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บทน า 
                  

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่ า ด้ ว ยหลั ก เ กณฑ์  และวิ ธี ก ารบริ หา รกิ จกา รบ้ าน เมื อ งที่ ดี                         
พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร     
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ       
มีวิธีการบริหารที่ดี จึงได้น าการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่
สามารถก าหนดขึ้น และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้    
และแผนการด าเนินงานการจัดองค์ความรู้ ให้เป็นปัจจุบัน 
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1. คณะท างาน  KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  

  1.  นายธีรชัย      ดาวเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
 2.  นายถวัลย์       ปรชีา  ปลัด อบต.บางเลน      กรรมการ 
 3.  นางจารุวรรณ   ธรรมเจริญ รองปลัด อบต.บางเลน      กรรมการ 

4.  นางสาวกัลชรี   ปานนาค ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
5.  นายอภิภู        ชมภูศรี ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
6.  นายศรชัย       อวยชัย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการ 
7.  นางนภัสชนก    ธรรมเจรญิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ  
  8.  นางสาวทัชชญา  ศรมยุรา นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ/เลขาฯ 

 คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรของ อบต.บางเลน 
2. จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

    หัวหน้า KM Team  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดท าแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กร
เพ่ือน าเสนอประธาน รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 

   และ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดท า
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบเป็น “แบบอย่างที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้ 
เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู ้

2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)   
 กรอบการประเม ินด้านการจ ัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเก ี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติ ราชการของส ่วนราชการให้สอดคล ้องกบการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราช
กฤษฎีกา ดังนั้น 

ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 
๑). ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน  
๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
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3. เป้าหมาย KM (Desired State) 
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการ ประกอบด้วย 

๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝกอบรม/สัมมนา ในหลักสูตร ต่างๆ 

๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน    

๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน   

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่
เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 

๑). ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒). บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
๓). คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

5. แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   
การจัดการความรู้  Knowledge Management 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน   
ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ  

๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  

๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

6. หัวใจของการจัดการความรู้  
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงค าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้ 

โดยอาจกล่าวเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ 
Mcgregor ได ้โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team)  

๑. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง 



๒. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but 
rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้
ไม่ใช่อยู่ท่ีคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน  
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๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทาง
ส าคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ  

๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive:นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล  

7. เครื่องมือในการจัดการความรู้ 
กรมการปกครองได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร  

“ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙”  ซึ่งได้ส่งให้ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๔๙  แล้ว  เมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกล่าว จะประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน  คือ   

๑. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
๒. แผนการจัดการความรู้ ในส่ วนของกระบวนการจัดการ เปลี่ ยนแปลง ( Change 

Management Process)  

ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน จะมีความส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนตาม
ขอบเขต และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่
ละส านัก กอง รองรับ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า ๑๖ โครงการ/กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็น  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเป็นงานที่มีความส าคัญอีกงานหนึ่ง ที่ต้องการ พลังการมีส่วนร่วมของทุกๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค และจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส าคัญในการที่จะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  

การจัดการความรู้ประกอบด้วย   
กระบวนการหลักๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้

เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และ
เพ่ือให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
น าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลก เปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

(๑). เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้  ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Explicit  
(๒). เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้  ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้อง

อาศัยการถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก  

ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชน 
นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้  
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8. แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

 

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

ชื่อหน่วยงาน :   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
                                        ความสามารถทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ/ฝกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม     :  พนักงาน อบต.ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-จัดหรือส่งอบรม/ 
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ/ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในองค์กร 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/ สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ/การเข้าถึง
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์

บุคลากรได้รับการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน/ศึกษาต่อ/
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 
 
 

2 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
 -เว็ปไซค์ อบต. 
 -จัดท ารูปเล่ม/  รายงาน  
แผ่นพับ 

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดท า
ฐานข้อมูล 
- สร้างคลังความรู้ระเบียบ
ข้อกฎหมาย  ผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

จ านวนฐานขอ้มูลความรู้
ด้านต่างๆ  

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละ
ส่วนรวบรวบ
ข้อมูล 

 
 

3  การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู ้

- ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน  

ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้
ของบอร์ดประชาสัมพันธ์/
เว็ปไซค์อบต. 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

จ านวนฐานขอ้มูลความรู้
ด้านต่างๆ  
ที่ได้รับการปรับปรุง 

จ านวนฐานขอ้มูล
ความรู้ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 

4 การเข้าถึงความรู ้
 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์

- เว็ปไซค์อบต. 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- ระบบเครือข่าย 

รวบรวมความรู้เพื่อติด
ประกาศ/บันทึก/จัดเก็บ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

จ านวนการเข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่าง ๆ 

มีจ านวนการเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้ด้าน 
ต่าง ๆ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 

5 การแบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์อบต. 
- จัดท ารูปเล่ม 
- จัดท ารายงาน 
- แผ่นพับ 
- การประชุมประจ าเดือน 

ให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน ๆ  เข้าร่วม
ประชุม/รายงานผลการอบรม 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

จ านวนการประชุมเพือ่
แลกเปลีย่นความรู/้จัดท า
รายงาน/บันทกึทึกข้อมูล
ในเว็ปไซค์อบต. 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 



6 การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้ในไปใช ้

ประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท า
แผ่นพับแจก 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

การจัดท า/บันทกึข้อมูล 
ประชาสมพันธ ์

มีจ านวนการจัดท า/
บันทึกข้อมูล 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

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

ชื่อหน่วยงาน :   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
                                        ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน อบต. 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : บรรยากาศที่เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การบ่งชี้ความรู ้

- มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการน า
การจั ดการความรู้ มาเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน           

เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการน าการจัดการความรู้
มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรพัฒนางาน 
เช่นการจัดการประชุมในแต่
ละส่วนราชการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

จ านวนการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้ต่อการ
น าการจัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ 

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้ต่อ
การน าการจัดการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 
 
 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศ มีการประชุม
แต่ละส่วนราชการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

จ านวนครั้งที่ประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ 

มีการประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการท างาน 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็ปไซค์อบต. 
- วารสาร 
-จัดท ารูปเล่ม/รายงานและ
แผ่นพับ 

ประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท า
แผ่นพับ 
แจกให้พนกังาน ลูกจ้าง
ทราบ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

จ านวนการประชุมเพือ่
แลกเปลีย่นความรู/้จัดท า
รายงาน/บันทกึทึกข้อมูล
ในเว็ปไซค์อบต. 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 

4  การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู ้
- ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 
เนื้อหาให้สมบูรณ์ 

-หัวหนา้ส่วนรากชาร
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานข้อมูลความรู้บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์ 
อบต.และแผ่นพับ ของแต่
ละส่วนราชการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

หัวหน้าสว่นราชการ
ด าเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลความรู้ด้าน  ต่าง 
ๆ  

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ความรู้  

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 

5 การเข้าถึงความรู ้
 -บอร์ด       
ประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์อบต. 
- ศูนย์ข้อมูล 
 
ข่าวสาร 

ตั้งผู้รับผิดชอบดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

มีการดูแลบอร์ด
ประชาสมัพันธ์/เว็ปไซค์
อบต./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู้ 

  - บอร์ด   
    ประชาสัมพันธ ์

- เว็ปไซค์ อบต. 
- จัดท ารูปเล่ม 
- จัดท ารายงาน 

หัวหน้าสว่นราชการ
รวบรวมจัดท าเป็นเอกสาร/
ฐานความรู้/เทคโนโลย ี
สารสนเทศ   ดูแลช่องทาง
การแบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู ้ของแต่ละส่วน
ราชการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

หัวหน้าสว่นราชการ
รวบรวมจัดท าเป็นเอกสาร/
ฐานความรู้/เทคโนโลยี 
สารสนเทศดูแลช่องทางการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

มีการรวบรวมจัดท า
เป็นเอกสาร / ฐานความรู้/
เทคโนโลยี สารสนเทศ   ดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 

5 



7 การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้ในไปใช ้

ประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์ 
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของแต่ละส่วนราชการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

การจัดท า/บันทกึข้อมูล มีการจัดท า/บันทกึ
ข้อมูล 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละสว่น 

 
 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

ชื่อหน่วยงาน :   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านต่าง 

ๆ            เช่น การศึกษาต่อ/ฝกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ 
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม     :  พนักงาน อบต.ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหาด เห็น
ความส าคัญของการ
จัดการความรู ้
ส่งเข้ารับการอบรม 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

บุคลากรใน
สังกัดอบต. 
ทราบเป้าหมาย 
KM ของอบต.
บางเลน 

จ านวนบุคลากรที่ทราบ
เป้าหมาย KM ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นหาดอยา่ง
น้อย 50% ของอบต. 

  หวัหน้าสว่นราชการ 
แต่ละส่วน 

 

2 การสื่อสาร ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมที่ท าให้ทกุคน
เข้าใจถึงการจัดการ
ความรู ้

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

บุคลากรใน
สังกัดอบต.
เข้าใจถึงการ
จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้อย่างน้อย 50% 

ของอบต. 

  หวัหน้าสว่นราชการ 
แต่ละส่วน 

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 
- การค้นหา    
- การถ่ายทอด  
- แลกเปลีย่น
ความรู้ 

มีการจัดท าให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์
อบต./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ให้มีการค้นหา 
ถ่ายทอด แลกเปลีย่น
ความรู้ที่สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

จ านวนครั้งบอร์ด
ประชาสมัพันธ์/ 
เว็ปไซค์อบต./
ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

บอร์ดประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้รับ
การปรับปรุงให้ดีขึน้ 

  หวัหน้าสว่นราชการ 
แต่ละส่วน 

 

4 การเรียนรู้ จัดการประชมุ/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/จัดกิจ 
กรรมเพื่อให้ทุกคนเขา้ใจ
และตระหนกัถึงความ 
ส าคัญและหลกั 
การของการจัดการความรู ้

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนกัถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่เขา้ใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญและ
หลักการของการจัดการความรู ้

  หวัหน้าสว่นราชการ 
แต่ละส่วน 

 

5 การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  
บางเลน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

มีการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้ อบต. 
บางเลน 

ผลการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเลน 

  หวัหน้าสว่นราชการ 
แต่ละส่วน 

 

6 การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

-การให้ของขวัญ/ของ
รางวัล 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2561-2563 

บุคลากรใน
สังกัดอบต.มี
ความเข้าใจการ
จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่เข้าใจการ
จัดการความรู้อย่างน้อย 50% 
ของอบต. 

  หวัหน้าสว่นราชการ 
แต่ละส่วน 
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9. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบล      
บางเลน ประกอบด้วย 
 1.  นายกองค์องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   เป็นประธานกรรมการ 
 ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน                      เป็นกรรมการ 
 2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน                      เป็นกรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองคลัง              เป็นกรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการกองช่าง                                              เป็นกรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                           เป็นกรรมการ 
                6.  หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน 
      หัวหน้าส านักปลัด     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน และด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
ที ่263.1/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
(Knowledge Management) 

**************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน จะได้ด าเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยเป็น       

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะท างานด าเนินการตาม
โครงการ ดังนี้ 

  1.  นายธีรชัย      ดาวเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
 2.  นายถวัลย์       ปรชีา  ปลัด อบต.บางเลน      กรรมการ 
 3.  นางจารุวรรณ   ธรรมเจริญ รองปลัด อบต.บางเลน      กรรมการ 

4.  นางสาวกัลชรี   ปานนาค ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
5.  นายอภิภู        ชมภูศรี ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
6.  นายศรชัย       อวยชัย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการ 
7.  นางนภัสชนก    ธรรมเจรญิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ  
  8.  นางสาวทัชชญา  ศรมยุรา นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ/เลขาฯ 

  คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
2. จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

                    สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

 
                 (นายธีรชัย    ดาวเจริญ) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 


