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บทท่ี 1 

1.1 ความหมายของการจัดการความรู 

การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจาย
อยูในตัวบุคคลหรือ เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรูรวมท้ัง ปฏิบัติงานไดอยางประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด (สํานักงาน กพร.) 

การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการท่ีดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงานยอยขององคกร เพ่ือสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนกวาเดิม โดยมี
เปาหมายพัฒนางานและคน (ศ.นพ.วิจารณ พานิช) 

การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการในการนําความรูท่ีมีอยูหรือไดเรียนรูมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและเปนเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปาหมายขององคกร ในดานการทํางาน ดานการ
พัฒนาคน ดานการเปนองคกรเรียนรู ดานการเปนชุมชนท่ีมีความเอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทํางาน และดาน
การตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรในทุกกลุมโดยผานกระบวนการตาง ๆ การสราง 
การรวบรวม การแลกเปลี่ยน และการนําไปใชงาน โดยมีเปาหมายขององคกรในดานการทํางานท่ีสําคัญ คือ 
(รณินทร กิจกลา) 

1) การตอบสนอง (Responsiveness) เปนการตอบสนองความตองการของลูกคา
เจาของกิจการหรือผูถือหุนบุคลากรสังคมสวนรวมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

2) การมีนวัตกรรม (Innovation) เปนนวัตกรรมในการทํางานและนวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑหรือบริการ 

3) การมีสมรรถนะ (Competency) เปนขีดความสามารถขององคกรและของ
บุคลากรท่ีพัฒนาข้ึนซ่ึงสะทอนภาพการเรียนรูขององคกร 

4) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนสัดสวนระหวางผลลัพธกับตนทุนท่ีลงไปการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือ การลงทุนลงแรงนอยแตไดผลมากหรือคุณภาพสูง 

1.2 ประเภทของความรู 
ในการจัดการความรูมีการแบงความรูออกเปน 2 ประเภท คือ 
1) ความรูท่ีฝงในคน ( Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณพรสวรรค

หรือสัญชาตญาณของ แตละบุคคลในการทํางานเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน ฝมือ หรือ การคิดเชิงวิเคราะหบางครั้ง                 
จึงเรียกวาเปน ความรูแบบนามธรรม 

2) ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดได
โดยผานวิธีการตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม 

1.3 แนวคิดการจัดการความรู 

องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม มีแนวความคิดในการดําเนินการ จัดการความรู
เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานและแกไขปญหาตางๆ ท่ีวางอยูบนรากฐานแหงความรู ตามหลัก แผนจัดการ
ความรู KM Action Plan สงเสริมใหแสวงหาความรู ใชความคิดอยางมีเหตุผล ใหพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานรวมกันอยางสรางสรรค 



1.4 วงจรการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.5 ทัศนคดีตอการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.6  นโยบายการจัดการความรู 
 องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม กําหนดนโยบายในการจัดการความรูของ
หนวยงาน ดังนี้ 

1. สงเสริมและพัฒนาความรูในองคกรเพ่ือพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
2. สนับสนุนใหมีการประมวลความรูในองคกรในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึน 

พัฒนางาน 

พัฒนาคน 

พัฒนาองคกร 

KM 

ไมจําเปนตองมี 

แบง่ประเภท

ระดบัตําแหนง่ 

กฎ/ระเบียบ 

สถานท่ี 

แขงขัน รอโอกาส 

เพ่ิมงาน 



3. สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมผลักดันการจัดการความรูในองคกรและเกิด
การเรียนรูรวมกัน 

4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ
ท่ีสงผลตอการพัฒนา ตามยุทธศาสตรและสอดคลองกับแผนการจัดการความรูในระดับทองถ่ิน 

5. ใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางและเชื่อมโยงความรูการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานขอมูล
ความรู 

6. จัดระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.7  เปาหมายของการจัดการความรู 
 1. เพ่ือใหบุคลากร ท้ังสายงานผูบริหาร สายงานอํานวยการ สายวิชาการ สายท่ัวไป 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู 
 2. เพ่ือกระตุนใหเกิดกิจกรรม กระบวนการถายทอดความรูในระหวางบุคลากรทุก

สายงาน คูการสราง วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 
 3. เพ่ือผลักดันใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานและ

ตอบสนองตอพันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
 4. เพ่ือรวบรวมความรู ประสบการณท่ีเปน Tacit Knowledge ในตัวบุคลากรและ

ความรูท่ีเปน Explicit Knowledge ท่ีมีอยูท้ังจากแหลงความรูภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนเผยแพร
ประเด็นองคความรูสู สาธารณชนโดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ เชน เว็ปไซต ไลน เฟสบุค 

 5. เพ่ือสรางชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรูภายในองคกร โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.8  กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปน
กระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะชวยให องคกรเขาใจถึงข้ันตอนท่ีทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรือ 
พัฒนาการของความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1) การบงชี้ความรู เชน พิจารณาวา วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย คืออะไร และ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง 

 2) การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรู       
จากภายนอกรักษาความรูเกา ความรูอยูท่ีไหน อยูท่ีใคร สวนราชการไหน 

 3) การจัดความรูใหเปนระบบ การเก็บความรู ใหเปนระบบเพ่ือการคนหาในอนาคต 
 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน 

ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ ทบทวน ตรวจทางความถูกตอง สอบถามเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญ 
 5) การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและ

สะดวก เชน ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit 

Knowledge อาจจัดทําเปน เอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge 
อาจจัดทําเปนระบบ ทีม ขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 

 7) การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรู
จากสรางองคความรู นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียน



ไปอยางตอเนื่อง (คูมือ กพร) หากนํา KM ท่ีไดไปเรียนรู ไปใชงานจริงแลวไมไดผล ใหยอนกลับไปทําเรื่องใหม 
หรือทบทวนความผิดพลาดในแตละข้ันตอน 

กระบวนการ 7 ข้ันตอน ของ KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.9  กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
เปนกรอบความคิดแบบ หนึ่งเพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัย
แวดลอมภายในองคกร ท่ีจะมีผลกระทบ ตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 
          1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและ
สนับสนุนจากผูบริหาร (ท่ีทุกคน มองเห็น) โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร ทีม/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ,        
มีระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน  
          2) การสื่อสาร เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทํา ประโยชนท่ีจะ
เกิดข้ึนกับทุกคน แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
          3) กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรูสะดวกรวดเร็ว โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู ลักษณะของ
องคกร (ขนาด สถานท่ีตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร 
          4) การเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการ
จัดการความรูโดยการ เรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 
          5) การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม มีการนํา
ผลของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสาร
กับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะ
วัดผลท่ีข้ันตอนไหนไดแก วัด ระบบ (System) วัดท่ีผลลัพธ (Out put) หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ         
(Out come)  

บงชี้ความรู 

เรียนรูนําไปใช สรางและ

แสวงหาความรู 

แบงปน

แลกเปลี่ยน 

จัดการความรู

ใหเปนระบบ 

เขาถึงความรู ประมวลผล

กลั่นกรอง 



  6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีสวนรวม ของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณา ไดแก คนหาความตองการของบุคลากร 
แรงจูงใจระยะสั้นและ ระยะยาว บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทํา 

 

แผนภูมิกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

 

 

 

 
 

  1.10  ปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ 
                      1) ไดรับความรวมมือจากผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจ
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู (Knowledge Management) และองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization)  
                     2) เปาหมายและแผนงานการจัดการความรูท่ีชัดเจน 
                     3) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ือประโยชนตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                     4) ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
                     5) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรู 
                     6) มีการจัดการความรูอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
                     7) มีแรงจูงใจดวยการยกยองชมเชยหรือใหรางวัล 
                     8) มีการติดตามและประเมินผลการจัดการความรูโดยใชตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมการ

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรม 

สื่อสาร 
กระบวน  

การ

เครื่องมือ 

เรียนรู วัดผล 
ชมเชยให

รางวัล เปาหมาย 

พ่ึงพา

ชวยเหลือ

เอ้ือเฟอ 
ตอเนื่องทุก

เวลาไมเลือก

สถานท่ี 

แบงปน

แลกเปลี่ยน

ถายทอด 

สรางสรรค

จินตนาการ 

รวมพลัง

สามัคคี 

ลดอีโก 

ไขวควา

แสวงหา 

เรียนรู 

KM 

จะตอง 



  1.11 กลวิธีในการดําเนินงาน 
1. จัดตั้งคณะทํางานการจัดการความรูขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
2. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการความรู 
3. จัดอบรมบุคลกรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดความรู 
4. จัดทําแผนการจัดการองคความรู 
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติ 
6. สรางเครือขายการจัดการความรูระหวางสวนราชการและหนวยงานอ่ืนๆ ท้ัง อบต. 

เทศบาล อบจ. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลความรูใหมีความหลากหลายและครอบคลุม 
7. สรางแรงจูงใจใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน การยกยองการใหรางวัลแกผูท่ีนํา

ความรูมาเผยแพรหรือผูท่ี นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 
8. สรางฐานขอมูลความรู 
9. ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
 

2.1  เสนทางการพัฒนาการจัดการความรู องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

 

ระยะเวลา กิจกรรม เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ตุลาคม 61   แตงตั้งคณะทํางาน KM   หัวหนาสวนราชการ     เลขานุการ KM 

กุมภาพันธ 62 ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือวาง
แนวทางดําเนินการ KM 

หัวหนาสวนราชการ 
ในสังกัด 

งานการเจาหนาท่ี 

มีนาคม 62 เสนอโครงการ อบรม หลักสูตร 
ประสานงาน ประสานความรูคูองคกร 

พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง 37 คน 

งานการเจาหนาท่ี 

เมษายน 62 อบรมกลุมเปาหมาย หลักสูตร
ประสานงาน ประสานความรูคูองคกร 

พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง 37 คน 

เลขานุการ KM 

พฤษภาคม 62 สรุปผลการดําเนินโครงการรายงานผล ผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการ KM 
มิถุนายน 62 จัดทําคูมือปฏิบัติราชการ พนักงานแตละตําแหนง คณะทํางาน  KM 

 

 

เปาหมายและแผนการจัดการความรูในองคกร ประจําปงบประมาณ 2562 

1.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   (การเสริมสรางบคุลากรใหมีคุณธรรมและจรยิธรรม) 
2.  การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู 
3.  ประชาสัมพันธการจัดการความรูในองคกร 
 -  ประชาสัมพันธการจัดการความรูองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป งบประมาณ 2562 

 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
1. รวมกิจกรรมตางๆ โครง 

การฝกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแก
บุคลากร  
อบต.สําเภาลม 

1 ต.ค 61- 
30 ก.ย. 62 

จํานวนบุคลากร จํานวน 60 คน สํานักปลัด 

2. บุคลากรในองคกร 
เขารับการอบรม 
ตามตําแหนงหนาท่ี
รับผิดชอบตาม
มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

1 ต.ค 61- 
30 ก.ย. 62 

จํานวนบุคลากรเขารับ
การอบรม รอยละ 8๐ 

บุคลากรในองคกร ทุกสวน
ราชการ 

3. จัดตั้งกลุมความรู 1 ต.ค 61- 
30 ก.ย. 62 

มีกลุมความรูท่ีบุคลากร
สามารถศึกษาและเรียนรู
ได 
 

บุคลากรในสังกัด คณะทํางาน 

4. เผยแพร ประชาสัมพันธ
การจัดการความรูของ
หนวยงาน 

1 ต.ค 61- 
30 ก.ย. 62 

ใหความรู แลกเปลี่ยน 
เรียนรู กับหนวยงานนอก
ท้ังท่ีเปนสวนราชการ
ทองถ่ินและสวนราชการ
นอกทองถ่ิน 
 

บุคลากรท้ังในและ
นอกสังกัด อบต.

สําเภาลม 

คณะทํางาน 

5. ติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม KM 

1 ต.ค 61- 
30 ก.ย. 62 

มีการติดตามประเมินผล
ตามปฏิทินไมนอยกวา 
รอยละ 80 
 

คณะทํางาน คณะทํางาน 

6. สรุปผลการดําเนิน กันยายน 62 รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมประจําป 
 

- คณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 



1. การเสริมสรางบุคลากรใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 

              - กระบวนการและวิธีการในการทํากิจกรรมบุคลากรมีความรูเบื้องตนดานคุณธรรมและจริยธรรม 

แผนการจัดการความรู 
ช่ือหนวยงาน  -  องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
เปาหมาย –  กระบวนการและวิธีการในการทํากิจกรรมบุคลากรมีความรูเบื้องตนดานคุณธรรมและจริยธรรม 
สอดคลองกับยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
กลยุทธท่ี  1  เสริมสรางคานิยมในวัฒนธรรมองคกรท่ีดีแกบุคลกร 
กลยุทธท่ี  2  สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการเปนเจาบานท่ีดี 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและเครือขายการทํางาน 
กลยุทธท่ี  1  การสงเสริมใหองคกรไดเปนท่ีรูจักแกสังคม ชุมชนในแงตางๆ 
กลยุทธท่ี  2  สงเสริมการสรางเครือขายการทํางานและการสื่อสารภายในองคกร 
 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ  -  จํานวนบุคลากร 
เชิงคุณภาพ   -  บุคลากรในองคกรมีคุณธรรมประจําใจ พัฒนาดานจิตใจ 
เชิงประโยชน -  บุคลากรนําความรูมาประพฤติปฏิบัติตนสรางคุณภาพและจริยธรรมในตนเองและหมูคณะ
นํามาพัฒนาตนเอง 
ลําดับ กิจการการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมหมาย ผูรับผิดชอบ 

1. บงชี้ความรู 
ประชุมคณะทํางาน
เพ่ือกําหนดตัวบงชี้ 

ต.ค.61 จํานวนบุคลากรของ
องคการบริหารสวน
ตําบล 

จํานวน 
60 คน 

- คณะทํางาน 

2. การจัดความรูใหเปน
ระบบและการ
คัดเลือกชองทาง 

มี.ค.62 จัดโครงการ
ฝกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม 

จํานวน 
60 คน 

บุคลากรใน
องคกร 

คณะทํางาน 

3. ประมวลผล เม.ย.62 รายงานผลการ 
เขารับการฝกอบรม 

จํานวน 
60 คน 

บุคลากรใน
องคกร 

คณะทํางาน 

4. การแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

พ.ค.62 ประชาสัมพันธทาง
เฟส ไลน ประชุม 
อบรม สัมมนา 
ประกาศ บันทึกแจง 

ไมนอย
กวา 2 
ชองทาง 

บุคลากรท้ัง
ในและนอก
สังกัด 

คณะทํางาน 

5. การเรียนรูนําไปใช มี.ค.-ก.ย.
62 

บุคลากรไดเรียนรู
การจัดการความรู 

รอยละ 
85  

บุคลากรท้ัง
ในและนอก
สังกัด 

คณะทํางาน 

 



2. การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู 

              - บุคลากรในองคกรมีความรูความเขาใจในตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 

แผนการจัดการความรู 
ช่ือหนวยงาน  -  องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
เปาหมาย –  เพ่ือใหบุคลากรในองคกรไดมีโอกาสท่ีจะสงเสริม พัฒนาความรู และนํามาใชในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนาองคกร 
สอดคลองกับยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ    (ความรู ทักษะ ทัศนคติ) 
กลยุทธท่ี  1  สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ทักษะเพ่ือนําไปสูความเปนมืออาชีพ 
กลยุทธท่ี  2  สรางเสริมทัศนคติในการทํางานเชิงบวกใหเพ่ิมมากข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดการความรูบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ และสนับสนุนยุทธศาสตรองคกร 
กลยุทธท่ี  1  สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกระบวนการมีสวนรวมภายในองคกร เพ่ือไปสูองคกร 
แหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี  2  พัฒนาสมรรถนะพนักงานใหมีความพรอมในการสนับสนุน ยุทธศาสตรพัฒนาองคกร 
 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ  -  จํานวนการเขาอบรม รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ   -  สงเสริมใหบุคลากรในองคกรเขารับการอบรม 
เชิงประโยชน –  บุคลากรในองคกรเขารับการอบรมตามตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 
 
ลําดับ กิจการการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมหมาย ผูรับผิดชอบ 

1. บุคลากรในองคกร
เขารับการอบรมตาม
หนาท่ีรับผิดชอบตาม
มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 
 

ต.ค.61-
ก.ย.62 

จํานวนบุคลากรของ
องคการบริหารสวน
ตําบลท่ีเขารับการ
อบรม 

รอยละ 
80 

บุคลากรใน
องคกร 

ทุกสวน
ราชการ 

2. การเรียนรูนําไปใช ต.ค.61-
ก.ย.62 

บุคลากรไดรับการ
อบรมและนํามา
ถายทอดเรียนรู 
 

รอยละ 
90 

บุคลากรใน
องคกร 

ทุกสวน
ราชการ 

 

 



3. ประชาสัมพันธการจัดการความรูในองคกร 
- ประชาสัมพันธ การจัดการความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ทุกรูปแบบ 

แผนการจัดการความรู 
ช่ือหนวยงาน  -  องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
เปาหมาย –  ประชาสัมพันธการจัดการความรู ของหนวยงาน 
สอดคลองกับยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธท่ี  2  สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรรวมมือกับเครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และคุณภาพประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธท่ี 1  สงเสริมใหบุคลกรยอมรบัในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 
กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ  -  ไมนอยกวา  2  ชองทาง 
เชิงคุณภาพ  -  การเขาถึงสื่อประชาสัมพันธ งาย สะดวก รวดเร็ว 
เชิงประโยชน  -  บุคลากรในสังกัดเขาถึงและไดเรียนรูการจัดการความรู 
 
ลํา
ดับ 

กิจการการจัดการ
ความรู 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมหมาย ผูรับผิดชอบ 

1. บงชี้ความรู 
ประชุมคณะทํางาน
เพ่ือกําหนดตัวบงชี้ 

ต.ค.61 ชองทาง
ประชาสัมพันธ 

ไมนอยกวา 2 
ชองทาง 

- คณะทํางาน 

2. การสรางและเสาะ
แสวงหา 

พ.ย.61 เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูประเด็น
ชองทาง
ประชาสัมพันธ 

ไมนอยกวา 1 
ครั้ง 

คณะทํางาน คณะทํางาน 

3. การจัดความรูใหเปน
ระบบและการ
คัดเลือกชองทาง 

ธ.ค.61 มีการคัดเลือก
อยางเปนระบบ 

ชองทางการ
ประชาสัมพันธ 

คณะทํางาน คณะทํางาน 

4. ประมวลผลและ
รวบรวมชองทาง
ประชาสัมพันธ 

ม.ค.62 ตรวจความเปนไป
ไดของชองทาง
ประชาสัมพันธ 
 

ชองทางท่ีผาน
การคัดเลือก 

- คณะทํางาน 

5. การเขาถึงนวัตกรรม เม.ย.62 จัดเก็บขอมูลของผู
มีสวนรวมในการ
เขามาชม อยาง
เปนระบบ 
 

จัดเก็บและ
เผยแพรไม
นอยกวา 2 
ชองทาง 

บุคลากรท้ัง
ในและนอก
นอกสังกัด 

คณะทํางาน 



ลํา
ดับ 

กิจการการจัดการ
ความรู 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมหมาย ผูรับผิดชอบ 

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เม.ย.62 ประชาสัมพันธทาง
เฟส ไลน ประชุม 
อบรม สัมมนา 
ประกาศ บันทึก
แจง 

ไมนอยกวา  
2 ชองทาง 

บุคลากรท้ัง
ในและนอก
สังกัด 

คณะทํางาน 

7. การเรียนรูนําไปใช เม.ย.-พ.ค.
62 

บุคลากรไดเรียนรู
การจัดการความรู 

รอยละ 80  บุคลากรท้ัง
ในและนอก
สังกัด 

คณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3  
การติดตามและประเมินผล 

 
                การติดตามและประเมินผล แผนการจัดการองคความรู องคการบริหารสวนตําบลบางสําเภาลม 

ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการองคความรู องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

ประกอบดวย 

1. นางซาราห  วิเศษศักดิ์  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ประธานคณะทํางาน 
2. นางมาลัย  เลิศฤทธิ์  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะทํางาน 
3. นางพูนทรัพย  พิทักษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รักษาราชการแทน 

    หัวหนาสํานักปลัดอบต.    คณะทํางาน 
4. นางสาวเพ็ญประภา  อํารุง ผูอํานวยการกองคลัง    คณะทํางาน 
5. นายอดิศักดิ์  คชาไพร  ผูอํานวยการกองชาง    คณะทํางาน 
6. น.ส.ชนัญญา  นามพันธ นักทรัพยากรบุคคล    คณะทํางาน/  
                                                                                     เลขานุการ 

 
                 ใหคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับการแตงต้ัง มีหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนการจัดการองคความรู องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม และดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนการจัดการองคความรูองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะ 

ท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม อยางนอยปละ  ๑ ครั้ง 

 


