
บทนํา 
 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจะเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ความเขาใจ 
ตลอดจนทัศนคติ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจําแนกออกเปน
ประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น การพัฒนา
บุคคลากรยังเปนกระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของ
บุคลากรใหเปนไปทางที่ดีข้ึนเพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  มาตรา  11  ระบุดังนี้  “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในราชการไดอยางถูกตอง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ใหเปนบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์    
  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารที่ดี จึงไดนําแผนจัดการความรู (knowledge  Management) ซึ่งเปนระบบการ
จัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดความรู 
และแผนการดําเนินการจัดองคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-1- 

1. คณะทํางาน 
1. นายบุญเลิศ  ยอดแกว  นายก อบต.หนองชุมพลเหนือ ประธานธรรมการ  
2. นายฐากูร  อาศิเมธ ี  ปลัด อบต.หนองชุมพลเหนือ กรรมการ 
3. นายบุญชู  พวงระยา         ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 
4. นางพรรณปพร  ศักดิส์มบูรณ ผูอํานวยกรกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
5. นายครรชิต  จันทรหอม    หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. กรรมการ 
6. นางสาวจิรัชญา  กลีบจงกล      รองปลัด อบต.                    กรรมการ 
7. นางสาวพจน  ชิระมณี      นักจัดการทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

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

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมินดานการจัดการความรูซึง่จะตองมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับ พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการ มีหนาท่ี
พัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร
และสมารถประมวลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรยีนรูรวมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนใน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  
ดังนั้น 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย 

1. สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

2. เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาของหนวยงานตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล 

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

ประกอบดวย 
๑).   การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคหารบริหราสวนตําบลบานหาด ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ ฝกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ 
๒).   การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล มีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน/ กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบล อยางเขมแข็งและตอเนื่อง 
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๓).   การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานหาด มีสวนรวมใน

การแลกเปลี่ยนองคความรูแกเพื่อนรวมงาน 
๔).   การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕).   การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

 

๔  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 
                 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย 
KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
                     ๑).   ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 
                     ๒).  บุคลากรที่เก่ียวของใหความรวมมือเปนอยางดี 
                     ๓).  คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงม่ันในการดําเนินงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
                     ๔).  มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 

๕   แนวทางการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
         การจัดการความรู  Knowledge Management 
                การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน
สวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกร
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge)  เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมา
เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห 
บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
                     ๒.  ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)  เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดย
ผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย  ๖  ประการตอความรู  ไดแก 
                          ๑).   การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
                          ๒).  การเสาะหาความรูท่ีตองการ 

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

และสกัด “ขุมความรู”  ออกมาบันทึกไว 
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 ๖).   การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด

ความรูที่ครบถวน ลุมลึกละเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
                    โดย  ที่การดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เก่ียวของเปนทั้ง
ความรูที่ชัดแจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนที่เขาใจไดทั่วไป (Explicil Knowledge) และ 
(เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คน
จํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมท่ีทําโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด 
เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ่มที่ความรู นี่คือความผิดพลาดที่พบบอยมาก การจัดการความรูที่
ถกูตองจะตองเริ่มที่งานหรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สําคญั คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว ที่เรียกวา Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเปน ๘ สวน คือ 

๑).    การสนองตอบ (Responsiveness)  ซึ่งรวมท้ังการสนองตอบความตองการของลูกคา
สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และสนองตอบ
ความตองการของสังคมสวนรวม 

๒).   การมีนวัตกรรม (Innovation)  ทั้งที่เปนวัตกรรมในการทํางาน และวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑหรือบริกา 

๓).   ขีดความสามารถ (Competency)  ขององคกร และของบุคลากรท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งสะทอน
สภาพการเรียนรูขององคกร 

๔).   ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป การ
ทํางานที่ประสิทธิภายสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง 

เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ  การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน 

มีชุดความรูของตนเอง ที่รวมกับสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูข้ึนใชเองอยู

ตลอดเวลา  โดยที่การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน  เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจาก

ภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของ  ตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดําเนินการ

เฉพาะหรือเก่ียวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวชิาการเรียกวา  บูรณาการอยูกับ

ทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย 

เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน 
องคกร มีท้ังหมด 7 ขั้นตอน คือ 

1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย คืออะไร  
และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร 

2. การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษา 
ความรูเกา กําจัดความรูที่ไมไดใชแลว 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรูใหม เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ 
เก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษาเดียวกัน  
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
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5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงาย และสะดวก เชน ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยอาจทําเปนเอกสารฐานความรู เทคโนโลย ี

สารสนเทศ จัดทําระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงความรู ระบบพี่เลี้ยง 
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู  เปนตน 
       
 

กระบวนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง(Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เปนกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือใหองคกรที่ตองการจัดความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัย
แวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 2 องคประกอบ ดังนี ้

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร  
,โครงการพ้ืนฐานขององคกร ทีม หนวยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัยแหง
ความสําเร็จชัดเจน 

2. การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา ,ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  
แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

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

4. การเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู  
โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 
 

การเรียนรู 
(Learninig) การวัดผล             

(Measurements) 
 

กระบวนการและ
เครื่องมือ Process 

and Tools 
 

การสื่อสาร  
(Communication) 
 

การยกย่ิงชมเชยและ 
การใหรางวัล          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ( 

Transition and Behavior) 
 

เปา้หมาย 

(Desired State) 
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5. การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มีการนําผลของการวัด 
มาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ข้ันตอนไหน ไดแก 
วัดระบบ วัดท่ีผลลัพธ หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ 

6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี 
สวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา 

 
6. หัวใจของการจัดการความรู 
 มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมขึ้นของคําตอบวา หัวใจของ KM อยูท่ีไหน โดย
อาจกลาวาเปนลําดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่ยอมรับทั่วไปวาความรู 
คือ พลัง (DOPA  KM Team) 

1. Knowledge is power : ความรูคือพลัง 
2. ความสําเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยูท่ีคอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูที่การมีปฏิสัมพันธ  

ระหวางคนดวยกัน 
3. จุดหมายปลายทางสําคัญ ของความรูมิใชที่ตัวความรู แตอยูท่ีการนําไปปฏิบัติ 
4. นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล 

จะเห็นวา จากขอความที่กลาวถึง ความรูดังกลาว พอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM  เปนลําดับชั้นมาเริ่มแต
ขอความแรกที่วา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซึ่งเปนขอความเปนที่ยอมรับที่เปนสากล ทั้งภาคธุรกิจ 
เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามีความสําคัญในการ
ถายทอดความรูวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึง
ของบุคคล ตางๆดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรูเกิดความรูขึ้นแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมาย
ปลายทางของความรูและที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายท่ีเนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมี
คุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมที่วานั่นเปนนิยามใหมของผูทําหนาที่เปนจัดการเลย ดังนั้น อาจกลาวไดวาหัวใจ
ของ  KM อยูที่การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม การพัฒนาชุมชนตองมี 4 องคประกอบ 

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

 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู ( KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ ไดรับการ
พัฒนา                  ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การสรางและ แส
วหาความรู 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

สงอบรม / 
สัมมนา ใน
หลักสตูรตางๆ 

ปงบประมาณ 
2557 เปน
ตนไป 

จํานวน
บุคลากรท่ี
เขารับการ
อบรม / 
สัมมนา 

บุคลากรไดรับการ
อบรม / สมันา 

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

2 การจัดความรูให
เปนระบบ 

-รวบรวม
ความรูเปน
หมวดหมูและ
จัดทํา
ฐานขอมูล 
-สรางคลัง
ความรู ขอ
ระเบียบตางๆ  

ปงบประมาณ 
2557 เปน
ตนไป 

จํานวน
ฐานความรู
ดานตางๆ 

บุคลากรในองคกรมี
ความรูเพิ่ม 

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมลูให
เปนมาตรฐาน 
สมบูรณ 

ปรับปรุง
ฐานขอมูล
ความรูของ
บอรด
ประชาสมัพันธ 

ปงบประมาณ 
2557 เปน
ตนไป 

จํานวน
ฐานความรู
ดานตางๆ 
ไดรับการ
ปรับปรุง 

บุคลากรในองคกรมี
ความรูเพิ่ม 

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

4 การเขาถึงความรู 
-บอรด
ประชาสมัพันธ 
-ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

รวบรวม
ความรูตดิ
ประกาศ 

ปงบประมาณ 
2557 เปน
ตนไป 

จํานวน
บุคลากรท่ี
เขาถึง
ฐานขอมูล 

บุคลากรในองคกรมี
ความรูเพิ่ม 

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู ( KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ ไดรับการ
พัฒนา                  ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 การแบงปน
แลกเปลีย่น
ความรู 
-บอรด
ประชาสมัพันธ 
-แผนพับ 

ใหบุคลากรที่
ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพดาน
ตางๆเขารวม
ทําบอรดและ
แผนพับ 

ปงบประมาณ 
2557 เปน
ตนไป 

จํานวน
บุคลากรท่ี
แลกเปลีย่น
ความรู 

จํานวนครั้งในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู 

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

6 การเรยีนรู 
-การสรางองค
ความรู 
-การนําความรูไป
ใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาสมัพันธ 
/ศูนยขอมลู
ขาวสาร 

ปงบประมาณ 
2557 เปน
ตนไป 

จํานวน
บุคลากรท่ี
เรียนรู 

จํานวนครั้งในการ
เรียนรู 

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

 

7 การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือใหมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู  ประกอบดวย 

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ  เปนประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปนกรรมการ 
3. หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนกรรรมการ 
4. หัวหนาสวนการคลัง /ผูอํานวยการคลัง   เปนกรรมการ 
5. หัวหนาสวนโยธา / ผูอํานวยการกองชาง  เปนกรรมการ 
6. บุคลากร / ผูทําหนาที่ดูแลงานบุคลกร   เปนกรรมการ 
ใหคณะกรรมการ ฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ และดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและประเมินผลตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลอยางนอยปละ 1 ครั้ง   
 
 


