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บทน า 
 

การพฒันาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจะเสริมสร้างให้บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถ ความ
เข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อนัจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น การพฒันาบุคคลอาจจ าแนก
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ การพฒันาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพฒันาตนเอง  นอกจากนั้น  
การพฒันาบุคคลากรยังเป็นกระบวนการท่ีมุง่จะเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีขึ้นเพือ่ให้บุคลากรท่ีได้รับการพฒันาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
  ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมหีน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการเพือ่ให้มลัีกษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในราชการได้อย่างถูกต้อง  ปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกดั  ให้เป็นบุคลากรท่ี
มปีระสิทธิภาพและมกีารเรียนรู้ร่วมกนั  ท้ังนี้  เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกบัการบริหารราชการให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ    
  เพือ่ให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารท่ีดี จึงได้น าแผนจัดการความรู้ ( knowledge  Management) ซ่ึงเป็นระบบการจัดการท่ี
สามารถก าหนดขึ้น และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดความรู้ และ
แผนการด าเนินการจัดองค์ความรู้ 
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๑. คณะท างาน 

๑. นายสุทัศน์ ศรีจันทร์  นายก อบต.ป่ากอ่ด า ประธานธรรมการ  
๒. นายจ านง วรรณราช  ปลัด อบต.ป่ากอ่ด า  กรรมการ  
๓. นายนพรัตน์ กรุณา  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ  
๔. นางกาญจนา ค าต่าย  ผู้อ านวยกรกองคลัง  กรรมการ  
๕. นางสุคนธ์ทิพย์ พงศชนานันท์ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด อบต. กรรมการ  
๖. นางชัชญาภัค เครือวงค์  นักวิเคราะห์ฯ                    กรรมการ 
๗. นางจิดาภา สฤทธ์ิ  บุคลากร      กรรมการและเลขานุการ 

คณะท างานมหีน้าท่ีดังนี้ 
๑ ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรของ อบต.ป่ากอ่ด า 
๒ จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
๓ ด าเนินการและติดตามความกา้วหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
๔ พฒันา ปรับปรุงแกไ้ข และสนับสนุนการด าเนินกจิกรรม 

๒. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมนิด้านการจัดการความรู้ซ่ึงจะต้องมคีวามเกีย่วข้องและเชื่อมโยงกบั พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มหีน้าท่ี
พฒันาความรู้ในองค์กร เพือ่ให้มลัีกษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมลูข่าวสาร
และสมารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกดัให้เป็นบุคลากรท่ีมปีระสิทธิภาพ และมกีารเรียนรู้ร่วมกนั ท้ังนี้เพือ่ประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกบัการบริหารราชการให้เกดิผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา  
ดังนั้น 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ท้ังหมด ประกอบด้วย 

๑. ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พฒันาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ 
ปฏิบัติงาน 

๒. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมอืในการพฒันาบุคลากร  
และพฒันาของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓  เปา้หมาย KM (Desired State) 

 เป้าหมาย KM (Desired State ) ท้ังหมด ท่ีสอดรับกบัขอบเขต  KM ท่ีจะเลือกด าเนินการ
ประกอบด้วย  

๑).การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกดัองค์หารบริหราส่วนต าบลบ้านหาด ไดรับการพฒันา  
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ  

๒)การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล มส่ีวนร่วมในการด าเนินงาน/ 
กจิกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  

๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากอ่ด า   มสีวนร่วมในการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้แกเ่พือ่นร่วมงาน  

๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน  
๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน  
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๔  ปจัจัยแหง่ความส าเร็จ ( Key Success Factor) 
                 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ( Key Success Factor )  เพือ่ให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย 
KM ท่ีเลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ  
                     ๑).   ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกจิกรรม 
                     ๒).  บุคลากรท่ีเกีย่วข้องให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี 
                     ๓).  คณะกรรมการจัดการความรู้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และมุง่มัน่ในการด าเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย  
                     ๔).  มรีะบบการติดตามประเมนิผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
๕   แนวทางการจัดการความรูอ้งค์การบริหารส่วนต าบลปา่ก่อด า  
         การจัดการความรู้  Knowledge Management 
                การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมอียู่ใน
ส่วนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพือ่ให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องค์กร
มคีวามสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยท่ีความรู้ม ี๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ  เป็นความรู้ท่ีไมส่ามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพดูหรือลายลักษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมอื หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ 
บางคร้ัง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  
                     ๒.  ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge )  เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มอืต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

การจัดการความรู้เปน็การด าเนินการอยา่งน้อย  ๖  ประการตอ่ความรู้  ไดแ้ก่  
                    ๑).   การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกจิกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
                    ๒).  การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ  

 ๓).   การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
 ๔).   การประยุกต์ใช้ความรู้ในกจิกรรมงานของตน  
 ๕).   การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และสกดั “ขุมความรู้”  ออกมาบันทึกไว้ 
 ๖).   การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แกน่ความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น  
                    โดย  ท่ีการด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกนั ความรู้ท่ีเกีย่วข้องเป็นท้ัง
ความรู้ท่ีชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอืน่ท่ีเข้าใจได้ท่ัวไป ( Explicil Knowledge ) และ 
(เหตุผล) และอยู่ในมอื และส่วนอืน่ ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกจิกรรมท่ีคน
จ านวนหนึ่งท าร่วมกนัไมใ่ช่กจิกรรมท่ีท าโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมคีนเข้าใจผิด 
เร่ิมด าเนินการโดยร่ีเข้าไปท่ีความรู้ คือ เร่ิมท่ีความรู้ นี่คือความผิดพลาดท่ีพบบ่อยมาก การจัดการความรู้ท่ี
ถูกต้องจะต้องเร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานท่ีส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการ
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ ท่ีเรียกว่า Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเป็น ๘ ส่วน คือ  
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๑).    การสนองตอบ (Responsiveness )  ซ่ึงรวมท้ังการสนองตอบความต้องการของลูกค้า
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกจิการหรือผู้ถือหุน้ สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบ
ความต้องการของสังคมส่วนรวม  

๒).   การมนีวัตกรรม ( Innovation)  ท้ังท่ีเป็นวัตกรรมในการท างาน และวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริกา  

๓).   ขีดความสามารถ (Competency)  ขององค์กร และของบุคลากรท่ีพฒันาขึ้น ซ่ึงสะท้อน
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร  

๔).   ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กบัต้นทุนท่ีลงไป การ
ท างานท่ีประสิทธิภายสูง หมายถึง การท างานท่ีลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง  

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ  การท่ีกลุ่มคนท่ีด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกนั 
มชีุดความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกบัสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่
ตลอดเวลา  โดยท่ีการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพยีงบางส่วน  เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จาก
ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ  ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไมใ่ช่กจิกรรมท่ีด าเนินการ
เฉพาะหรือเกีย่วกบัเร่ืองความรู้ แต่เป็นกจิกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า  บูรณาการอยู่กบั
ทุกกจิกรรมของการท างาน และท่ีส าคัญตัวการจัดการความรู้เองกต้็องการการจัดการด้วย  

เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้เกดิพฒันาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ท่ีจะเกดิขึ้นภายใน  
องค์กร มท้ัีงหมด ๗ ขั้นตอน คือ 

1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพจิารณาว่าองค์กรมวิีสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย คืออะไร  
และเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามคีวามรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม ่แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา 
ความรู้เกา่ ก าจัดความรู้ท่ีไมไ่ด้ใช้แล้ว 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ใหม ่เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับการ 
เกบ็ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกนั  
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

๕. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่าย และสะดวก เช่น ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  

๖. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยอาจท าเป็นเอกสารฐานความรู้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ จัดท าระบบ ทีมข้ามสายงาน กจิกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งความรู้ ระบบพีเ่ล้ียง 
การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปล่ียนความรู้  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     - 4 - 
 

กระบวนการบริหารจัดการ การเปลีย่นแปลง( Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (change Management Process)  
 เป็นกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพือ่ให้องค์กรท่ีต้องการจัดความรู้ภายในองค์กร ได้มุง่เน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ท่ีจะมผีลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น กจิกรรมการมส่ีวนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  
,โครงการพืน้ฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มรีะบบการติดตามและประเมนิผล ก าหนดปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จชัดเจน 

๒. การส่ือสาร เช่น กจิกรรมท่ีท าให้ทุกคนเข้าใจถึงส่ิงท่ีองค์กรจะท า ,ประโยชน์ท่ีจะเกดิขึ้นกบัทุกคน  
แต่ละคนจะมส่ีวนร่วมได้อย่างไร 

๓. กระบวนการและเคร่ืองมอื ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้สะดวก 
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเคร่ืองมอื ขึ้นกบัชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการ
ท างาน วัฒนธรรมองค์กร  ทรัพยากร  

๔. การเรียนรู้ เพือ่สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้  
โดยการเรียนรู้ต้องพจิารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมนิผลและปรับปรุง 

๑. การวัดผล เพือ่ให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม ่มกีารน าผลของการวัด  
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น มกีารน าผลการวัดมาใช้ในการส่ือสารกบับุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพจิารณาด้วยว่าจะวัดผลท่ีขั้นตอนไหน ได้แก ่
วัดระบบ วัดท่ีผลลัพธ์ หรือวัดท่ีประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

๒. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกดิการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพจิารณาได้แก ่ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ
ส้ันและระยะยาว บูรณาการกบัระบบท่ีมอียู่ ปรับเปล่ียนให้เข้ากบักจิกรรมท่ีท าในแต่ละช่วงเวลา  
 
 
 
 
 
 
 

การเรยีนรู้ 
(Learninig) การวดัผล             

(Measurements) 
 

กระบวนการและ
เครื่องมือ Process 

and Tools 
 

 

การสื่อสาร  
(Communication) 
 

การยกยิง่ชมเชยและ 
การใหร้างวลั          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

การเตรยีมการและ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ( 

Transition and Behavior) 
 

เป้าหมาย 

(Desired State) 
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๖. หวัใจของการจัดการความรู้ 
 มผู้ีรู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมมุท่ีอาจรวบรวมขึ้นของค าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ท่ีไหน โดย
อาจกล่าว่าเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM โดยเร่ิมจากฐานข้อสมมติุฐานแรกท่ีเป็นสากลท่ียอมรับท่ัวไปว่าความรู้ 
คือ พลัง (DOPA  KM Team) 

๑. Knowledge is power : ความรู้คือพลัง 
๒. ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไมใ่ช่อยู่ท่ีคอมพวิเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ท่ีการมปีฏิสัมพนัธ์  

ระหว่างคนด้วยกนั 
๓. จุดหมายปลายทางส าคัญ ของความรู้มใิช่ท่ีตัวความรู้ แต่อยู่ท่ีการน าไปปฏิบัติ 
๔. นิยามใหมข่องผู้จัดการ คือ ผู้ซ่ึงท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 

จะเห็นว่า จากข้อความท่ีกล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอท าให้มองเห็นหัวใจของ KM  เป็นล าดับชั้นมาเร่ิมแต่
ข้อความแรกท่ีว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออ านาจ ซ่ึงเป็นข้อความเป็นท่ียอมรับท่ีเป็นสากล ท้ังภาคธุรกจิ 
เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นท่ีปฏิสัมพนัธ์ของคนว่ามคีวามส าคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้ว่าเคร่ืองมอืหรือเอกสารใดและมกักล่าวถึงว่า แมค้วามรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
ของบุคคล ต่างๆดีเพยีงใดกต็าม ถ้ามคีวามรู้เกดิความรู้ขึ้นแล้ว หากไมน่ าไปใช้ประโยชน์ กไ็มใ่ช่จุดหมาย
ปลายทางของความรู้และท่ีชัดเจนกคื็อ ประโยคสุดท้ายท่ีเน้นการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกดิมรรคผลมี
คุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมท่ีว่านั่นเป็นนิยามใหมข่องผู้ท าหน้าท่ีเป็นจัดการเลย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหัวใจ
ของ  KM อยู่ท่ีการน าความรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม การพฒันาชุมชนต้องม ี๔ องค์ประกอบ 

๑. ชุมชน หมายถึง การอยู่ร่วมกนั ความเป็นชุมชนมเีป้าหมายท่ีการอยู่ร่วมกนั 
๒. เป็นสุข หมายถึง ความเป็นท้ังหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการ 
๓. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนนั้นๆ ผ่านการปฏิบัติ 
๔. การเสริมสร้าง หมายถึง การเอือ้อ านวย ส่งเสริม ไมใ่ช้เข้าไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้ 
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แผนจัดการความรู้องค์การบริหารสว่นต าบลปา่ก่อด า  
อ าเภอบา้นแทน่ จังหวัดชัยภูมิ  

 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู้ ( KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า 
เปา้หมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า ได้รับการพฒันา 
                  ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เช่น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยทีว่ัดผลไดเ้ปน็รูปธรรม : พนักงานได้รับการพฒันาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน 
ล าดับ กจิกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ  
ระยะเวลา  ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ การสร้างและ แส
วหาความรู้ 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

ส่งอบรม / 
สัมมนา ใน
หลักสูตรต่างๆ 

ปงีบประมาณ 
๒๕๕๙ เปน็
ต้นไป 

จ านวน
บคุลากรท่ี
เขา้รับการ
อบรม / 
สัมมนา 

บคุลากรได้รับการ
อบรม / สัมนา 

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๒ การจัดความรู้ให้
เปน็ระบบ 

-รวบรวม
ความรู้เปน็
หมวดหมู่และ
จัดท า
ฐานขอ้มูล 
-สร้างคลัง
ความรู้ ขอ้
ระเบยีบต่างๆ  

ปงีบประมาณ 
๒๕๕๙ เปน็
ต้นไป 

จ านวน
ฐานความรู้
ด้านต่างๆ 

บคุลากรในองค์กรมี
ความรู้เพิม่ 

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๓ การประมวลและ
กล่ันกรองความรู้ 
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอ้มูลให้
เปน็มาตรฐาน 
สมบรูณ์ 

ปรับปรุง
ฐานขอ้มูล
ความรู้ของ
บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ 

ปงีบประมาณ 
๒๕๕๙ เปน็
ต้นไป 

จ านวน
ฐานความรู้
ด้านต่างๆ 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

บคุลากรในองค์กรมี
ความรู้เพิม่ 

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๔ การเขา้ถงึความรู้ 
-บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ 
-ศูนย์ขอ้มูล
ขา่วสาร 

รวบรวม
ความรู้ติด
ประกาศ 

ปงีบประมาณ 
๒๕๕๙ เปน็
ต้นไป 

จ านวน
บคุลากรท่ี
เขา้ถงึ
ฐานขอ้มูล 

บคุลากรในองค์กรมี
ความรู้เพิม่ 

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู้ ( KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า 
เปา้หมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า ได้รับการพฒันา 
                  ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เช่น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยทีว่ัดผลไดเ้ปน็รูปธรรม : พนักงานได้รับการพฒันาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน 
ล าดับ กจิกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ  
ระยะเวลา  ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๕ การแบง่ปนั
แลกเปล่ียน
ความรู้ 
-บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ 
-แผ่นพบั 

ใหบ้คุลากรท่ี
ได้รับการ
พฒันา
ศักยภาพด้าน
ต่างๆเขา้ร่วม
ท าบอร์ดและ
แผ่นพบั 

ปงีบประมาณ 
๒๕60 เปน็
ต้นไป 

จ านวน
บคุลากรท่ี
แลกเปล่ียน
ความรู้ 

จ านวนคร้ังในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๖ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์
ความรู้ 
-การน าความรู้ไป
ใชใ้นการ
ปฏบิติังาน 

ประชาสัมพนัธ์ 
/ศูนย์ขอ้มูล
ขา่วสาร 

ปงีบประมาณ 
๒๕60 เปน็
ต้นไป 

จ านวน
บคุลากรท่ี
เรียนรู้ 

จ านวนคร้ังในการ
เรียนรู้ 

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

 
๗ การตดิตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมนิผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า ให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการจัดการความรู้   ประกอบด้วย 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า   เป็นประธานกรรมการ  
๒. หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรรมการ  
๓. ผู้อ านวยการคลัง     เป็นกรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองช่าง     เป็นกรรมการ 
๕. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ     เป็นกรรมการ  
๖. บุคลากร / ผู้ท าหน้าท่ีดูแลงานบุคลกร   เป็นกรรมการ  
ให้คณะกรรมการ ฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ัง มหีน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมนิผล  

แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า และด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนการ
จัดการความรู้ และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะท่ีได้จากการติดตามและประเมนิผลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง   
 
 


