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บทนา
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการทีจ่ ะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความ
เข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจาแนก
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น
การพัฒนาบุคคลากรยังเป็นกระบวนการทีม่ งุ่ จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางทีด่ ขี ึ้นเพือ่ ให้บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัตงิ านได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดงั นี้ “ส่วนราชการมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาความรู้ในส่วนราชการเพือ่ ให้มลี ักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ
เพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในราชการได้อย่างถูกต้อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เพือ่ ให้การปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารทีด่ ี จึงได้นาแผนจัดการความรู้ ( knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่
สามารถกาหนดขึ้น และนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดความรู้ และ
แผนการดาเนินการจัดองค์ความรู้
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๑. คณะทางาน
๑. นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายก อบต.ป่าก่อดา ประธานธรรมการ
๒. นายจานง วรรณราช
ปลัด อบต.ป่าก่อดา กรรมการ
๓. นายนพรัตน์ กรุณา
ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการ
๔. นางกาญจนา คาต่าย
ผู้อานวยกรกองคลัง กรรมการ
๕. นางสุคนธ์ทิพย์ พงศชนานันท์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัด อบต. กรรมการ
๖. นางชัชญาภัค เครือวงค์
นักวิเคราะห์ฯ
กรรมการ
๗. นางจิดาภา สฤทธิ์
บุคลากร
กรรมการและเลขานุการ
คณะทางานมีหน้าทีด่ งั นี้
๑ ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรของ อบต.ป่าก่อดา
๒ จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
๓ ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
๔ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม

๒. ขอบเขต KM (KM Focus Areas)
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะต้องมีความเกีย่ วข้องและเชื่อมโยงกับ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพือ่ ให้มลี ักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสมารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตริ าชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง้ ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชน์ใน
การปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้น
ขอบเขต
KM (KM Focus Area ) ทีส่ นับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทงั้ หมด ประกอบด้วย
๑. ส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พฒ
ั นาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัตงิ าน
๒. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตาบล

๓ เป้าหมาย KM (Desired State)

 เป้าหมาย KM (Desired State) ทัง้ หมด ทีส่ อดรับกับขอบเขต KM ทีจ่ ะเลือกดาเนินการ
ประกอบด้วย
๑).การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์หารบริหราส่วนตาบลบ้านหาด ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ
๒)การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน/
กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ป่าก่อดา มีสวนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพือ่ นร่วมงาน
๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิตธิ รรม ในการบริหารและปฏิบัตงิ าน
๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและกาลังใจแกผู้ปฏิบัตงิ าน
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๔ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ( Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ( Key Success Factor) เพือ่ ให้ดาเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย
KM ทีเ่ ลือกทา สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
๑). ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
๒). บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๓). คณะกรรมการจัดการความรู้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และมุง่ มัน่ ในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

๕ แนวทางการจัดการความรูอ้ งค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
การจัดการความรู้ Knowledge Management
การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ทมี่ อี ยู่ใน
ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพือ่ ให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยทีค่ วามรู้มี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรู้ทฝี่ ังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ทไี่ ด้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ทไี่ ม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมอื หรือการคิดเชิง วิเคราะห์
บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
๒. ความรู้ทชี่ ัดแจ้ง E( xplicit Knowledge) เป็นความรู้ทสี่ ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีตา่ ง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คูม่ อื ต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่
๑). การกาหนดความรู้หลักทีจ่ าเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
๒). การเสาะหาความรู้ทตี่ อ้ งการ
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน
๕). การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุมความรู้ ” ออกมาบันทึกไว้
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้ ” และ “แก่นความรู้ ” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ทคี่ รบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดย ทีก่ ารดาเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ทเี่ กีย่ วข้องเป็นทัง้
ความรู้ทชี่ ัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอืน่ ทีเ่ ข้าใจได้ทวั่ ไป ( Explicil Knowledge) และ
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอืน่ ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัต)ิ การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมทีค่ น
จานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กจิ กรรมทีท่ าโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้ ” จึงมีคนเข้าใจผิด
เริ่มดาเนินการโดยรี่เข้าไปทีค่ วามรู้ คือ เริ่มทีค่ วามรู้ นี่คอื ความผิดพลาดทีพ่ บบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่
ถูกต้องจะต้องเริ่มทีง่ านหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานทีส่ าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ
ดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้ ทีเ่ รียกว่า Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๘ ส่วน คือ
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๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทัง้ การสนองตอบความต้องการของลูกค้า
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุน้ สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบ
ความต้องการของสังคมส่วนรวม
๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทัง้ ทีเ่ ป็นวัตกรรมในการทางาน และวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริกา
๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร
๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนทีล่ งไป การ
ทางานทีป่ ระสิทธิภายสูง หมายถึง การทางานทีล่ งทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง
เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การทีก่ ลุ่มคนทีด่ าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน
มีชุดความรู้ของตนเอง ทีร่ ่วมกับสร้างเอง สาหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่
ตลอดเวลา โดยทีก่ ารสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จาก
ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กจิ กรรมทีด่ าเนินการ
เฉพาะหรือเกีย่ วกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมทีแ่ ทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กบั
ทุกกิจกรรมของการทางาน และทีส่ าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ตอ้ งการการจัดการด้วย
เป็นกระบวนการทีจ่ ะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ทจี่ ะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร มีทงั้ หมด ๗ ขั้นตอน คือ
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย คืออะไร
และเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ทใี่ คร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา
ความรู้เก่า กาจัดความรู้ทไี่ ม่ได้ใช้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ใหม่ เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
๕. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ทตี่ อ้ งการได้งา่ ย และสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยอาจทาเป็นเอกสารฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดทาระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งความรู้ ระบบพีเ่ ลี้ยง
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น

- 4กระบวนการบริหารจัดการ การเปลีย่ นแปลง( Change Management Process)
การเรียนรู้
(Learninig)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยิง่ ชมเชยและ
การให้รางวัล
(Recognition and
Reward)
เป้าหมาย
(Desired State)

กระบวนการและ
เครื่องมือ Process
and Tools

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (
Transition and Behavior)

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)
เป็นกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพือ่ ให้องค์กรทีต่ อ้ งการจัดความรู้ภายในองค์กร ได้มงุ่ เน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
,โครงการพืน้ ฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กาหนดปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จชัดเจน
๒. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมทีท่ าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งทีอ่ งค์กรจะทา ,ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึ้นกับทุกคน
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
๓. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการ
ทางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร
๔. การเรียนรู้ เพือ่ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการความรู้
โดยการเรียนรู้ตอ้ งพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง
๑. การวัดผล เพือ่ ให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้หรือไม่ มีการนาผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดขี ึ้น มีการนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลทีข่ ั้นตอนไหน ได้แก่
วัดระบบ วัดทีผ่ ลลัพธ์ หรือวัดทีป่ ระโยชน์ทจี่ ะได้รับ
๒. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบทีม่ อี ยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมทีท่ าในแต่ละช่วงเวลา
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๖. หัวใจของการจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง
KM หลายแง่หลายมุมทีอ่ าจรวบรวมขึ้นของคาตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ทไี่ หน โดย
อาจกล่าว่าเป็นลาดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานข้อสมมุตฐิ านแรกทีเ่ ป็นสากลทีย่ อมรับทัว่ ไปว่าความรู้
คือ พลัง (DOPA KM Team)
๑. Knowledge is power : ความรู้คอื พลัง
๒. ความสาเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ทคี่ อมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ทกี่ ารมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนด้วยกัน
๓. จุดหมายปลายทางสาคัญ ของความรู้มใิ ช่ทตี่ วั ความรู้ แต่อยู่ทกี่ ารนาไปปฏิบัติ
๔. นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทาให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่า จากข้อความทีก่ ล่าวถึง ความรู้ดงั กล่าว พอทาให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลาดับชั้นมาเริ่มแต่
ข้อความแรกทีว่ ่า ความรู้คอื พลังหรือ ความรู้คอื อานาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นทีย่ อมรับทีเ่ ป็นสากล ทัง้ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นทีป่ ฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสาคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้ว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
ของบุคคล ต่างๆดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่นาไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมาย
ปลายทางของความรู้และทีช่ ัดเจนก็คอื ประโยคสุดท้ายทีเ่ น้นการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมี
คุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมทีว่ ่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ทาหน้าทีเ่ ป็นจัดการเลย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหัวใจ
ของ KM อยู่ทกี่ ารนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม การพัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ
๑. ชุมชน หมายถึง การอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายทีก่ ารอยู่ร่วมกัน
๒. เป็นสุข หมายถึง ความเป็นทัง้ หมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการ
๓. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผ่านการปฏิบัติ
๔. การเสริมสร้าง หมายถึง การเอือ้ อานวย ส่งเสริม ไม่ใช้เข้าไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้
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แผนจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู้ ( KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เช่น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ
หน่วยทีว่ ัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัตงิ าน
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ความสาเร็จ
๑

๒

๓

๔

การสร้างและ แส ส่งอบรม /
ปีงบประมาณ
วหาความรู้
สัมมนา ใน
๒๕๕๙ เป็น
-ภายใน อบต.
หลักสูตรต่างๆ ต้นไป
-ภายนอก อบต.

จานวน
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม /
สัมมนา
การจัดความรู้ให้ -รวบรวม
ปีงบประมาณ จานวน
เป็นระบบ
ความรู้เป็น
๒๕๕๙ เป็น ฐานความรู้
หมวดหมู่และ ต้นไป
ด้านต่างๆ
จัดทา
ฐานข้อมูล
-สร้างคลัง
ความรู้ ข้อ
ระเบียบต่างๆ
การประมวลและ ปรับปรุง
ปีงบประมาณ จานวน
กลั่นกรองความรู้ ฐานข้อมูล
๒๕๕๙ เป็น ฐานความรู้
-ปรับปรุงรูปแบบ ความรู้ของ
ต้นไป
ด้านต่างๆ
เอกสารข้อมูลให้ บอร์ด
ได้รับการ
เป็นมาตรฐาน
ประชาสัมพันธ์
ปรับปรุง
สมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้ รวบรวม
ปีงบประมาณ จานวน
-บอร์ด
ความรู้ตดิ
๒๕๕๙ เป็น บุคลากรที่
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ต้นไป
เข้าถึง
-ศูนย์ขอ้ มูล
ฐานข้อมูล
ข่าวสาร

บุคลากรได้รับการ
อบรม / สัมนา

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน

บุคลากรในองค์กรมี หัวหน้าส่วน
ความรู้เพิม่
ราชการแต่ละ
ส่วน

บุคลากรในองค์กรมี หัวหน้าส่วน
ความรู้เพิม่
ราชการแต่ละ
ส่วน

บุคลากรในองค์กรมี หัวหน้าส่วน
ความรู้เพิม่
ราชการแต่ละ
ส่วน
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ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เช่น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ
หน่วยทีว่ ัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัตงิ าน
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ความสาเร็จ
๕

การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
-แผ่นพับ

๖

การเรียนรู้
-การสร้างองค์
ความรู้
-การนาความรู้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

ให้บคุ ลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
ต่างๆเข้าร่วม
ทาบอร์ดและ
แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
/ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสาร

ปีงบประมาณ จานวน
๒๕60 เป็น บุคลากรที่
ต้นไป
แลกเปลี่ยน
ความรู้

จานวนครั้งในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน

ปีงบประมาณ จานวน
๒๕60 เป็น บุคลากรที่
ต้นไป
เรียนรู้

จานวนครั้งในการ
เรียนรู้

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน

๗ การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เป็นประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นกรรรมการ
๓. ผู้อานวยการคลัง
เป็นกรรมการ
๔. ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
๕. เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ฯ เป็นกรรมการ
๖. บุคลากร / ผู้ทาหน้าทีด่ แู ลงานบุคลกร เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการ ฯ ทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ มีหน้าทีก่ าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา และดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้ และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

