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1. คณะทํางานการจัดองคความรูในองคกร 
 1.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ประธานคณะทํางาน 

2.  ผูอํานวยการกองคลัง    คณะทํางาน 
3.  ผูอํานวยการกองชาง    คณะทํางาน 
4.  ผูอํานวยการกองการศึกษา   คณะทํางาน  
5.  หัวหนาสํานักงานปลัด        คณะทํางานและเลขานุการ  
6.  นักทรัพยากรบุคคล    ผูชวยเลขานุการ   
 

 คณะทํางานมีหนาที่ดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคกรของ อบต.โปงน้ํารอน 
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่นๆ ในสวนที่เก่ียวของ 

 

    ประธานคณะทํางาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพ่ือ
นําเสนอประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน  ติดตามความกาวหนาและ
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 

   และ คณะทํางาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมายจัดทํา
รายงานความคืบหนาของงานในสวนที่รับผิดชอบ เปน “แบบอยางที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรูเปน Master 
Trainer ดานการจัดการความรู 
 

2. ขอบเขตของการจัดการองคความรูในองคกร 
   กรอบการประเม ินดานการจ ัดการความรู ซึ่งจะมีความเก ี่ยวของและเชื ่อมโยงกับพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ 
มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี ้เพื ่อ
ประโยชนในการปฏิบัติ ราชการของส วนราชการใหสอดคล องกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น 

 

ขอบเขตของการจัดการความรูสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย 
๑.  สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน  
๒.  เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

และพัฒนางานของหนวยงานตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล 
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3. เปาหมายของการจัดการองคความรูในองคกร 
เป าหมายของการจัดการองคความรู ในองคกรทั้ งหมด ที่ สอดรับกับขอบเขตของการจัดการ               

องคความรูในองคกร ที่จะเลือกดําเนินการ ประกอบดวย 
๑.  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศกึษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ 
๒.  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  มีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน / กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบล อยางเขมแข็งและตอเนื่อง 
๓.  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน มีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนองคความรูแกเพื่อนรวมงาน    
๔.  การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕.  การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน   

 

4.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)   
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย  ของ

การจัดการองคความรูในองคกรที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
๑.  ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 
๒.  บุคลากรที่เก่ียวของใหความรวมมือเปนอยางดี 
๓.  คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
๔.   มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 
5.  แนวทางการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน   
 

การจัดการความรู  Knowledge Management 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  คือ  การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถ
ในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี  ๒  ประเภท  คือ  

๑. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด
หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวา
เปนความรูแบบนามธรรม  

๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธี
ตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรยีกวาเปนความรูแบบรูปธรรม  
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6.  หัวใจของการจัดการความรู  
มีผูรูไดกลาวถึงการจัดการองคความรูในองคกรหลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวา 

หัวใจของการจัดการองคความรูในองคกรอยูท่ีไหนได โดยอาจกลาวเปนลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้น
ของความตองการ ได โดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่ยอมรับทั่วไปวาความรูคือพลัง  

๑. ความรูคือพลัง 
๒. ความสําเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยูที่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูที่การมีปฏิสัมพันธ 

ระหวางคนดวยกัน  
๓. จุดหมายปลายทางสําคัญ ของความรูมใิชที่ตัวความรู แตอยูที่การนําไปปฏิบัติ  
๔. นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล  
 

7.   เครื่องมือในการจัดการความรู 
กรมการปกครองไดจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยูในเอกสาร “คํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙” ซึ่งไดสงให ก.พ.ร. เม่ือวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙ แลว  
เมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาว  จะประกอบดวยสวนสําคัญ ๒ สวน  คือ   

๑. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู (KM Process)  
๒. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process)  
ซึ่งทั้ง ๒  สวน จะมีความสําคัญในการชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแกปญหาความยากจนตาม

ขอบเขต และเปาหมายที่กําหนดไวใหบรรลุผล ขณะเดียวกันในแตละ สวนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแตละ
สํานัก กอง รองรับเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยูไมนอยกวา ๑๖โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการ
จัดการความรูของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนเปนงานที่มี
ความสําคัญอีกงานหนึ่ง ที่ตองการ พลังการมีสวนรวมของทุกๆ สวน ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค และจะเปนอีก
กาวหนึ่งที่สําคัญในการที่จะกอเกิดการรวบรวมสะสมองคความรู การใชประโยชนและตอยอดองคความรูในการ
แกไขปญหาความยากจน  

การจัดการความรูประกอบดวย   
กระบวนการหลัก ๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหา ความรูใหม การจัดความรูใหเปน

ระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู สุดทายคือ การเรียนรู และเพ่ือใหมีการ
นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรางขึ้นมาเพื่อนําไปใชในการ
ถายทอดและแลก เปลี่ยนความรู ซึ่งอาจแบงเปน ๒ กลุมใหญ ๆ คือ  

(๑). เครื่องมือที่ชวยในการ “เขาถึง” ความรู  ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit  
(๒). เครื่องมือที่ชวยในการ “ถายทอด“ ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit ซึ่งตองอาศัย

การถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก  
ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวท่ีมีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแหงการเรียนรู หรือชุมชน             

นักปฏิบัติ การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู  
 
 



4 
แผนการจัดการความรูขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  

ประจําปงบประมาณ 2561 
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน :   องคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน 
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู 
                                      ความสามารถทางดานตาง ๆ  เชน การศึกษาตอ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ/ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม     :  พนักงาน อบต.ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การสรางและ
แสวงหาความรู 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-จัดหรือสงอบรม / 
สัมมนา / ศกึษาดูงาน 
/ศึกษาตอ/ระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอรใน
องคกร 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การอบรม / สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน /ศึกษาตอ/

การเขาถึงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

บุคลากรไดรับการ
อบรม / สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน /ศึกษา
ตอ/ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

 หัวหนาสวนราชการ 
 แตละสวน 

 
 
 

2  การจัดความรูใหเปน  
 ระบบ 
 -บอรดประชาสัมพันธ 
 -เว็ปไซต อบต. 
 -จัดทํารูปเลม/รายงาน 
   แผนพับ 

-รวบรวมความรูเปน
หมวดหมูและจัดทํา
ฐานขอมูล 
 - สรางคลังความรู
ระเบียบขอกฎหมาย 
ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

จํานวนฐานขอมูล 
ความรูดานตาง ๆ  

บุคลากรในองคกร
ไดรบัความรูเพิ่ม 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวนรวบรวบ
ขอมูล 

 
 

3  การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู 

- ปรับปรุงรปูแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน สมบูรณ 

ปรับปรุงฐาน 
ขอมูลความรูของ
บอรดประชาสัมพันธ/
เว็ปไซตอบต. 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

จํานวนฐานขอมูล 
ความรูดานตาง ๆ ที่
ไดรบัการปรับปรุง 

จํานวนฐาน 
ขอมูลความรูที่
ไดรบัการปรับปรุง 

 หัวหนาสวนราชการ 
 แตละสวน 

 

4 การเขาถึงความรู 
 -บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซตอบต. 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 
- ระบบเครอืขาย 

รวบรวมความรูเพ่ือ
ติดประกาศ /บันทกึ 
/ จัดเก็บ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

จํานวนการเขาถึง
ฐานขอมูล 

ความรูดานตาง ๆ 

มีจํานวนการเขาถึง
ฐานขอมูลความรูดาน

ตาง ๆ 

 หัวหนาสวนราชการ 
 แตละสวน 

 

5 การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

-บอรดประชาสัมพันธ 
- เว็ปไซตอบต. 
- จัดทํารูปเลม 
- จัดทํารายงาน 
- แผนพับ 
- การประชุม
ประจําเดือน 

ใหบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศกัยภาพดาน ๆ  
เขารวมประชุม/รายงาน 
ผลการอบรม 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

จํานวนการประชุมเพือ่
แลกเปลีย่นความรู /จัดทํา
รายงาน/บันทกึทึกขอมูล

ในเว็ปไซตอบต. 

บุคลากรในองคกร
ไดรบัความรูเพิ่ม 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 

 

6 การเรยีนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนําความรูในไป
ใช 

ประชาสัมพันธ /  เว็ป
ไซตอบต. /ศูนยขอมูล
ขาวสารทาํแผนพับแจก 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

การจัดทํา/บันทกึ
ขอมูล ประชาสมพันธ 

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึกขอมูล 

 หัวหนาสวนราชการ 
 แตละสวน 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน :   องคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน 
เปาหมาย KM (Desired State) : เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
                                       ของหนวยงานตางๆ ภายใน อบต. 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม     : บรรยากาศที่เอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การบงชี้ความรู 

-มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ตอการนําการจัดการ
ความรูมาเปน
เคร่ืองมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน           

เสรมิสรางบรรยากาศ
ใหเอื้อตอการนําการ
จัดการความรูมาเปน
เคร่ืองมือในการ
พัฒนาบุคลากร
พัฒนางาน เชนการ
จัดการประชุมในแต
ละสวนราชการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

จํานวนการเสรมิสราง
บรรยากาศใหเอือ้ตอ
การนําการจัดการ
ความรูมาเปน
เคร่ืองมือ 

มีการเสรมิสราง
บรรยากาศใหเอือ้ตอ
การนําการจัดการ

ความรูมาเปน
เคร่ืองมือ 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 

 
 
 

2 การสรางและแสวงหา
ความรู 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ มีการ
ประชุมแตละสวน
ราชการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

จํานวนครั้งท่ีประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุนการ

สรางบรรยากาศ 

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุน
การสรางบรรยากาศ
การทํางาน 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 

 

3 การจัดความรูใหเปน
ระบบ 

 -บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็ปไซตอบต. 
- วารสาร 
 -จัดทํารูปเลม/รายงาน   
   และแผนพับ 

ประชาสัมพันธ / เว็ป
ไซตอบต. /ศูนยขอมูล
ขาวสารทาํแผนพับ 
แจกใหแกพนักงาน  
ลูกจางทราบ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

จํานวนการประชุมเพือ่
แลกเปลีย่นความรู /จัดทํา
รายงาน/บันทกึทึกขอมูล

ในเว็ปไซต อบต. 

บุคลากรในองคกร
ไดรบัความรูเพิ่ม 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 
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 การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู 

- ปรับปรุงรปูแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน เนื้อหาให
สมบูรณ 

-หัวหนาสวนรากชาร
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานขอมูลความรูบน
บอรดประชาสัมพันธ/
เว็ปไซต อบต.และแผน
พับ ของแตละสวน
ราชการ 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

หัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการปรับปรุง
ฐาน 
ขอมูลความ                              
รูดานตาง ๆ  

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน 
ขอมูลความรู  

  หวัหนาสวนราชการ 
  แตละสวน 

 

5 การเขาถึงความรู 
 -บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซตอบต. 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

ตั้งผูรับผดิชอบดูแล
บอรดประชาสัมพันธ /
เว็ปไซตอบต. / ศูนย
ขอมูลขาวสาร 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

มีผูดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /เว็ปไซต

อบต. / ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

 

มีการดูแลบอรด
ประชาสมัพันธ /เว็ปไซต
อบต. / ศูนยขอมูล

ขาวสาร 

  หวัหนาสวนราชการ 
  แตละสวน 

 

6 การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

  - บอรด   
     ประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซตอบต. 
- จัดทํารูปเลม 
- จัดทํารายงาน 

หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร / ฐานความรู /
เทคโนโลยี สารสนเทศ   
ดูแลชองทางการ
แบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู ของแตละสวน
ราชการ 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร / ฐานความรู/
เทคโนโลยี สารสนเทศ   
ดูแลชองทางการ
แบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

 

มีการรวบรวมจัดทํา
เปนเอกสาร / 
ฐานความรู/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดูแล
ชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

  หวัหนาสวนราชการ 
  แตละสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนาํความรูในไปใช 

ประชาสัมพันธ/เว็ปไซต 
อบต. /ศนูยขอมูล
ขาวสาร ของแตละสวน
ราชการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

การจัดทํา/บันทกึ
ขอมูล 

มีการจัดทํา/บันทกึ
ขอมูล 

  หวัหนาสวนราชการ 
  แตละสวน 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

ชื่อหนวยงาน :   องคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน 
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ               
                                       ทางดานตาง ๆ  เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม  สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ 
หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม  :  พนักงาน อบต.ในสงักัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-สงเสรมิใหบุคลากรใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโปงน้ํารอน 
เห็นความสําคัญของ
การจัดการความรู 
สงเขารับการอบรม 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

บุคลากรในสงักัดอบต. 
ทราบเปาหมาย KM ของ

องคการบริหารสวน
ตําบลโปงน้ํารอน 

จํานวนบุคลากรที่
ทราบเปาหมาย KM 
ขององคการบริหาร

สวนตําบลโปงน้ํารอน
อยางนอย 50% ของ

อบต. 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 

 

2 การสื่อสาร ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ทําใหทกุ
คนเขาใจถึงการ
จัดการความรู 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

บุคลากรในสงักัดอบต.
เขาใจถึงการจัดการ

ความรู 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจถึงการจัดการ
ความรูอยางนอย 
50% ของอบต. 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 

 

3 กระบวนการและ
เคร่ืองมือ 
- การคนหา    
- การถายทอด  
- แลกเปลีย่นความรู 

มีการจัดทําใหบอรด
ประชาสัมพันธ / เว็ป
ไซตอบต. / ศูนยขอมูล
ขาวสาร ใหมีการคนหา 
ถายทอด แลกเปลีย่น
ความรูที่สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

จํานวนครั้งบอรดประชา 
สัมพันธ / เว็ปไซตอบต. /
ศูนยขอมลูขาวสาร ที่
ไดรับการปรบั 
ปรุง 

บอรดประชาสัม 
พันธ/เวป็ไซตเทศ 
บาล /ศูนยขอมูล
ขาวสาร ไดรับการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 

 

4 การเรียนรู จัดการประชมุ/สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัดกจิ 
กรรมเพื่อใหทุกคนเขาใจ
และตระหนกัถึงความ 
สําคัญและหลกั 
การของการจัดการ
ความรู 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

บุคลากรที่เขาใจและ
ตระหนักถึงความสาํคญั
และหลกัการของการ

จัดการความรู 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจและตระหนกั
ถึงความสาํคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 

 

5 การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู
องคการบริหารสวน
ตําบลโปงน้ํารอน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ

จัดการความรูองคการ
บริหารสวนตําบลโปงน้ํา

รอน 

ผลการติดตามและ
ประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรูองคการ
บริหารสวนตําบล
โปงนํ้ารอน 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 

 

6 การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล 

-การใหของขวัญ/ของ
รางวัล 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2561 

บุคลากรในสงักัดอบต.มี
ความเขาใจการจัดการ

ความรู 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจการจัดการ
ความรูอยางนอย 
50% ของอบต. 

  หวัหนาสวนราชการ 
แตละสวน 
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9. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
 ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบล                
โปงน้ํารอนประกอบดวย 
 1.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ประธานคณะทํางาน 

2.  ผูอํานวยการกองคลัง    คณะทํางาน 
3.  ผูอํานวยการกองชาง    คณะทํางาน 
4.  ผูอํานวยการกองการศึกษา   คณะทํางาน  
5.  หัวหนาสํานักงานปลัด        คณะทํางานและเลขานุการ  
6.  นักทรัพยากรบุคคล    ผูชวยเลขานุการ   

 ใหคณะกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการ
ความรูองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

………………………………………………………… 


