องคความร ูท ี่จำเปนตอการปฏ ิบ ัติราชการ 
ตามประเด น็ยุทธศาสตร 

 
๑. การพฒันาทร พัยากร 
มน ุษย  (การเสร มิสราง 

บุคลากรใหมีค ณุธรรม

และ จร ิยธรรม) 

 
๑.   เสริมสร างใหบุคลากรในองค
กรมีคณุธรรมและจรยิธรรม 

 
๑. จํานวนบุคลากรขององคการ 
บร ิหารสวนต ําบลบานเหล า 

 
บุคลากร ๖๐ คน 

 
๑. กระบวนการและวิธีการในการในการทำ
กิจกรรม 
๒. บุคลากรม ีความรูเบื้องตนดาน

คณุธรรมและ จร ิยธรรม 



 
 
 

แบบฟอรมที่ ๑  การจำแนกองคความร ูท ี่จำเปนตอการผลกัด ันตามประเด ็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 
ช ื่อสวนราชการ : องคการบร ิหารสวนตําบลบานเหลา 

 
ประเด ็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค  
(objective) 

ต ัวช้ีว ัด (KPI) 
ตามคำร ับรอง 

 
เปาหมายของต วัช้ีว ัด 

องคความร ูท ี่จำเปนตอการปฏ ิบ ัติราชการ 
ตามประเด น็ยุทธศาสตร 

 
๒. การส งเสร ิมให
บุคลากรเขาร ับการอบรม
เพ ื่อพฒันา ความร ู 

 
สงเสร ิมใหบุคลากรองคการบร ิหารสวน
ต ําบลบานเหลาเขาร ับการอบรม 

 
จํานวนบุคลากรไดเข าร ับการ 
อบรมเพ ื่อพ ฒันาองคความรู 

 
บุคลากรในองคกร 
(มากกว ารอยละ ๕๐) 

 
บุคลากรในองคกรม ีความร ูความเขาใจใน 
ต ําแหนงหนาทีท่ ีร่ ับผิดชอบตามมาตรฐาน

กําหนดต ําแหนง 



 
 

แบบฟอรมที่ ๑  การจำแนกองคความร ูท ี่จำเปนตอการผลกัด ันตามประเด ็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 
ช ื่อสวนราชการ : องคการบร ิหารสวนตําบลบานเหลา 

 
ประเด ็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค  
(objective) 

ต ัวช้ีว ัด (KPI) 
ตามคำร ับรอง 

 
เปาหมายของต วัช้ีว ัด 

องคความร ูท ี่จำเปนตอการปฏ ิบ ัติราชการ 
ตามประเด น็ยุทธศาสตร 

 
๓. การพัฒนา
สภาพส ิ่งแวดลอม
ภายในองคกร เพ ื่อ
สรางบรรยากาศ
ในท่ี ทํางาน 

 
๑. องคกรมสีภาพแวดลอมท ี่นาอยู 
๒.  บุคลากรม ีความส ขุพึงพอใจ

ในการทำงาน 

 
จํานวนบุคลากรในองคกรทำ 
กิจกรรมในการสรางบรรยากาศ

ในที่ทำงาน 

 
บุคลากรในองคกรมี
ความ 
พึงพอใจในท ี่

ทำงาน มากกวา

รอยละ  ๙๐ 

 
การดำเนินก ิจกรรม ๕ ส.ภายในองคกร 
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แบบฟอรมที่  ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชือ่สวนราชการ : ส ําน ักปล ัด อบต. 

ประเด ็นย ุทธศาสตร : การเสร ิมสรางบุคลากรใหมีคุณธรรมและจร ิยธรรม 

องคความรูที่จาเป ็น (K) : กระบวนการและวิธีการในการในการท ํากิจกรรมบุคลากรม ีความรูเบื้องตนดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ต ัวชีว้ ัด (KPI) ตามคำรับรอง :  จำนวนบ ุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานเหลา 

เป าหมายของต ัวชีว้ ัดตามรับรอง : บ ุคลากร ๖๐ คน 
 

ลำด ับ 
 

ก จิกรรมการจดัการ
ความรู 

 
ระยะเวลา 

 
ต วัช้ีวัด 

 
เปาหมาย 

กลุม 
เปาหมาย 

 
ผูร ับผดิชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

 
 

๑. 

 
 
จัดก ิจกรรมตาม

โครงการ อบรม

ค ณุธรรม จริยธรรม 

 

 
 
ปงบ 
ประมาณ  
๖4 

 
 
จํานวนบคุลากร 

 
 
๖๐ คน 

 
 
บุคลากรใน 

องคกร 

 
 
สำนัก 

ปล ัด 
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แบบฟอรมที่  ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชือ่สวนราชการ : ส ําน ักปล ัด อบต. 

ประเด ็นย ุทธศาสตร : การส งเสร ิมใหบ ุคลากรเขาร ับการอบรมเพ่ือพ ัฒนาองคความรู 

องคความรูที่จาเป ็น (K) :  บ ุคลากรในองคกรมีความรูความเข าใจในตำแหนงหน าทีท่ี่รับผ ิดชอบตามาตรฐานก ําหนด 
ตำแหนง 

ต ัวชีว้ ัด (KPI) ตามคารับรอง :  จำนวนบ ุคลากรไดรบการเขาอบรมเพ่ือพ ัฒนาองคความรู 

เปาหมายของตวัชี้ว ัดตามรับรอง :  สงเสร ิมใหบ ุคลากรในองคกรเข าร ับการอบรม 
 

ลำด ับ 
 

ก จิกรรมการจดัการ
ความรู 

 
ระยะเวลา 

 
ต วัช้ีวัด 

 
เปาหมาย 

กลุม 
เปาหมาย 

 
ผูร ับผดิ 
ชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

 
 

๑. 

 
 
บ ุคลากรในเขาร ับการ 

อบรมตําแหนงหนาที ่ 

ที่รบัผิดชอบตาม 

มาตรฐานกำหนด 

ตำแหนง 

 
 
ป ีงบ 
ประมาณ 
๖4 

 
 
จำนวน 

บ ุคลากรเขา 

ร ับการอบรม 

 
 
รอยละ 
๕๐ 

 
 
บ ุคลากร

ใน องคกร 

 
 
สำนกัปล ัด 

กองคล ัง 

กองชาง 

กอง 

สวัสด ิการ 

ส ังคม 
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แบบฟอรมที่  ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชือ่สวนราชการ : ส ําน ักปล ัด อบต. 

ประเด ็นย ุทธศาสตร : : การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในองคกรเพ่ือสรางบรรยากาศในทีท่ํางาน 

องคความรูที่จาเป ็น (K) :  มีการดําเนินก ิจกรรม ๕ ส. ภายในองคกร 

ต ัวชีว้ ัด (KPI) ตามคารับรอง :  จำนวนบ ุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน 

เปาหมายของต ัวชีว้ ัดตามรับรอง :  จำนวนบ ุคลากรไดรบการเขาอบรมเพ่ือพ ัฒนาองคความรู 
 

ลำด ับ 
 

ก จิกรรมการจดัการ
ความรู 

 
ระยะเวลา 

 
ต วัช้ีวัด 

 
เปาหมาย 

กลุม 
เปาหมาย 

 
ผูร ับผดิ 
ชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

 
 

๑. 

 
 
บุคลากรมีการดำเนิน 

กิจกรรม ๕ ส. ตาม 

กิจกรรมที่ไดกําหนดไว 

ตามโครงการท ีกํ่าหนด 

ไว 

 
 
ป ีงบประมา
ณ 
๖4 

 
 
จำนวน 

บ ุคลากรเขา 

ร ับการอบรม 

 
 
รอยละ 
๙๐ 

 
 
บ ุคลากร  

ในองค กร 

 
 
สำน กัปล ัด 

กองคล ัง 

กองชาง 

กอง 

สวัสด ิการ 

ส ังคม 
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๘. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ใหมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู  ประกอบดวย 

1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา   เปนประธานกรรมการ 
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล    เปนกรรมการ 
3. หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปนกรรรมการ 
4. ผูอํานวยการคลัง      เปนกรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองชาง      เปนกรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    เปนกรรมการ 
7. นักทรัพยากรบุคคล / ผูทําหนาที่ดูแลงานบุคลกร  เปนเลขานุการ 

 
ใหคณะกรรมการ ฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู  
และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลอยางนอยปละ 
1 ครั้ง   
 
 
 
*******************************************************************************************************



 

 


