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การจัดการความรู้ (KM) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
ที่มาของการจัดการ KM  การพัฒนาองค์กร : องค์กรต้องมีความรู้ 

ท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน (เกี่ยวกับควำมหมำย/บริบท) 
 

ควำมหมำย KM  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้จัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและน ามาประมวลผลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นความรู้ พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย เป็นแหล่งขุม
ปัญญา และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ 
 

เป้าหมาย KM  เพ่ือการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประโยชน์ KM - พัฒนาคน (เพ่ิมศักยภาพ) 
- พัฒนางาน (สร้างสรรค์นวัตกรรม)  
- พัฒนาองค์ความรู้ (มี/ใช้/รักษา) 

 
 

 
 
 

 “ความรู้ได้จากการปฏิบัติงาน” 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิด 
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จัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความรู้ที่ส าคัญและเป็นปัญหาที่

ต้องน า KM มาช่วย และด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ (Knowledge Assets) มีการรักษา 
พัฒนาให้ทันสมัย สร้างแหล่งขุมปัญญา และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่
ความรู้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม 

“ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)” 
1. ความพอประมาณ 

- ไม่หวังสูงเกินไป 
- สามารถบรรลุส าเร็จได้ 
- ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
- ตามการเอ้ืออ านวยของสภาพแวดล้อม 

2. ความสมเหตุสมผล 
- สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- มีความเป็นมาตรฐาน 
- มีความยั่งยืน 
- พัฒนางาน/พัฒนาคน 
 

3. มีภูมิคุ้มกนั 
- พ้ืนฐานความถูกต้องเป็นธรรม 
- การมีส่วนร่วม 
- วัดผลได้ 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง 
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ทัศนคติ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM 

ไม่จ  ำเป็นตอ้ง ขนัแข่ง 
 

เพิ่มงำน 

แบ่งชนชั้นวรรณะ รอโอกำส 

มีสถำนท่ี 
 

มีกฎ/ระเบียบ 

KM ต้อง 

พึ่งพำ/ช่วยเหลือ/เอ้ือเฟ้ือ 
 
แบ่งปัน/แลกเปล่ียน/ถ่ำยทอด 

 

ไขวค้วำ้/แสวงหำ/เรียนรู้ 
 

ลด EGO 

 

ต่อเน่ือง/ทุกเวลำ 

รวมพลงั/สำมคัคี 

สร้ำงสรรค/์จินตนำกำร 

ทัศนคต ิ
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 คน (เพิม่ศักยภาพ) 
  

   (พฒันา) งาน    ความรู้ (องค์ความรู้ใหม่) 
หลักการ 

1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
2. น าไปใช้ได้จริงเหมาะสมกับงานและได้จากการปฏิบัติงานประจ า (ความชัดเจนของ

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการ/ผลผลิต/วัดได้) 
       3. ตอบสนองเป้าหมาย 
      4. ไม่จ ากัดรูปแบบ 

การก าหนด KV  (Knowledge Vision) 
ขอบเขต    “ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที่เก่ียวข้อง”  
เป้าหมาย (ปัจจัย) 

1. พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage) : การพัฒนาความรู้เชิงการปฏิบัติงานการ
บริหารงานบุคคล 

2. พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพผลงาน 
3. การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
 

การก าหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมาย (ปัจจัย) 
ปัจจัยท่ี 1.     พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage)  

- ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการจัดท าองค์ความรู้ 
(จ านวนองค์ความรู้) 

ระดับ 1  ไม่มีองค์ความรู้ 
ระดับ 2  องค์ความรู้ที่ได ้1 - 2 เรื่อง 
ระดับ 3        องค์ความรู้ที่ได ้3 - 4 เรื่อง 
ระดับ 4        องค์ความรู้ที่ได้ 5 - 6 เรื่อง 
ระดับ 5        องค์ความรู้ที่ได้ตั้งแต่ 7 เรื่องขึ้นไป 
 
 
 
 

วงจรการจดัการความรู้ 
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ปัจจัยท่ี 2.  พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน  
- ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการจัดท าขั้นตอนและ 

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ/หรือการจัดท า 
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน  
(ขั้นตอน/ระยะเวลาและเครื่องมือเครื่องมือฯ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

ระดับ 1       ไม่มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
         และ/หรือเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 

ระดับ 2       มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
          และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 1 - 2 ฝ่าย 

ระดับ 3        มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
          และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 3 - 4 ฝ่าย 

ระดับ 4        มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
                    และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 ฝ่าย 
ระดับ 5       มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
          และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกฝ่าย 

ปัจจัยท่ี 3.  การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้   
- ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 

(จ านวนช่องทางการเผยแพร่) 
ระดับ 1        มีการเผยแพร่จ านวน 1 ช่องทาง 
ระดับ 2        มีการเผยแพร่จ านวน 2 ช่องทาง 
ระดับ 3        มีการเผยแพร่จ านวน 3 ช่องทาง 
ระดับ 4        มีการเผยแพร่จ านวน 4 ช่องทาง 
ระดับ 5        มีการเผยแพร่จ านวนตั้งแต ่5 ช่องทางขึ้นไป 

วิเคราะห์กระบวนงาน ความรู้ที่จ าเป็น  
1.  เป็นความรู้ที่ใช้ปฏิบัติงานประจ าของแต่ละฝ่าย (Actionable Knowledge) 
2. เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 
3. เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

วิเคราะห์ตนเอง 
1. บุคลากรมีความรู้เฉพาะตัวบุคคล (จุดแข็ง) 
 - การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
2. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ (จุดแข็ง) 

- ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อการ 
ด าเนินงาน 

3. ขาดการรวบรวมความรู้องค์รวมของกอง (จุดอ่อน) 
- พัฒนา/ยกระดับองค์ความรู้ของกอง (ทุกฝ่าย) 
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4. ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร/การประสานงานระหว่างฝ่ายและ 

คณะท างาน (จุดอ่อน) 
 - จัดท าองค์ความรู้เป็นฝ่าย 
5. การรวมตัว(ประชุม)ของคณะท างานฯ (จุดอ่อน) 
 - การอุทิศเวลาของคณะท างานฯ 
 - การให้ความส าคัญกับ KM ของผู้บังคับบัญชา 
6. ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจ า (จุดอ่อน) 

- อุทิศเวลาตามสมควรแก่เหตุ 
  7. แผนปฏิบัติการของ KM กรม (โอกาส) 
   - ก าหนดทิศทางและขับเคลื่อนให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไป 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
8.      ขาดงบประมาณ (อุปสรรค) 
 - ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน (กอง) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- การสนับสนุนของผู้บริหาร 
 - การอุทิศเวลาของคณะท างานฯ(Facilitator) และเจ้าหน้าที่ 

ทุกคน 
- ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกคน 

 - ความมีน้ าใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
 - ความกระตือรือร้นของคณะท างานฯ และ 

เจ้าหน้าที่ทุกคน 
- ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

การจัดการ KS (Knowledge Sharing) 
กิจกรรม/โครงการ 

1. การเรียนรู้ 
- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  
- เรียนรู้จากการฝึกอบรม  
- เรียนรู้จากการอ่าน  

2.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมสร้างสิ่งเร้ากระเซ้าจิตส านึกระลึกถึง KM  
 (ประชาสัมพันธ์) 
- กิจกรรมสนทนาหน้างาน (ปัจจัย 1- 2) 
-          กิจกรรมน าทางสร้างคุณภาพ(ปัจจัย 2 ) 
- จัดโครงการเชิงการส่งเสริมการเรียนรู้ (ค้นหาคนเด่นสรรหา, การ

จัดการให้เกิดความรู้) (ปัจจัย 1) 
- กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา (ปัจจัย 1-2) 

    - กิจกรรมการแปลงความรู้สู่ขุมความรู้ (ปัจจัย 1) 
    - กิจกรรมการปลดปล่อยความรู้ (ปัจจัย 3) 
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3. สร้างแรงจูงใจแก่ผู้แบ่งปันความรู้ 
การให้รางวัลแก่ทีมหรือตัวบุคคล เช่น ประกาศเกียรติคุณ/ 

โล่ห์เกียรติยศ/สิ่งของต่างๆ แก่ผู้ที่สมควร ได้แก่ 
-  ผู้ถ่ายทอดความรู้  
- ผู้สร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม 

  - ผู้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ (Facilitator) 
4. การบันทึกข้อมูล 

การเก็บข้อมูลที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    - ก าหนดผู้บันทึก 
    - ก าหนดวิธีการบันทึก/รูปแบบ 
    - ข้อมูลที่จะบันทึก 

5. การวัดผลการด าเนินการ (After Action Review : AAR) 

การจัดการ KA (Knowledge Asset) 
การสร้างขุมความรู้ 

1. การสร้าง/ยกระดับความรู้ (ประมวลผลเป็นองค์ความรู้)  
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้น ามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้  
- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแบบตรวจสอบ

งาน 
2. การจัดท าฐานข้อมูลความรู้  (Knowledge Base) 
3. การใช้ความรู้ (Knowledge Acting) 
4. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Access) 

 - เอกสาร, คู่มือ 
 - เวทีกลุ่มย่อย ระดับฝ่าย/กอง 
 - ตลาดนัดความรู้ 
 - การใช้สื่อโดยช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน,Web     
                      Site, Board  
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การด าเนินกจิกรรมตามแผน 
 

1.   การเรียนรู้ (Learning Management)  
 

กลุ่มกิจกรรม ลักษณะ การวัดผล หมายเหตุ 
1. เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
(Leaning by Doing) 

 

-  การปรับเปลี่ยนหน้าที่ 
-  การมอบหมายงาน 

- จ านวน ๒ ครั้งที่
ได้รับการปรับ 
เปลี่ยนงาน 

รวบรวมข้อมูล
จากแต่ละฝ่าย 

ตลอดปี 
2. เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ฝึกอบรม (Leaning by 
Training) 

 

-  การเข้ารับการอบรม - จ านวนที่ได้รับการ
อบรม 
 

รวบรวมข้อมูล
จากแต่ละฝ่าย 

ตลอดปี 

3. เรียนรู้จากการอ่าน 
(Leaning by Reading) 
 

 

-  ส่งเสริมการอ่าน แหล่งความรู้     
    - มีห้องสมุด 
    - มี WEB ความรู้ 
และ WEB ของแต่ละ
ฝ่าย 

รวบรวม 
ข้อมูลจาก 
- แบบสอบ 
ถามการใช้
ห้องสมุด,เปิด 
WEB SITE  
ตลอดปี 
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2.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  

 
 

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะการด าเนินการ ระยะเวลา AAR 
1. กิจกรรมสร้างสิ่งเร้าจิตส านึก

ระลึก ถึง KM 
 
 
 

  ประชาสัมพันธ์ KM   
   -  ทดสอบความรู้โดยรวม 
       ด้านต่างๆ ในงานบริหารงานบุคคล       
       (กิจกรรมน าความรู้สู่งานเลี้ยง) 
   -  ให้ความรู้เพิ่มเติมจากการ 
      ตอบค าถาม 
 

ม.ค.- ก.พ. 6๓ 
 (คณะท างาน) 

 

2. กิจกรรมสนทนางาน 
 
 
 
 

1. การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน 
     -  ถ่ายทอดความรู้แต่ละคน/ทีม 
     -  การแนะน า/สอนงาน/วิเคราะห์งาน/
แก้ไขข้อผิดพลาด/เสนอความเห็น 
2.  การรวบรวมความรู้ (บันทึก) 
    -  จัดท าแบบบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน 
    -  เก็บความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอด 
3.  น าข้อมูลความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน 
 

ก.พ. – ส.ค.6๓ 
(ทุกส่วน/ทุกงาน) 

 
 
 
 
 
 

 

3. โครงการค้นหาคนเด่น     
สรรหา 

 

-  การส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้มีพฤติกรรม
เหมาะสม/มีสมรรถนะสูง/มีความคิด
สร้างสรรค์/ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ/แบ่งปันและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน 
-  การบันทึกข้อมูลความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน 

ก.พ. - ส.ค. 6๓ 
(ทุกส่วน/ทุกงาน) 

 

 

4.  กิจกรรมน าทางสร้าง
คุณภาพ 

 

-  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
-  จัดท า Flow chart 
-  จัดท าแบบตรวจสอบงานเพ่ือเป็นกรอบ
ส าหรับการปฏิบัติและตรวจสอบผ่านงาน 
 

ก.พ. - ส.ค. 6๓ 
 (ทุกส่วน/ทุกงาน) 
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2. การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ต่อ 
 

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา AAR 
5.  กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา ? -  ถามตอบ หารือประเด็นที่เป็นปัญหา 

-  เสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน 
-  พิจารณาสั่งการในการแก้ปัญหาและ
พิจารณาแนวทางการด าเนินการจาก
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้เป็นความรู้ที่ถูกต้อง 
-  จัดท าแบบการสอบถาม 

ก.พ. - ส.ค. 6๓ 
(ทุกส่วน/ทุกงาน) 

 

 

 

3. การสร้างขุมความรู้ (Knowledge Asset)  
 

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา AAR 
1. กิจกรรมการแปลงความรู้สู่
ขุมความรู้ 
 
          

1.  การเรียบเรียง(ประมวลผล)ข้อมูล
ความรู้ที่ได้มาจัดท าเป็นองค์ความรู้ 
(ขุมปัญญา) 
2.  การจัดเก็บองค์ความรู้ 

มิ.ย. – ก.ค. 6๓ 
(ทุกส่วน/ทุกงาน) 

 
ก.ค.– ส.ค.6๓ 

(ทุกส่วน/ทุกงาน) 
 

 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมปลดปล่อยความรู้ 
 

 
 
 
 
 

1.  วธิีการเผยแพร่ 
     -   คู่มือ  
      -  (HOW TO/KNOW HOW) 
2.  ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 
       - website 
      - แจ้งเวียน 
      - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
      - ประชุม/สัมมนา 
      - ตลาดนัดความรู้ 
      - นิเทศงาน 
 

ตลอดเวลาที่มีข้อมูล
ความรู้ 
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ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย  
เป้าหมายที่  1.     พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage) : กิจกรรมล าดับที่ 6 
- ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการจัดท าองค์ความรู้ (จ านวนองค์ความรู้) 

ระดับ 1  ไม่มีการจัดท าองค์ความรู้ 
ระดับ 2  องค์ความรู้ที่ได้ 1 - 2 เรื่อง 
ระดับ 3  องค์ความรู้ที่ได้ 3 - 4 เรื่อง 
ระดับ 4  องค์ความรู้ที่ได้ 5 - 6 เรื่อง 
ระดับ 5  องค์ความรู้ที่ได้ตั้งแต ่7 เรื่องขึ้นไป 

 
เป้าหมายที ่ 2.  พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน : กิจกรรมล าดับที่ 4 
- ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือการจัดท า
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน (ขั้นตอน/ระยะเวลาการปฏิบัติงานและเครื่องมือตรวจสอบฯ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

ระดับ 1  ไม่มีการจัดขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือเครื่องมือ 
ตรวจสอบคุณภาพงาน 

ระดับ 2  มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือมีเครื่องมือ 
ตรวจสอบคุณภาพงาน 1 - 2 ฝ่าย 

ระดับ 3  มีการจดัท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือมีเครื่องมือ 
ตรวจสอบคุณภาพงาน 3 - 4 ฝ่าย 

ระดับ 4  มีการจดัท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือมีเครื่องมือ 
ตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 ฝ่าย 

ระดับ 5  มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานและ/หรือมีเครื่องมือ 
  ตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกฝ่าย 
 

เป้าหมายที ่ 3.  การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้  : กิจกรรมล าดับที่ 7 
- ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ (จ านวนช่องทางการเผยแพร่) 

ระดับ 1  มีการเผยแพร่จ านวน 1 ช่องทาง 
ระดับ 2  มีการเผยแพร่จ านวน 2 ช่องทาง 
ระดับ 3  มีการเผยแพร่จ านวน 3 ช่องทาง 
ระดับ 4  มีการเผยแพร่จ านวน 4 ช่องทาง 
ระดับ 5  มีการเผยแพร่จ านวนตั้งแต ่5 ช่องทางขึ้น  
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 

ค าอธิบาย 
1.  จัดตั้งคณะท างานจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
             
2.  จัดท าแผนการจัดการความรู้  
        2.1  ประชุมคณะท างานฯ พิจารณาการจัดท าแผน  
               2.1.1  ท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ KM ของคณะท างานฯ 
               2.1.2  ก าหนดกรอบความคิด/แนวทาง/หลักการ ของการด าเนินการ 
               2.1.๓  ก าหนดขอบเขต/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/วิเคราะห์กระบวนงาน/วิเคราะห์ตนเอง 
                         /ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (KV) 
               2.1.๔  ก าหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) 
               2.1.๖  การสร้างขุมความรู้ (KA) 
         2.2  เสนอแผนการจัดการความรู้ต่อ CKO พิจารณา 
         2.3  ชี้แจงการด าเนินกิจกรรมต่อพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

3.  การด าเนินกิจกรรมตามแผน 
              3.1  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม 
            3.2  ประชาสัมพันธ์ KM   
              3.3  จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ 
              3.4  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว 
              3.5  วิเคราะห์สรุป AAR โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

ค าอธิบาย 
3.  การด าเนินกิจกรรมตามแผน (ต่อ) 
             3.6   จัดท ากิจกรรมตามแผนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
             3.7   เตรียมการประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการและ 
                     ทีจ่ะด าเนินการตามแผนต่อไป 
             3.8  รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
             3.9  จัดท าองค์ความรู้ตามเป้าหมาย  
             3.10   ก าหนดช่องทางการเผยแพร่/การเข้าถึงข้อมูล 
 

4.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 

5.  สรุปการด าเนินงาน KM ส านักปลัด (งานบริหารงานบุคคล) 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
 

    

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
 

    

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
               ให้ทุกส่วนราชการ มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของส านักปลัด รวมทั้ง
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ความรู้ที่เป็นองค์รวม มีการใช้ความรู้ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
         1.  การร่วมมือ/เสียสละ  คณะท างานฯและเจ้าหน้าที่ของส านักปลัดในการด าเนินงาน 
         2.  การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน 
         3.  ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร 
         4.  ความคาดหวังของผลส าเร็จที่มีต่อองค์กรในการด าเนินการจัดการความรู้ (แรงกระตุ้น) 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
           1.   ต้องใช้ระยะเวลาส าหรับการเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ KM เนื่องจากเป็นทีมท างานใหม่ไม่
มีประสบการณ์ 
            2.  ภารกิจการปฏิบัติงานประจ าของคณะท างานฯ (โดยเฉพาะกรณีท่ีต้องมีการประชุมคณะท างานฯ)                                    
            3.  ไม่มีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
            4.  ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางที่จะใช้ในการจัดท าและการด าเนินงาน (รอ Template ของ
ส านักจัดการความรู้) 
            5.   การให้ความส าคัญของผู้บริหารในหน่วยงาน 
 

หลักฐานอ้างอิง          
            1.    เอกสารแนบท้ายแผน  
            2.    ป้ายประชาสัมพันธ์ของส านักปลัด (งานบริหารงานบุคคล) 
            3.    Web Site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
(แบบฟอร์มที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการความรู ้ (แบบฟอร์มที่ ๒) 
ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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แบบฟอร์มท่ี 1 : ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 

ชื่อกลุ่มภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค ารับรองของ
หน่วยงาน 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(Target) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการท างาน
ตามบทบาทภารกิจอย่าง   มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จการจัดการความรู้
ของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ระดับความส าเร็จ 
การจัดการความรู้ ปี 256๓ 
ครบ 5 ประเด็น 

ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

องค์ความรู้ที่คัดเลือกมาท า KM  คือ ความรู้เชิงการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล 
เหตุผล   1. เพ่ือให้มีองค์ความรู้ในองค์รวมเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของส านักปลัด 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้รับความรู้ที่เป็นองค์รวมเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลอย่างครอบคลุม 
3. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
4. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของ  องค์การ 
            บริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ด้านการบริหารงานบุคคล  สิทธิประโยชน์ ช่องทางการติดต่อ ประสานงานในเรื่องต่างๆ และมีความรู้ด้าน 
            การบริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง 

  

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           

 

 

  
-๑๖- 

 

แบบฟอร์มท่ี 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
กลุ่มภารกิจ (ท่ีคัดเลือกท า KM)  พัฒนาองค์กร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ   (KPI) ระดับความส าเร็จการจัดการความรู้ของงานบริหารงานบุคคล 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามค ารับรอง ระดับความส าเร็จการจัดการความรู้ ปี 256๓ ครบ 5 ประเด็น 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุกิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ 

1 กิจกรรมสร้าง 
สิ่งเร้าจิตส านึกระลึก
ถึง KM 

ก.พ. – มี.ค.6๓ 
 
 
 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองโดน 
ที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
KM 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนเจ้าหน้าที่  

 พนักงานส่วน
ต าบลและ 

พนักงานจ้าง 

- จัดกิจกรรมน า
ความรู้สู่งานเลี้ยง  
(ปีใหม่) 
- ติดแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ KM 
 
 

คณะท างานฯ - ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม KM 
งานบริหารงานบุคคล 
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ในกอง 
-  สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการ
ความรู้ 
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แบบฟอร์มท่ี 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อ 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุกิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ 

2 
 
 
 

โครงการค้นหา
พนักงานดีเด่น 

ก.พ. - ส.ค. 6๓ 
 
 
 

จ านวนผู้ให้ข้อมูลความรู้
ในฝ่ายสรรหาฯ 

(เป้าหมาย 1) 

ร้อยละ 80 
ของเจ้าหน้าที่ 
ในฝ่ายสรรหาฯ 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สรรหาฯ 

- วางแผนโครงการฯ 
- เสนอแผนฯ  
- อนุมัติโครงการ 
- เริ่มด าเนินการแล้ว 
- ได้ข้อมูลแล้ว 

ฝ่ายสรรหาฯ 
 

- เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระว่างผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน/หัวหน้า
งานกับผู้ปฏิบัติ 
 

3 
 
 

กิจกรรมปุจฉา – 
วิสัชนา 

ก.พ. - ส.ค. 6๓ 
 
 
 

จ านวนความรู้ที่ต้องการ
ส าหรับการแก้ไข และ/
หรือแนวทางปฏิบัติงาน   
(เป้าหมาย 1) 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนความรู้ที่
ได้รับการซึ่ง
น ามาใช้แก้ไข
หรือเป็นแนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน 

- ผอ. 
- หัวหน้าส่วน
ราชการ 

- ก าหนดรูปแบบ 
- ด าเนินกิจกรรม 
- ได้รับข้อมูล
บางส่วนแล้ว 

- ฝ่ายสรรหาฯ 
- ฝ่ายข้อมูล 
- ฝ่ายประเมินฯ 
- กลุ่มงานพัฒนา
ระบบฯ 
 

- ได้รับข้อมูล
ความรู้ในระดับผู้มี
อ านาจตัดสินใจ 

4 
 
 
 

กิจกรรมน าทาง
สร้างคุณภาพ 

ก.พ. - มิ.ย. 6๓ 
 
 
 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและหรือการมี
เครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพงาน 
(เป้าหมาย 2,3) 

ระดับ 4 
เป้าหมายที่  2
  

ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย 
 

- มีการจัดท า
มาตรฐานงานใน
บางส่วน 
- มีการจัดท า
เครื่องมือตรวจสอบ
งาน 

กลุ่มงาน/ฝ่าย 
 

- ผลงานที่มี
คุณภาพ 
- แนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
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แบบฟอร์มท่ี 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 

(ท่ีจะบรรลุกิจกรรม) 
เป้าหมาย 

(ตามตัวชี้วัด) 
กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการ

เรียนรู้ 
5 กิจกรรมสนทนา

งาน 
 
 

ก.พ. – ส.ค.6๓ 
 
 

- ข้อมูลความรู้ทั้ง EK  
และ TK ที่ได้รับและ
น าไปสร้างองค์ความรู้ 
(เป้าหมาย 1) 

ได้ข้อมูล
ความรู้อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

ทุกส่วน
ราชการ 
 

- ก าหนดผู้ให้ข้อมูลความรู้ 
- มีการรวบรวมและบันทึก
ข้อมูลความรู้บางส่วน 
- น าข้อมูลความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงาน 

ส่วนราชการ 
 

 

6 กิจกรรมการ
แปลงความรู้ 
สู่ขุมความรู้ 

มิ.ย. - ก.ค.6๓ จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
เป็นคู่มือ 

ระดับ 4 
เป้าหมายที่  1
  

ทุกส่วน
ราชการ 
 

 คณะท างาน 
KM 

 

7 กิจกรรม
ปลดปล่อย
ความรู้ 

ก.พ.- ส.ค. 6๓ 
 

ช่องทางการเผยแพร่-
website- แจ้งเวียน 
   - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
   - ประชุม/สัมมนา 
   - ตลาดนัดความรู้ 
   - นิเทศงาน 

ระดับ 5 
เป้าหมายที่  3
  

ทุกส่วน
ราชการ 
 

มีการเผยแพร่ทาง         
  -Website  
  -หนังสือเวียน 
  -ป้ายประชาสัมพันธ์ 

คณะท างาน 
KM 

 

       
                                                                                                    



 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 


