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บทน ำ 

 
  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความ
เข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจ าแนกออกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น การพัฒนา
บุคคลากรยังเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากร
ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา  11  ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
ราชการได้อย่างถูกต้อง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์    
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารที่ดี จึงได้น าแผนจัดการความรู้ (knowledge  Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก าหนดขึ้น 
และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดความรู้ และแผนการด าเนินการจัดองค์
ความรู้ 

 
      งานบุคลากร   องค์การบรหิารส่วนต าบลกระแชง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 

2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 
 
 

 

สำรบัญ 
 
                   หน้ำ 
- ควำมหมำยกำรจัดกำรองค์ควำมรู้                1 
- ขอบเขต (KM Focus Areas)            1 
- เป้ำหมำย KM (Desired State)           1 
- ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor)          2 
- แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง        2 
- หัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้            5 
- กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตำมประเด็นยุทธศำสตร์                    6 
- ขอบเขต (KM Focus Areas)                              10  
- แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ( KM Action  Plan)                                  11 
- กำรติดตำมประเมินผล              14 
- รำยงำนผลกำรจัดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  ประจ ำปีงบประมำณ 2564              15  
 
 
 

**************************** 
 
ภำคผนวก 
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
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1. ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้   
  การจัดการความรู้หมายถึง กระบวนการในการนาความรู้ที่มีอยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและเป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในด้านการท างาน ด้านการพัฒนาคน ด้านการ
เป็นองค์กรเรียนรู้ ด้านการเป็นชุมชนที่มีความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ทางาน และด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในทุกกลุ่มโดยผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการสร้าง การรวบรวม การแลกเปลี่ยน 
และการนาไปใช้งาน โดยมีเป้าหมายขององค์กรในด้านการท างานที่ส าคัญ คือ 
  1) การตอบสนอง (Responsiveness) เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเจ้าของกิจการ
หรือผู้ถือหุ้นบุคลากรสังคมส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
  2) การมีนวัตกรรม (Innovation) เป็นนวัตกรรมในการทางานและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ  
  3) การมีสมรรถนะ (Competency) เป็นขีดความสามารถขององค์กรและของบุคลากร ที่พัฒนาขึ้น
ซึ่งสะท้อนภาพการเรียนรู้ขององค์กร  
  4) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไปการทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง คือการลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
  กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการ มี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสมารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น 
  ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 
  1. ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 
  2. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

3.  เป้ำหมำย KM (Desired State) 
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เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ทีจ่ะเลือกด าเนินการประกอบด้วย 
  ๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
  ๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/ 
กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
  ๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด มีสวนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
  ๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
  ๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน 
 

4.  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (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 และมุ่งม่ันในการด าเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
                     ๔).  มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

5.  แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
                 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 
                     ๒.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 

  กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย  ๖  ประกำรต่อควำมรู้  ได้แก่ 
                      ๑). การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
                      ๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
   ๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
   ๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน 
   ๕). การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้”  ออกมาบันทึกไว้ 
    ๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมโยงมากข้ึน  เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
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                    โดย  ที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง และ (เหตุผล) (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท า
โดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่
ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน 
เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ที่ เรียกว่า Operration 
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๘ ส่วน คือ 
  ๑). การสนองตอบ (Responsiveness)  ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของ
สังคมส่วนรวม 
  ๒). การมีนวัตกรรม (Innovation)  ทั้งที่เป็นวัตกรรมในการท างาน และวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   
หรือบริการ 
  ๓). ขีดความสามารถ (Competency)  ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพ
การเรียนรู้ขององค์กร 
  ๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การท างานที่
ประสิทธิภายสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
  เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ  การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกับสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา  โดยที่
การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน  เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อ
สภาพของ  ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็น
กิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า  บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน และที่ส าคัญตัวการ
จัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วยเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการ
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทัง้หมด 7 ขั้นตอน คือ 

เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายใน 
องค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 

1.การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย คืออะไร  
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา 
ความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ 
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน  
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5.การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย และสะดวก เช่น ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  

6การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยอาจท าเป็นเอกสารฐานความรู้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ จัดท าระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งความรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น 
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กระบวนกำรบริหำรจัดกำร กำรเปลี่ยนแปลง(Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เป็นกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1 .การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  
,โครงการพื้นฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล ก าหนดปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จชัดเจน 
  2. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า ,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
  3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก 
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการท างาน 
วัฒนธรรมองค์กร  ทรัพยากร  
  4. การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้  
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 
  5. การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการน าผลของการวัด 
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้
เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ วัดที่
ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 
 
6. หัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้ 
 มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมท่ีอาจรวบรวมข้ึนของค าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหน โดยอาจกล่า
ว่าเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้ คือ พลัง (DOPA  
KM Team) 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
(Learninig) กำรวัดผล             

(Measurements) 
 

กระบวนกำรและ
เครื่องมือ Process 

and Tools 
 

 

กำรสื่อสำร  
(Communication) 
 

กำรยกยิ่งชมเชยและ 
กำรให้รำงวัล          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

กำรเตรียมกำรและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( 

Transition and Behavior) 
 

เป้าหมาย 
(Desired State) 
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  1. Knowledge is power : ความรู้คือพลัง 
  2. ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์  
ระหว่างคนด้วยกัน 
 
  3. จุดหมายปลายทางส าคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ 
  4. นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผลจะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง 
ความรู้ดังกล่าว พอท าให้มองเห็นหัวใจของ KM  เป็นล าดับชั้นมาเริ่มแต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้
คืออ านาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมา
สู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้
ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคล ต่างๆดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่
น าไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ท าหน้าที่ เป็นจัดการเลย ดังนั้น 
อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ  KM อยู่ที่การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาชุมชนต้องมี องค์ประกอบ 
  1. ชุมชน หมายถึง การอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน 
  2. เป็นสุข หมายถึง ความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการ 
  3. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผ่านการปฏิบัติ 
  4. การเสริมสร้าง หมายถึง การเอื้ออ านวย ส่งเสริม ไม่ใช้เข้าไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้ 
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กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

แบบฟอร์มที่ 1 กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
ชื่อส่วนรำชกำร : ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 

กิจกรรม เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ระยะเวลำ / 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

1 . เพื่ อ ช่ ว ย ขั บ เค ลื่ อ น ส ภ า พ
เศรษฐกิจในชุมชน  
2. สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ต าบล ให้ ชุมชนเป็น ชุมเข้มแข็ ง
พึ่งตนเองได้ 
3. ผู้ บ ริ ห าร  ส ม า ชิ ก ส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชงที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ตาม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ในชุมชน 
3. ผู้ บ ริ ห าร  ส ม า ชิ ก ส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชงที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ตาม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของ อบต.
กระแชง (25 61 -256 5 )และ
ข้อบัญญัติอบต.ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชง ที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ต าม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของ อบต.
กระแชง (25 61 -256 5 )และ
ข้อบัญญัติอบต.ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชงที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ต าม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 

ส านักงานปลัด อบต 
อบต.กระแชง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด อบต 
อบต.กระแชง 

1. ความรูด้้านการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม 
รวมถึงความรูด้้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. ความรูด้้านการพัฒนารายได้ สง่เสริมอาชีพด้านต่างๆ 
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
2. ปัญหาการด าเนินชีวิต 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ  
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

แบบฟอร์มที่ 1 กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
ชื่อส่วนรำชกำร : ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 

กิจกรรม เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ระยะเวลำ / 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ประเด็นยทุธศำสตร์ 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

1. พัฒนาบุคลากรในงานด้านต่างๆ 
ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันความส าเร็จ
ของงานในองค์กร 
2.สร้างความสามัคคีภายในองค์กร 
3. สร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร
ในสังกัด 
4. ผู้ บ ริ ห าร  ส ม า ชิ ก ส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชงได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
1. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
และการเมื องของท้ องถิ่ น ให้ ได้
มาตรฐาน โปร่งใส 
เข้าถึงความต้องการของประชาชน 
3. ผู้ บ ริ ห าร  ส ม า ชิ ก ส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชงที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ตาม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของ อบต.
ก ร ะ แ ช ง  (2561-2565)แ ล ะ
ข้อบัญญัติอบต.ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชง ที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ต าม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของ อบต.
ก ร ะ แ ช ง  (2561-2565)แ ล ะ
ข้อบัญญัติอบต.ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชงที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ต าม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด อบต 
อบต.กระแชง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด อบต 
อบต.กระแชง 

1. ความรูด้้านการบริหารงานทรพัยากรมนุษย ์
2. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ 
3. ความรูเ้กี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ  
4. นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อกฎหมาย 
2. ความรูด้้านงานกิจการสภา 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 
กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

 
แบบฟอร์มที่ 1 กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
ชื่อส่วนรำชกำร : กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 

กิจกรรม เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ระยะเวลำ / 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

5. การพัฒนาด้านการบรหิารงาน
คลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ การเบิกจ่ายเงินมี
ความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ 
อบต. ให้ได้ครบถ้วน 
3. ผู้ บ ริ ห าร  ส ม า ชิ ก ส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชงที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ตาม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของ อบต.
กระแชง (25 61 -256 5 )และ
ข้อบัญญัติอบต.ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชง ที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ต าม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าท่ีที่รบัผิดชอบ 
 
 

กองคลัง 
อบต.กระแชง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อกฎหมาย 
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

แบบฟอร์มที่ 1 กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
ชื่อส่วนรำชกำร : กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 

กิจกรรม เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ระยะเวลำ / 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านการสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบคุลากรในงานให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง 
 2 . อ าน วยความ สะดวก  และ
บ รร เท าค วาม เดื อน ร้ อน ให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 
3. ผู้ บ ริ ห าร  ส ม า ชิ ก ส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชงที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ตาม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของ อบต.
กระแชง (25 61 -256 5 )และ
ข้อบัญญัติอบต.ประจ าปีงบประมาณ 
2564  
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชง ที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ต าม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของ อบต.
กระแชง (25 61 -256 5 )และ
ข้อบัญญัติอบต.ประจ าปีงบประมาณ 
2564  
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.กระแชงที่
ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน /ศึ ก ษ าต่ อ  ต าม ม าต รฐาน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 

กองช่าง 
อบต.กระแชง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อกฎหมาย 
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

ขอบเขต KM  (KM Focus Areas) 
 

 

ขอบเขต KM ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
 

 

 
ขอบเขต KM 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกขอบเขต KM ที่มีต่อ 
 

 

พนักงำนส่วนต ำบล/พนักงำนจ้ำง 
 

 

ผู้บริหำร/อบต.กระแชง 
 

นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนางานที่ปฏิบัติ 1. เพ่ิมความรู้ความสามารถของพนักงาน
ในสังกัด อบต.กระแชง 
2. เพ่ิมความเข้าใจในระบบ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ อบต.กระแชง 

1. เพิม่คุณภาพงานต่างๆ 
2. สามารถพัฒนาองค์กรให้บรรลุได้ตาม
เป้าหมาย 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 
4. องค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

1. ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนางานให้
มีคุณภาพ 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อบต.กระแชง 
 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. พนักงานมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สามารถบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน สนองนโยบาย
ของผู้บริหารได้อย่างมีคุณภาพ 

1. อบต.กระแชง มีพนักงานที่มีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

1. ตอบสนองต่ อน โยบายการพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากร 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อบต.กระแชง 

3. การสร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. พ นั ก ง า น เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ งก า ร
ปฏิบัติงานและมีความส าคัญต่อองค์กร 
2 . พ นั ก ง า น มี ก า ร ส ร้ า ง  ร ว บ ร ว ม 
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อองค์กรในการน ามาใช้ซ้ า ต่อ
ยอด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1. อบต.กระแชง เป็นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้มีการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อ
องค์กรในการน ามาใช้ซ้ า ต่อยอด และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

1. ตอบสนองต่อนโยบายการสร้างองค์กร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อบต.กระแชง 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM  Action  Plan) 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เป้ำหมำย  KM ( Desired  State) :  1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชงเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ส่งเสริม สำยงำนกำรสอน ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
หน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม : 1. สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนใช้สาหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                     2. มีการเผยแพร่สื่อการสอน ให้เด็กปฐมวัย รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ทางเฟสบุ๊ค และเวปไซด์ 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 การบ่งช้ีความรู ้
- สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียน
การสอนใช้สาหรับเด็กก่อนวัย
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยไดร้ับความรู้ 
เสรมิสร้างทักษะ 

ต.ค.2564-ก.ย.2565 การรวบรวมสื่อการเรยีน เด็กปฐมวัยไดร้ับความรู้  
และมีทักษะมากขึ้น สนใจ
การเรยีนรู้มากขึ้น 

คณะกรรมการ
จัดการองค์
ความรู้ใน
องค์กร 

 

2 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

หัวหน้าส่วนราชการรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร/ฐานความรู้/
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้

ต.ค.2564-ก.ย.2565 หัวหน้าส่วนราช- การรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร/ฐาน 
ความรู้/เทคโนโลยสีารสนเทศ
ดูแลช่องทางการแบ่งปันแลก 
เปลี่ยนความรู ้

มีการรวบรวมจดั ท าเป็น
เอกสาร/ฐาน ความรู้/
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปันแลก 
เปลี่ยนความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการองค์
ความรู้ใน
องค์กร 

 

เอกสำรที่ใช้ส ำหรับประกอบกำรเสนอกำรปฎิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดเพื่อเสนอหน่วยงำนตรวจสอบ 
- บุคลากรใน อบต.มีความพึงพอใจในสถานที่ท างาน สะอาดปลอดภัย ส่งเสริมเป็นองค์กรการเรียนรู้ ร้อยล่ะ 80 
- มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เวปไซด์ 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM Action Plan) 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เป้ำหมำย  KM ( Desired  State)  :  2. สนับสนุนกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน หรือกำรสร้ำง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อประโยชน์ต่อกำรน ำมำใช้ซ้ ำ ต่อยอด     

หรือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม   :   1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง / 1ปี งบประมาณ 
                                         2. จัดท ารายงานผลการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด KPI เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 การด าเนินการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน(โดยพิจารณาจาก
องค์ความรู้ที่ส่งเสริมการ)
ปฎิบัติงาน 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน      
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
 

ต.ค.2564-ก.ย.2565 -ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าคู่มือ  หรือองค์
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฎิบัติงานอย่างน้อย 1
เรื่อง/1ปี งบประมาณ 
และเผยแพร่ให้
หน่วยงานในสังกัดทราบ 

-คู่มือการปฎิบัติงาน  
หรือองค์ความรู้ที่
พัฒนาการปฎิบัติงาน
หรือคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรอย่างน้อย 1 
เรื่อง/1ปีงบประมาณ 

คณะกรรมการ
จัดการองค์
ความรู้ใน
องค์กร 

 

เอกสำรที่ใช้ส ำหรับประกอบกำรเสนอกำรปฎิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดเพื่อเสนอหน่วยงำนตรวจสอบ 
- คู่มือขั้นตอนการให้บริการ/องค์ความรู้ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 เรื่อง 1ปีงบประมาณ 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Action  Plan) 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เป้ำหมำย  KM ( Desired  State)  :  3. กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัด อบต.กระแชง ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม

ของ อบต.อย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนองค์กรควำมรู้แก่เพื่อนร่วมงำน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม   :   การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาตามสายงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80 ของบุคลากรในสังกัด อบต.กระแชง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด KPI เป้ำหมำย ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ 

1 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนา 

จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ตรงตามสาย
งานและครบถ้วน 
-การรายงานผลการ
ฝึกอบรม 
-การจัดท าองค์ความรู้ที่เกิด
จาการพัฒนาน ามาจัดท า
เป็น KM 

ต.ค.2564-ก.ย.2565 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานของตน 

บุคลากรได้รบัการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ ไมน่้อยกว่าร้อยล่ะ 
80ของสายงานทั้งหมด 

คณะกรรมการ
จัดการองค์
ความรู้ใน
องค์กร 

 

เอกสำรที่ใช้ส ำหรับประกอบกำรเสนอกำรปฎิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดเพื่อเสนอหน่วยงำนตรวจสอบ 
- บุคลากรได้รับการอบรม ศึกษาดงูานตรงตามสายงาน ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80ของสายงานทั้งหมด 
- เอกสารสรุปการส่งบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรม 
-เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 

แนวทำงกำรติดตำมและประเมิน  
๑.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดท ารายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด 

ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ   เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   กรณีท ี่ได ้ม ีการส ่งบ ุคลากรไปฝ ึกอบรม ภายนอกองค ์กร 

๒.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร  โดยจัดท าเป็นเล่ม เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๓.  ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน  ก่อนและหลังการพัฒนา 

๔.  ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือน
ร่วมงาน  ของผู้เข้ารับการพัฒนา   

 

  กำรติดตำมและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
ประกอบด้วย 
 ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง                      เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้อ านวยการกองคลัง         เป็นกรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองช่าง                   เป็นกรรมการ 
 4.  หัวหน้าส านักปลัด          เป็นกรรมการ 
 5.  นักทรัพยากรบุคคล                             เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผน     การจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง   และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง    และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผล  ต่อนายก อบต.   อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM Action Plan)  2564 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เป้ำหมำย  KM ( Desired  State) :  1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชงเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ส่งเสริม สำยงำนกำรสอน ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
หน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม : 1. สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนใช้สาหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                     2. มีการเผยแพร่สื่อการสอน ให้เด็กปฐมวัย รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ทางเฟสบุ๊ค เวปไซด์  และไลน์ 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 การบ่งช้ีความรู ้
- สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียน
การสอนใช้สาหรับเด็กก่อนวัย
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยไดร้ับความรู้ 
เสรมิสร้างทักษะ 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 การรวบรวมสื่อการเรยีน เด็กปฐมวัยไดร้ับความรู้  
และมีทักษะมากขึ้น สนใจ
การเรยีนรู้มากขึ้น 

คณะกรรมการ
จัดการองค์
ความรู้ใน
องค์กร 

 

2 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

หัวหน้าส่วนราชการรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร/ฐานความรู้/
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้

ต.ค.2563-ก.ย.2564 หัวหน้าส่วนราช- การรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร/ฐาน 
ความรู้/เทคโนโลยสีารสนเทศ
ดูแลช่องทางการแบ่งปันแลก 
เปลี่ยนความรู ้

มีการรวบรวมจดั ท าเป็น
เอกสาร/ฐาน ความรู้/
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปันแลก 
เปลี่ยนความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการองค์
ความรู้ใน
องค์กร 

 

เอกสำรทีใ่ช้ส ำหรับประกอบกำรเสนอกำรปฎิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดเพื่อเสนอหน่วยงำนตรวจสอบ 
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านต่างๆ มากข้ึน ร้อยล่ะ 80 
- มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เวปไซด์ ไลน์ 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 
เอกสำรที่ใช้ส ำหรับประกอบกำรเสนอกำรปฎิบัติงำนตำมตัวชีวั้ดเพื่อเสนอหน่วยงำนตรวจสอบ 
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านต่างๆ มากข้ึน ร้อยล่ะ 80 
- มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เวปไซด์ ไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM Action Plan)  2564 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เป้ำหมำย  KM ( Desired  State)  :  2. สนับสนุนกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน หรือกำรสร้ำง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อประโยชน์ต่อกำรน ำมำใช้ซ้ ำ ต่อยอด     

หรือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม   :   1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง / 1ปี งบประมาณ 
                                         2. จัดท ารายงานผลการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด KPI เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 การด าเนินการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน(โดยพิจารณาจาก
องค์ความรู้ที่ส่งเสริมการ)
ปฎิบัติงาน 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน      
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
 

ต.ค.2563-ก.ย.
2564 

-ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าคู่มือ  หรือองค์
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฎิบัติงานอย่างน้อย 1
เรื่อง/1ปี งบประมาณ 
และเผยแพร่ให้
หน่วยงานในสังกัดทราบ 

-คู่มือการปฎิบัติงาน  
หรือองค์ความรู้ที่
พัฒนาการปฎิบัติงาน
หรือคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรอย่างน้อย 1 
เรื่อง/1ปีงบประมาณ 

คณะกรรมการ
จัดการองค์
ความรู้ใน
องค์กร 

 

เอกสำรที่ใช้ส ำหรับประกอบกำรเสนอกำรปฎิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดเพื่อเสนอหน่วยงำนตรวจสอบ 
- คู่มือขั้นตอนการให้บริการ/องค์ความรู้ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 เรื่อง 1ปีงบประมาณ 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

เอกสำรที่ใช้ส ำหรับประกอบกำรเสนอกำรปฎิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดเพื่อเสนอหน่วยงำนตรวจสอบ 
- คู่มือขั้นตอนการให้บริการ/องค์ความรู้ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 เรื่อง 1 ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Action  Plan) 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เป้ำหมำย  KM ( Desired  State)  :  3. กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัด อบต.กระแชง ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม

ของ อบต.อย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนองค์กรควำมรู้แก่เพือ่นร่วมงำน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม   :   การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาตามสายงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80 ของบุคลากรในสังกัด อบต.กระแชง 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด KPI เป้ำหมำย ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ 

1 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนา 

จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ตรงตามสาย
งานและครบถ้วน 
-การรายงานผลการ
ฝึกอบรม 
-การจัดท าองค์ความรู้ที่เกิด
จาการพัฒนาน ามาจัดท า
เป็น KM 

ต.ค.2563-ก.ย.
2564 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานของตน 

บุคลากรได้รบัการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ ไมน่้อยกว่าร้อยล่ะ 
80ของสายงานทั้งหมด 

คณะกรรมการ
จัดการองค์
ความรู้ใน
องค์กร 

 

เอกสำรที่ใช้ส ำหรับประกอบกำรเสนอกำรปฎิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดเพื่อเสนอหน่วยงำนตรวจสอบ 
- บุคลากรได้รับการอบรม ศึกษาดงูานตรงตามสายงาน ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80ของสายงานทั้งหมด 
- เอกสารสรุปการส่งบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรม 
-เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

เอกสำรที่ใช้ส ำหรับประกอบกำรเสนอกำรปฎิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดเพื่อเสนอหน่วยงำนตรวจสอบ 
- บุคลากรได้รับการอบรม ศึกษาดงูานตรงตามสายงาน ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80ของสายงานทั้งหมด  
- เอกสารสรุปการส่งบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรม 
- เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM Action Plan) 2564 
- มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เวปไซด์ 
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2 KM Action Plan  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 

 

 

ภาคผนวก 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด   โทร. ๐ 3578  2031                                          

ที ่  - วันที่         มกราคม   2565    

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างาน การจัดการความรู้ในองค์กร KM TEAM องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  

  เรื่องเดิม 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ใน     การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรทีมี่ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ข้อพิจารณา 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง   เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมีวิธีการบริหารที่ดี   จึงได้น าการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบการ
จัดการที่สามารถก าหนดขึ้น  และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้จัดวางระบบการจัดการความรู้   
และแผนการด าเนินงาน ไว้ดังรายการต่อไปนี้ 

   เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระแชง   จึงได้ประกาศแต่งตั้งทีมงาน  KM  และ  CKO  ดังต่อไปนี้   

คณะกรรมการอ านวยการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร(CKO TEAM) 
๑.  นายก อบต.กระแชง    ประธานกรรมการ  
๒.  รองนายก อบต.กระแชง  คนที่  ๑     กรรมการ  
๓.  รองนายก อบต.กระแชง  คนที่  ๒     กรรมการ  
๔. เลขานุการนายก อบต.กระแชง   กรรมการ/เลขานุการ 

  ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้    

 - ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการ และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะท างาน 
- ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร และให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วมประชุม

เพ่ือ      การตัดสินใจแก่คณะท างาน 
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร(KM TEAM) 

๑.  ปลัด อบต.กระแชง   ประธานกรรมการ  
๒.  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
๓.  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
5.  นักทรัพยากรบุคคล          กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

 
 



 
- ๒ - 

 
 ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้    

  1. จัดการความรู้  ก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์  พันธกิจ กลยุทธ์ และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง   
  2. ก าหนดแนวทาง กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ ทักษะ ประเด็นความรู้ที่ชัดเจน  
  3. จัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ของบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระแชง ที่มีทักษะประสบการณ์ตรง เผยแพร่ไปสู่บุคลากรรายอี่น ๆ 

4. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
5. ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 
     
 
                (ลงชื่อ) 
              ( นางวิลาวรรณ์  เสนดี) 
                  นักทรัพยากรบุคคล 
       (ลงชื่อ)  
                (นายสืบพงศ์   ดอนมุงคุณ) 
                     หวัหน้าส านกังานปลัด 

 
 
 

   -  เห็นควรด าเนินการ 
 
(ลงชื่อ) 
 (นายการุณ  พิริยายน)             
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง                            -  ด าเนินการ  

           
               (ลงชื่อ) 
              ( นายสุชาติ  สนธิ์ทอง) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
 
 

 



 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
ที ่30/๒๕65 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (CKO TEAM) 
------------------------------------------------------------ 

 จำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มำตรำ  ๑๑  ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร มีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งกำร
เรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ  เพ่ือน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว  เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพ และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
มีวิธีกำรบริหำรที่ดี  จึงได้น ำกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบกำรจัดกำรที่
สำมำรถก ำหนดขึ้น  และน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยทำงองค์กรได้จัดวำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้
และแผนกำรด ำเนินงำน  เพ่ือให้กำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิผล องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกระแชง   จึงได้ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร                    
(CKO TEAM) ดังต่อไปนี้   

๑.  นำยก อบต.กระแชง     ประธำนกรรมกำร  
๒.  รองนำยก อบต.กระแชง  คนที่  ๑     กรรมกำร  
๓.  รองนำยก อบต.กระแชง  คนที่  ๒     กรรมกำร  
๔.  เลขำนุกำรนำยก อบต.กระแชง   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้    

 - ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร และอุปสรรคต่ำง ๆ  ที่เกิดข้ึนกับคณะท ำงำน 
- ให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทรัพยำกร  และให้ค ำปรึกษำแนะน ำและรว่มประชุม

เพ่ือกำรตัดสินใจแก่คณะท ำงำน 
                                                     

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง   ณ  วันที่  21  เดือน มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕65                                                                                                      

 

( นำยสุชำติ  สนธิ์ทอง ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
 
 
 

 



 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
ที่  31 / ๒๕65 

    เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร (KM TEAM) 
------------------------------------------------------------ 

 จำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มำตรำ  ๑๑  ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร มีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งกำร
เรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว  เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพ และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง   เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
มีวิธีกำรบริหำรที่ดี  จึงได้น ำกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบกำรจัดกำรที่
สำมำรถก ำหนดขึ้น  และน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยทำงองค์กรได้จัดวำงระบบกำรจั ดกำรควำมรู้
และแผนกำรด ำเนินงำน  เพ่ือให้กำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิผล  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกระแชง  จึงได้ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร  (KM TEAM) ดังนี้ 

๑. ปลัด อบต.กระแชง     ประธำนกรรมกำร  
๒. หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด   กรรมกำร 
๓. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   กรรมกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
5. นักทรัพยำกรบุคคล     กรรมกำร/เลขำนุกำร 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้    
  1. จัดกำรควำมรู้  ก ำหนดประเด็นควำมรู้ และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศำสตร์  พันธกิจ กลยุทธ์ และมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง   
  2. ก ำหนดแนวทำง กลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ประเด็นควำมรู้ที่ชัดเจน  
  3. จัดให้มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ของบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกระแชง ที่มีทกัษะประสบกำรณ์ตรง เผยแพร่ไปสู่บุคลำกรรำยอี่น ๆ 

4. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
5. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมของหน่วยงำน 
6.พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 
7. ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง   ณ  วันที่  21   เดือน มกรำคม   พ.ศ.  ๒๕65                                                                                                      

 

 

 

         (นำยสุชำติ  สนธิ์ทอง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระแชง 



 
 

     ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
เรื่อง กำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้พัฒนำบุคลำกร และให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน 

*********************************************************** 

 จำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มำตรำ  ๑๑  ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร มีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งกำร
เรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพ และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
มีวิธีกำรบริหำรที่ดี   จึงได้น ำกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management)   ซึ่งเป็นระบบกำรจัดกำรที่
สำมำรถก ำหนดขึ้น  และน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง   ณ  วันที่  26  เดือน  มกรำคม    พ.ศ.  ๒๕65                                                                                                      

 

            (นำยสุชำติ  สนธิ์ทอง) 
                                                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
  
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด   โทร. ๐ 3578  2031                                          

ที ่  - วันที่         มกราคม   25645   

เรื่อง   ขอแจ้งเกี่ยวกับการด าเนินการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ถึง     หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบลทุกท่าน 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  ได้มีค าสั่ง อบต.กระแชงที่  30/2565 ,31                                     
/2565 ลงวันที่  21  มกราคม  2565   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างองค์กรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยทุกคนได้ร่วมแบ่งปัน รวบรวมความรู้และแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้
ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  จึงขอแจ้งให้ทุกท่านด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
       ( นายสุชาติ  สนธิ์ทอง ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
 


