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บทน า 

 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ       

ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคล

อาจจ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนา

ตนเอง นอกจากนั้น การพัฒนาบุคคลากรยังเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้

ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

แล้วนัน้ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหนว่ยงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มี

ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล

ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในราชการได้อย่างถูกต้อง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ใน

การปฏิบัติราชการของสว่นราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์    

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโอโล เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารที่ดี จึงได้น าแผนจัดการความรู้ (knowledge  Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการ

ที่สามารถก าหนดขึ้น และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัด

ความรู ้และแผนการด าเนินการจัดองค์ความรู ้
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๑. คณะท างาน 
๑. นายสุภาพ  ระวิพันธ์  นายก อบต.โอโล  ประธานธรรมการ  

๒. นายเจริญชาติ  แก้งค า  ปลัด อบต.โอโล   กรรมการ 

๓. นายสมเกียรต ิ คงเมือง  ผูอ้ านวยการกองชา่ง  กรรมการ 

๔. นางมาลาศิลป์  ศริิภูมิ  ผูอ้ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

๕. นายวีรพล  ภิญโญยาง  หัวหนา้ส านักงานปลัด อบต. กรรมการ 

๖. นายรวีโรจน์  หมูไ่พบูลย์  นักวิเคราะหฯ์                    กรรมการ 

๗. นายจิรายุทธ์  เที่ยงสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 

คณะท างานมหีนา้ที่ดังนี ้

๑ ด าเนนิการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรของ อบต.โอโล 

๒ จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 

๓ ด าเนนิการและตดิตามความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนงาน 

๔ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 

 

๒. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ พระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์และวธิีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วน

ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสมารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้

สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนัน้ 

 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท์ั้งหมด ประกอบด้วย 

๑. ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของ

การปฏิบัติงาน 

๒. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากรและพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
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๓  เป้าหมาย KM (Desired State) 

 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการ

ประกอบด้วย 

๑).การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์หารบริหารส่วนต าบลโอโล ได้รับการ

พัฒนา ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางดา้นต่าง ๆ เชน่ การศกึษาต่อ/ ฝกึอบรม/ สัมมนา           

ในหลักสูตร ต่าง ๆ 

๒)การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีสว่นร่วมในการ

ด าเนนิงาน/ กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล   มีสวนร่วมใน

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพื่อนรว่มงาน 

๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 

๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและก าลังใจแกผูป้ฏิบัติงาน 

๔  ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ (Key Success Factor) 
                 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  เพื่อให้ด าเนินการจัดการความรู้ตาม

เป้าหมาย KM ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 

                     ๑).   ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 

                     ๒).  บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

                     ๓).  คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู ้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงาน

อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

                     ๔).  มีระบบการตดิตามประเมินผลการจัดการความรูอ้ย่างตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม 

๕   แนวทางการจดัการความรูอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลโอโล 
         การจดัการความรู้  Knowledge Management 

                การจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองคค์วามรูท้ี่มอียู่

ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรอืเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน

องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้รู ้ รวมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ

ส่งผลใหอ้งค์กรมคีวามสามารถในเชงิแขง่ขันสูงสุด โดยที่ความรูม้ี ๒ ประเภท  คอื  

                     ๑.  ความรูท้ี่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 

พรสวรรค์หรอืสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ

ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรอืลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝมีอื หรอืการ

คิดเชงิ วิเคราะห ์บางครัง้ จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

                     ๒.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 

โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มอืต่าง ๆ และบางครัง้เรียกว่าเป็น

ความรูแ้บบรูปธรรม 
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การจัดการความรูเ้ปน็การด าเนินการอยา่งน้อย  ๖  ประการต่อความรู้  ได้แก่ 

                    ๑).   การก าหนดความรูห้ลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของกลุ่มหรอื

องค์กร 

                    ๒).  การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 

 ๓).   การปรับปรุง ดัดแปลง หรอืสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใชง้านของตน 

 ๔).   การประยุกต์ใชค้วามรู้ในกิจกรรมงานของตน 

 ๕).   การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใชค้วามรู้มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้”  ออกมาบันทึกไว้ 

 ๖).   การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใชง้าน และปรับปรุงเป็น

ชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลกึละเช่ือมโยงมากขึ้น  เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้ 

                    โดย  ที่การด าเนินการ ๖ ประการนีบู้รณาการเป็นเนือ้เดียวกัน ความรูท้ี่เกี่ยวข้องเป็น

ทั้งความรูท้ี่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสอืหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicil Knowledge) และ 

(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่น ๆ ของรา่งกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็น

กิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการ

ความรู้” จงึมีคนเข้าใจผดิ เริ่มด าเนินการโดยรี่เขา้ไปที่ความรู ้คอื เริ่มที่ความรู ้นี่คือความผิดพลาดที่

พบบ่อยมาก การจัดการความรูท้ี่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรอืเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่

ส าคัญ คอื การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ที่เรยีกว่า Operration Effectiveness 

และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๘ ส่วน คอื 

๑).    การสนองตอบ (Responsiveness)  ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตอ้งการของ

ลูกค้าสนองตอบความตอ้งการของเจ้าของกิจการหรอืผูถ้ือหุน้ สนองตอบความต้องการของพนักงาน 

และสนองตอบความตอ้งการของสังคมส่วนรวม 

๒).   การมนีวัตกรรม (Innovation)  ทั้งที่เป็นวัตกรรมในการท างาน และวัตกรรมด้าน

ผลติภัณฑห์รอืบริกา 

๓).   ขีดความสามารถ (Competency)  ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง

สะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร 

๔).   ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป 

การท างานที่ประสิทธิภายสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ  การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้

ร่วมกัน มีชุดความรูข้องตนเอง ที่รว่มกับสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้

เองอยู่ตลอดเวลา  โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน  เป็นการสร้างผา่นการทดลองเอา

ความรูจ้ากภายนอกมาปรับปรุงใหเ้หมาะต่อสภาพของ  ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่

กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรอืเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรอืในภาษาวิชาการ

เรียกว่า  บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน และที่ส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการ

การจัดการด้วย 
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เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้น

ภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คอื 

1. การบ่งช้ีความรู ้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย คือ

อะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้ เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน

รูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 

รักษาความรูเ้ก่า ก าจัดความรูท้ี่ไม่ได้ใชแ้ล้ว 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม

ส าหรับการเก็บความรูอ้ย่างเป็นระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา

เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

๕. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย และสะดวก เช่น 

ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยอาจท าเป็นเอกสารฐานความรู้ 

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ จัดท าระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งความรู้ ระบบ

พี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ เป็นต้น 

      

กระบวนการบริหารจัดการ การเปลีย่นแปลง(Change  Management Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  

การเรยีนรู ้

(Learninig) การวดัผล             

(Measurements) 
 

กระบวนการและ

เครือ่งมอื Process 

and Tools 

 
 

การสือ่สาร  

(Communication) 
 

การยกยิง่ชมเชยและ 

การใหร้างวลั          

 (Recognition  and Reward) 
 

การเตรยีมการและ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ( 

Transition and Behavior) 
 

เป้าหมาย 

(Desired State) 
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เป็นกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย

แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู ้ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ดังนี ้

๑. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก

ผูบ้ริหาร ,โครงการพื้นฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและ

ประเมินผล ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

๒. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า ,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ

ทุกคน แตล่ะคนจะมีสว่นร่วมได้อย่างไร 

๓. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้

สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ 

ลักษณะขององค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร  ทรัพยากร  

๔. การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการ

ความรู ้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและ

ปรับปรุง 

๑. การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการน าผลของ

การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น มีการน าผลการวัดมาใช้ในการ

สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้อง

พิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่

จะได้รับ 

๒. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความ

ต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ 

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 
 

๖. หัวใจของการจัดการความรู้ 
 มีผู้รูไ้ด้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมขึ้นของค าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหน 

โดยอาจกล่าว่าเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานข้อสมมุตฐิานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไป

ว่าความรู ้คอื พลัง (DOPA  KM Team) 

๑. Knowledge is power : ความรูค้ือพลัง 

๒. ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมี

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน 

๓. จุดหมายปลายทางส าคัญ ของความรู้มิใชท่ี่ตัวความรู ้แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ 

๔. นิยามใหม่ของผูจ้ัดการ คือ ผูซ้ึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
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จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอท าให้มองเห็นหัวใจของ KM  เป็นล าดับช้ันมาเริ่ม

แตข่้อความแรกที่วา่ ความรูค้ือพลังหรอื ความรูค้ืออ านาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้ง

ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามี

ความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูก

จัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคล ต่างๆดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่

น าไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ท า

หนา้ที่เป็นจัดการเลย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ  KM อยู่ที่การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม การพัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ 

๑. ชุมชน หมายถึง การอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมเีป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน 

๒. เป็นสุข หมายถึง ความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการ 

๓. การเรียนรู ้หมายถึง การเรียนรู้รว่มกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผา่นการปฏิบัติ 

๔. การเสริมสรา้ง หมายถึง การเอือ้อ านวย ส่งเสรมิ ไมใ่ช้เข้าไปสอนหรอืถ่ายทอดความรู้ 
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แผนจดัการความรูอ้งคก์ารบริหารสว่นต าบลโอโล 

อ าเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภูม ิ

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู ้( KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 

เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล ได้รับการพัฒนา 

                  ความรูค้วามสามารถด้านต่างๆ เชน่ การอบรม /สัมมนา ในหลกัสูตรตา่งๆ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผูร้ับผิดชอบ หมาย

เหต ุ

๑ การสร้างและ 

แสวหาความรู้ 

-ภายใน อบต. 

-ภายนอก อบต. 

ส่งอบรม / 

สัมมนา ใน

หลักสูตรตา่งๆ 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

บุคลากรท่ี

เข้ารับการ

อบรม / 

สัมมนา 

บุคลากรได้รับ

การอบรม / 

สัมนา 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่ละ

ส่วน 

 

๒ การจัดความรู้

ให้เป็นระบบ 

-รวบรวม

ความรู้เป็น

หมวดหมู่และ

จัดท า

ฐานขอ้มูล 

-สร้างคลัง

ความรู้ ข้อ

ระเบียบตา่งๆ  

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

ฐานความรู้

ด้านต่างๆ 

บุคลากรใน

องคก์รมีความรู้

เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่ละ

ส่วน 

 

๓ การประมวล

และกลั่นกรอง

ความรู้ 

-ปรับปรุง

รูปแบบเอกสาร

ข้อมูลให้เป็น

มาตรฐาน 

สมบูรณ์ 

ปรับปรุง

ฐานขอ้มูล

ความรู้ของ

บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

ฐานความรู้

ด้านต่างๆ 

ได้รับการ

ปรับปรุง 

บุคลากรใน

องคก์รมีความรู้

เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่ละ

ส่วน 

 

๔ การเข้าถึง

ความรู้ 

-บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

-ศูนยข์้อมูล

ข่าวสาร 

รวบรวม

ความรู้ติด

ประกาศ 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

บุคลากรท่ี

เข้าถึง

ฐานขอ้มูล 

บุคลากรใน

องคก์รมีความรู้

เพิม่ 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่ละ

ส่วน 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ้( KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 

เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล ได้รับการพัฒนา 

                  ความรูค้วามสามารถด้านต่างๆ เชน่ การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผูร้ับผิดชอบ หมาย

เหต ุ

๕ การแบ่งปัน

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

-บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

-แผ่นพับ 

ให้บุคลากรท่ี

ได้รับการ

พัฒนา

ศักยภาพดา้น

ตา่งๆเข้าร่วม

ท าบอร์ดและ

แผ่นพับ 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

บุคลากรท่ี

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

จ านวนครัง้ใน

การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่ละ

ส่วน 

 

๖ การเรียนรู้ 

-การสร้างองค์

ความรู้ 

-การน าความรู้

ไปใชใ้นการ

ปฏบัิตงิาน 

ประชาสัมพันธ์ 

/ศูนยข์้อมูล

ข่าวสาร 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

บุคลากรท่ี

เรียนรู้ 

จ านวนครัง้ใน

การเรียนรู้ 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่ละ

ส่วน 

 

 

๗ การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล ให้มี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล    เป็นประธานกรรมการ 

๒. หัวหนา้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรรมการ 

๓. ผูอ้ านวยการคลัง      เป็นกรรมการ 

๔. ผูอ้ านวยการกองชา่ง     เป็นกรรมการ 

๕. นักวิเคราะหแ์ผนฯ      เป็นกรรมการ 

๖. นักทรัพยากรบุคคล / ผูท้ าหนา้ที่ดูแลงานบุคลกร  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล และด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนการจัดการความรู้ และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ

ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


