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คานา
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหั ว หว้ า ได้ มีก ารจัด ทาแผนจั ดการองค์ค วามรู้ (Klnowledge
Management : KM) โดยนาวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหว้า มากาหนดเป็นแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับองค์กร มีการจาแนกความรู้ที่
จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จในงานประจาหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร และกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อ
การผลักดันความสาเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
ในการจัดทาแผนจัดการองค์ความรู้ (Klnowledge Management : KM) ฉบับนี้ คณะ
ผู้จัดทาได้นาวิสัยทัศน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า นายสุรชัย ทนสิงห์ มาเป็นแนวทางสาหรับ
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
วิสัยทัศน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า “สอดคล้อง สมดุล คุณธรรม”
 สอดคล้อง คือ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการบรรจุและจ้างอัตราจ้างของการ
ทางานให้เหมาะสมกับองค์กร
 สมดุล คือ สมดุลกับองค์กร ทุกกอง ทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 คุณธรรม คือ ใช้หลักธรรมาภิ บาลต่อบุคลากรอย่างเสมอภาคทุกกอง ทุกฝ่าย ให้
ความเป็นธรรมต่อบุคลากรทุกคน
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า จึงได้มีการจัดทาแผนจัดการองค์ความรู้ (Klnowledge
Management : KM) เพื่อให้บุคคลได้เข้าถึงองค์ความรู้ในด้านที่สนใจ และเป็นการกาหนดวิธีการกระจาย
ความรู้จากผู้รู้สู่ผู้ที่สนใจ
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนจัดการองค์ความรู้ (Klnowledge Management : KM)
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ
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ส่วนที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
วิสัยทัศน์
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน
ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
รวมพลังรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการศึกษา
การกีฬาและประเพณีท้องถิ่น”
พันธกิจ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบันได้กาหนดอานาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ “พัฒนาตาบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า ได้กาหนดพันธกิจหลักที่จะ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ปรับ ปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตามหลักการวางผังเมืองรวม
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการและด้านการสาธารณสุข ตลอดจนความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาการบริหารและการ
จัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของ
เมืองอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกระดับให้มีโอกาสเข้าถึง
กระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ตลอดจนรักษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคม
พัน ธกิจที่ 7 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสื บสานงานประเพณี ศิล ปะ วัฒ นธรรม และภูมิ
ปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

วิสัยทัศน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
“สอดคล้อง สมดุล คุณธรรม”
***************

ส่วนที่ 2
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
การจาแนกความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จในงานประจาหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคาว่า “Knowledge Management” คือ การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สานักงาน
ก.พ.ร.)
KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่าย
โอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทาให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )
การจัดการความรู้ (อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง
จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้
เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด (ที่มา : https://thiwikepedia.org/wiki/การจัดการความรู้)
การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะ
ระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนาไปสู่การ
จัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาด
ใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสาหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ที่มา : https://thiwikepedia.org/wiki/การ
จัดการความรู้)
การถ่ายทอดความรู้ อันเป็นส่วนประกอบของการจัดการองค์ความรู้ ถูกประพฤติปฏิบัติกัน
มานานแล้ว ตัวอย่างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เช่น การอภิปรายของเพื่อนร่วมงานในระหว่างการปฏิบัติ งาน
, การอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ, ห้องสมุดขององค์กร, โปรแกรมการฝึกสอนทางอาชีพและการเป็น
พี่เลี้ยง ซึ่งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่กระจายอย่าง
กว้างขวางในศตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิดเทคโนโลยีฐานความรู้ , ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลังความรู้ ซึ่งทาให้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ง่ายมากขึ้น (ที่มา : https://thiwikepedia.org/wiki/การจัดการความรู้)
การจั ด การความรู้ คื อ การรวมองค์ความรู้ที่มีอ ยู่ในองค์กรมาใช้ซ้า ต่อยอด เพื่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสูดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน เป็นต้น

4
ความหมายของความรู้
ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจาก
การได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
รูปแบบของความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มื อต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม
2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็ น คาพูด หรื อลายลั กษณ์อักษรได้โ ดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝี มือ ประสบการณ์
แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม
แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทา ให้เกิดกระบวนการ
จัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การค้นหาและระบุให้ได้ว่า การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และ คนในองค์กรจาเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด เช่น อยู่ในเอกสาร ฐานความรู้ หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยู่ที่ใครบ้าง เป็นต้น
(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่ที่จาเป็นต่อองค์กร การแสวงหา
ความรู้จากภายนอกองค์กร ( องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ) การรักษาความรู้
เก่าที่มีอยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนการกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น
(3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวางโครงสร้างความรู้ในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการนาความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
(5) การเข้าถึงความรู้ คือ การกาหนดรูปแบบและวิธีการที่จะทาให้คนในองค์กร สามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การทาหนังสือเวียน การจัดทา Website Web Board
เป็นต้น
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(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนาความรู้ที่มีอยู่ มาแลกเปลี่ยนกัน
ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไม่
สามารถจับต้องได้ เช่น การจัดทีมข้ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น
เป็นต้น
(7) การเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
ไปใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน โดยมี ก ารเรี ย นรู้แ ละสร้า งนวัต กรรมอย่า งต่ อเนื่อ ง ท าให้ เ กิ ดการเรี ยนรู้แ ละ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร
แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กร คือ การเน้นให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ การ
แก้ไขกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่น การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้ างให้โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และ
การส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น การประกาศนโยบายการจัดการความรู้ให้ทุกคนทราบ เป็นต้น
2. การสื่อสาร เพื่อทาให้ทุกคนในองค์กรอยากให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ในองค์กร
โดยการเน้นทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้
อย่างไร ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง เช่น จดหมายเวียน E-Mail Intranet เป็นต้น
3. กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อทาให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในองค์กร และ
สามารถเข้าถึง ค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่า ย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเน้นการพิจารณาความ
เหมาะสมกับชนิดของความรู้ ลักษณะขนาดสถานที่ตั้งองค์กร ลักษณะการทางาน วัฒนธรรมองค์กร และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น หากเป็นความรู้ที่เป็นเอกสาร จับต้องได้ อาจใช้หนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ แต่ถ้าหากเป็นความรู้ที่ต้องใช้ประสบการณ์ หรือใช้ประสาทสัมผัส อาจใช้
การสอนงานระหว่างทางาน หรือประสบการณ์โดยตรงเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ เป็นต้น
4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและ
หลักการของการ จัด การความรู้ โดยคานึงถึงความสอดคล้องเกี่ยวกับการกาหนดเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการ และการประเมินผลและการปรับปรุงการฝึกอบรม / การเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่ KM
Implementation ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช้ IT เป็นต้น
5. การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และนาผลของ
การวัดมาปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้น ตลอดจนนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็น ประโยชน์ของการจัดการความรู้
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6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีส่วนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา
ก่อนที่จะมีจัดการความรู้ หรือทา KM จะต้องมีการกาหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน
ซึ่ง ขอบเขต KM เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆ ของความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตาม แผน
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องการจะนามากาหนดเป้าหมาย KM ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทางในการ
กาหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จาเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
แนวทางที่ 2 เป็นความรู้ที่สาคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ประสบการณ์ความรู้ที่
สั่งสมมา
แนวทางที่ 3 เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถนา KM มาช่วยได้
แนวทางที่ 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอื่นที่
องค์กรเห็นว่าเหมาะสม
แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM
การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ มาช่วยในการตัด สินใจว่า ขอบเขต
KM ใดที่องค์กรจะคัดเลือกมาจัดทาแผนการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น
 ความสอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานตนเอง
 ทาให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม
 มีโอกาสทาได้สาเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาเทคโนโลยี
วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาดาเนินงาน ฯลฯ)
 เป็นเรื่องที่ต้องทา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทา
 เป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน
 เป็นความรู้ที่ต้องนามาจัดการอย่างเร่งด่วน
 แนวทางอื่น ๆ ที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม
ขอบเขต KM ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกา
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 ขอบเขต KM ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานที่ปฏิบัติ
2. ส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย KM (Desired State) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
 เป้าหมาย KM ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดาเนินการประกอบด้วย
1. สนั บ สนุ น การจั ดทาคู่มือ ปฏิบัติงาน หรือการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ ยนและ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการนามาใช้ซ้า ต่อยอด หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด อบต.หัวหว้า ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน/กิจกรรมของ อบต.อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์กรความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดาเนินการจัดการความรู้ตาม
เป้าหมาย KM ที่เลือกทา สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
๑) ผู้บริหารให้ความสาคัญ และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้
ความสามารถสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง
๓) คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดาเนินงาน
อย่างประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างเนื่องและเป็นรูปธรรม
แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
๑) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
๒) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ และจาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กร
๓) การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เหมาะต่อการใช้งาน
๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
๕) การนาประสบการณ์จาการทางาน และประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และ
บันทึกไว้
๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ ครบถ้วน เชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
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โดยที่การดาเนิ น การ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็ นทั้ง
ความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้
ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คน
จานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาได้โดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด
เริ่มดาเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจั ดการความรู้ที่
ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สาคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกเป็น ๔
ส่วน คือ
๑) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้ า
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงานของพนักงาน
และสนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม
๒) การมีนวัตกรรม(Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทางาน และนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
๓) ขีดความสามรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร
๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การ
ทางานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง
เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนินการจัดการความรู้ร่วมกั น
มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมา
ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดาเนินการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรม
ของการทางาน และที่สาคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้

องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้นาความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
2. “เทคโนโลยี ” เป็นเครื่องมือเพื่อให้ คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนา
ความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น
3. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการ เพื่อนาความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้
ผู้ใช้ เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมองค์ประกอบทั้ง๓ ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่าง
สมดุล การจัดการความรู้ของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ส่วนที่ 3
การจาแนกความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จขององค์กร
ความรู้ในด้านการบริหารงานของหน่วยงาน แยกเป็น
 ด้านยุทธศาสตร์หรือนโยบายการพัฒนาขององค์กร องค์ความรู้ที่จาเป็น ได้แก่ ผู้บริหาร
(นายกอบต.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้กาหนดนโยบาย ตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล นามาสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร
 ด้านการบริหารงานประจาของหน่วยงาน ได้แก่
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานอบต.) ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และพนักงาน รองจากนายกอบต. จาเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการบริหารงานขององค์กรในภาพรวมทั้งหมด ให้
ครอบคลุมหลักการบริหารทุกด้าน เพื่อนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา บรรลุตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กร
2. หั ว หน้ าส่ ว นราชการ ในฐานะผู้ บัง คับบัญชาข้าราชการและพนักงานที่สั งกั ดในส่ ว น
ราชการของตนเอง จาเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ในด้านการบริหาร เพื่อพัฒนางานในส่วนราชการ และงานอื่น ๆ
ให้ดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่
3. ข้าราชการ/พนักงาน จะต้องมีองค์ความรู้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตน และ
ความรู้ด้านอื่นๆ ที่จาเป็น โดยจะต้องสนใจศึกษาค้นคว้าระเบียบกฎหมายของทางราชการ หรือเป็นคนที่ทั น
ต่อเหตุการณ์เสมอ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
กิจกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลา /
ผู้รับผิดชอบ
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. เพื่อช่วยขับเคลื่อนสภาพเศรษฐกิจ
ในชุมชน
2. สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนใน
ต าบล ให้ ชุ ม ชนเป็ น ชุ ม เข้ ม แข็ ง
พึ่งตนเองได้
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
สั ง กั ด อบต.หั ว หว้ า ที่ ไ ด้ รั บ การ
ฝึ ก อบรม/สั ม มนา/ศึ ก ษาดู ง าน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด อบต
อบต.หัวหว้า

1. ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม
รวมถึงความรูด้ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความรูด้ ้านการพัฒนารายได้ ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนพิการ
ผู้สูงอายุ ในชุมชน
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
สั ง กั ด อบต.หั ว หว้ า ที่ ไ ด้ รั บ การ
ฝึ ก อบรม/สั ม มนา/ศึ ก ษาดู ง าน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด อบต
อบต.หัวหว้า

1. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน
2. ปัญหาการดาเนินชีวิต
3. นโยบายรัฐบาล
4. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
กิจกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลา /
ผู้รับผิดชอบ
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กร

1. พัฒนาบุคลากรในงานด้านต่างๆ
ให้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันความสาเร็จ
ของงานในองค์กร
2.สร้างความสามัคคีภายในองค์กร
3. สร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร
ในสังกัด
3. ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. การพัฒนาด้านการเมืองและการ 1. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
บริหาร
และการเมื อ งของท้ อ งถิ่ น ให้ ไ ด้
มาตรฐาน โปร่งใส
เข้าถึงความต้องการของประชาชน
3. ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

11

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด อบต
อบต.หัวหว้า

1. ความรู้ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
2. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ
4. นโยบายรัฐบาล

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด อบต
อบต.หัวหว้า

1. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ข้อกฎหมาย
2. ความรูด้ ้านงานกิจการสภา

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
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แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
กิจกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลา /
ผู้รับผิดชอบ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาด้านการบริหารงาน
คลัง

1. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ข้อกฎหมาย
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ปฏิ บัติงานถูกต้อ ง
ตามกฎระเบียบ การเบิก จ่ายเงิน มี
ความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. พั ฒ นาการจั ด เก็ บ รายได้ ข อง
อบต. ให้ได้ครบถ้วน
3. ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

กองคลัง
อบต.หัวหว้า

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
กิจกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลา /
ผู้รับผิดชอบ
6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
และด้านการสาธารณูปโภค
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง
2. อ านวยความสะดวก และ
บรรเทาความ เดื อ นร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น
3. ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

กองช่าง
อบต.หัวหว้า
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ข้อกฎหมาย
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน
3. นโยบายรัฐบาล

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
กิจกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลา /
ผู้รับผิดชอบ
7.การพัฒนาด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง
2. บรรเทาความเดื อ นร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
สั งกั ด อบ ต . หั วห ว้ า ที่ ไ ด้ รั บ กา ร
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง หรือหน้าที่
ที่รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
อบต.หัวหว้า

1. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ข้อกฎหมาย
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน
3. นโยบายรัฐบาล

8. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ 1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
และสาธารณสุขมูลฐาน
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง
2. บรรเทาความเดื อ นร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
สั งกั ด อบ ต . หั วห ว้ า ที่ ไ ด้ รั บ กา ร
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง หรือหน้าที่
ที่รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
อบต.หัวหว้า

1. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ข้อกฎหมาย
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน
3. นโยบายรัฐบาล

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
กิจกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลา /
ผู้รับผิดชอบ
9. การพัฒนาด้านการสุขาภิบาล

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง
2. บรรเทาความเดื อ นร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น
3. รักษาความสะอาดในชุมชน
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตประชาชนให้
ถูกสุขลักษณะ
3. ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
อบต.หัวหว้า
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ข้อกฎหมาย
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน
3. นโยบายรัฐบาล

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
กิจกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลา /
ผู้รับผิดชอบ
10. การพัฒนาด้านการบริหารงาน
การศึกษา

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง
2. พัฒนาครูผู้ดูแ ลเด็กให้มีความรู้
ความสามารถ สามารถดูแลอบรมสั่ง
สอนเด็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย
3 . ร ะ บ บ กา ร เ ย นก า ร ส อนไ ด้
มาตรฐานการ
4 . พั ฒ น า เ ด็ ก ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ
3. ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
อบต.หัวหว้า
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ข้อกฎหมาย
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน
3. นโยบายรัฐบาล
4. ความรูค้ วามสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับเด็ก
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ความรูด้ ้านจิตวิทยาในการพัฒนาเด็กเล็ก
6. ความรูด้ ้านระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
กิจกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลา /
ผู้รับผิดชอบ
11. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง
2. ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมใน
ท้องถิ่น
3.ส่งเสริมและเสริมสร้างภูมิปัญญา
ไทย ให้คงคู่กับท้องถิ่นต่อไป
3. ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. จานวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.หัวหว้า
(2561-2565) และข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ประจาปีงบประมาณ 2563
2. จานวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.หัวหว้าที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึ ก ษาต่ อ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
อบต.หัวหว้า
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ความรูด้ ้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ข้อกฎหมาย
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน
3. นโยบายรัฐบาล
4. ความรูด้ ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่วนที่ 4
แผนการจัดการความรู้
กุญแจสูค่ วามสาเร็จในการจัดการความรู้ในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการ
ดาเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย (Desire State) ที่กาหนด
ขั้นตอนการจัดทาแผน KM (อ้างอิงจากคู่มือการจัดทาแผนการจัดการความรู้ โดย สานักงาน ก.พ.ร. และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
1. องค์กรจะต้องมีการกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ หรือ ขอบเขต KM (KM Focus
Area) และเป้าหมาย KM (Desire State) ที่องค์กรต้องการเลือกทา และต้องการจัดการความรู้ที่จาเป็นต้องมี
ในกระบวนงาน (Work Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. เมื่อองค์กรได้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area)
และเป้าหมาย KM (Desired State)แล้ว ให้นาหัวข้อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องทา มาจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ (KM Action Plan) โดยการจัดทาแผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ทาให้เป้ าหมา ย KM
บรรลุผลสาเร็จ โดยการประเมินองค์กรของตนเองก่อนจัดทาแผน KM
3. การประเมินองค์กรของตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ทาให้ทราบถึง
ความพร้อม (จุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้ และนาผลการประเมินดังกล่าว
มาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทาแผน KM ให้ สอดรับกับเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ โดยองค์กรสามารถ
เลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร ได้ดังนี้
3.1) ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ KMAT (The Knowledge
Management Assessment Tool : KMAT) ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองใน
เรื่องการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้
เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้
หมวด 2 ภาวะผู้นา
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้
3.2) ใช้วิธีอื่น ๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เช่น แบบสอบถาม
รายงานผลการวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น
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การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว จะต้องเป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรเอง โดย
อย่างน้อยจะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามขอบเขต KM และเป้าหมาย KM เข้าร่วมการ
ประเมินองค์กรด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ จะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจนกับขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ซึ่งจะทาให้การจัดทาแผนการจัดการความรู้สามารถสอดรับ
กับผลลัพธ์ ที่ได้จากการประเมิน และส่งผลให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสาเร็จตามแผนที่กาหนด
4. นาผลการประเมินตนเองที่ได้ มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ หรือ แผน KM ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ระบุถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม กระบวนการจัดการความรู้ (7 ขั้นตอน) และกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (6 องค์ประกอบ)

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้

งบประมาณดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบการดาเนินการ


ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า ได้จัดทา แผนการจัดการความรู้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาล โดยมี
การกาหนดขอบเขต KM หรือกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ขององค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้


แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ขอบเขต KM ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
ขอบเขต KM

1. การพัฒนางานที่ปฏิบัติ

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. การสร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ
พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง
1. เพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงาน
ในสังกัด อบต.หัวหว้า
2. เพิ่มความเข้าใจในระบบ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ อบต.หัวหว้า

ผู้บริหาร/อบต.หัวหว้า
1. เพิ่มคุณภาพงานต่างๆ
2. สามารถพัฒ นาองค์กรให้ บรรลุ ได้ตาม
เป้าหมาย
3. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
4. องค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชน
1. พนักงานมีความรู้ความสามารถในการ 1. อบต.หัวหว้า มีพนักงานที่มีคุณภาพ
ปฏิ บั ติ ง าน สามารถบริ ก ารประชาชนได้ 2. ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนองนโยบาย วิชาการเพิ่มขึ้น
ของผู้บริหารได้อย่างมีคุณภาพ
1.
พนั ก งานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ 1. อบต.หัวหว้า เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ปฏิบัติงานและมีความสาคัญต่อองค์กร
มี ก ารสร้ า ง รวบรวม แลกเปลี่ ย นและ
2 . พ นั ก ง า น มี ก า ร ส ร้ า ง ร ว บ ร ว ม ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อ องค์กรในการนามาใช้ซ้า ต่อยอด และเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรในการนามาใช้ซ้า ต่อ แนวทางในการปฏิบัติงาน
ยอด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1. ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนางานให้
มีคุณภาพ
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.หัวหว้า
1. ตอบสนองต่ อ นโยบายการพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากร
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.หัวหว้า
1. ตอบสนองต่อนโยบายการสร้างองค์กร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.หัวหว้า
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แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
เป้าหมาย KM : 1. สนับสนุนการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการนามาใช้ซ้า ต่อยอด หรือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 1. จัดทาคู่มือปฏิบัติงานครบทุกส่วนราชการ
2. จัดทารายงานผลการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม
ลาดับ
กิจกรรม
1 การบ่งชี้ความรู้
2

การสร้างและแสวงหาความรู้

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตรวจสอบองค์ความรู้ที่มีอยู่ของ ต.ค.2562 - ก.ย.2563
แต่ละตาแหน่ง และความรู้ทตี่ ้อง
ใช้งาน
1. จัดประชุมหัวหน้าส่วน
ต.ค.2562 - ก.ย.2563
ราชการเพื่อชี้แจงการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ฝึกอบรม
2. หัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้
พนักงานทุกคนจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลการ
ฝึกอบรม
1. จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน2.
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วัด
1. รายการความรู้ที่ต้องการ
2. ระดับความรู้ของ
พนักงานแต่ละตาแหน่ง
1. การเข้าร่วมประชุม
2. คู่มือการปฏิบัติงาน
3. รายงานผลการฝึกอบรม

เป้าหมาย
พนักงานแต่ละตาแหน่งได้
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการฝึกอบรม
พนักงานในสังกัดทุกคน

ผู้รับผิดชอบ
อบต.หัวหว้า

ต.ค.2562 - ก.ย.2563 1. จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน 1. มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. พนักงานเข้าร่วมอบรมไม่
การจัดทาคูม่ ือปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 50 คน
และจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.หัวหว้า

อบต.หัวหว้า

หมายเหตุ
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แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
เป้าหมาย KM : 1. สนับสนุนการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการนามาใช้ซ้า ต่อยอด หรือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ)
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 1. จัดทาคู่มือปฏิบัติงานครบทุกส่วนราชการ
2. จัดทารายงานผลการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม
ลาดับ
กิจกรรม
4 การประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
1. ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เป็นมาตรฐาน
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้
ของบอร์ดประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต.

ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
ต.ค.2562 - ก.ย.2563 1. ข้อมูลความรู้ดา้ นต่าง ๆ
ที่ได้รับการปรับปรุง

เป้าหมาย
1. บุคลากรในองค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม

ผู้รับผิดชอบ
อบต.หัวหว้า

ต.ค.2562 - ก.ย.2563 1. มีเอกสารเผยแพร่
สม่าเสมอ
2. จานวนผูเ้ ข้าถึงข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ

มีจานวนการเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ

อบต.หัวหว้า

บุคลากรในองค์กรได้รบั
ความรู้เพิ่มขึ้น

อบต.หัวหว้า

5

การเข้าถึงความรู้

จัดทาเอกสารเผยแพร่
website/facebook
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

6

การแลกเปลี่ยนความรู้

ให้บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ต.ค.2562 - ก.ย.2563 1. คู่มือการปฏิบัติงาน
ศักยภาพด้านต่าง ๆ เข้าร่วม
2. รายงานผลการฝึกอบรม
ประชุม/รายงานผลการฝึกอบรม
3. การถ่ายทอดความรูเ้ มื่อ
เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ
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แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
เป้าหมาย KM : 2. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด อบต.หัวหว้า ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน/กิจกรรมของ อบต.อย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ลาดับ
กิจกรรม
1 การสร้างและแสวงหาความรู้
-ภายใน อบต.
-ภายนอก อบต.
2 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทารายงาน
3

4

5
6

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารข้อมูล
ให้เป็นมาตรฐานสมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-จัดทารายงาน
การเรียนรู้
-การสร้างองค์ความรู้
-การนาความรู้นาไปใช้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/ศึกษา ต.ค.2562 - ก.ย.2563 จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ดูงาน/ศึกษาต่อ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ
-รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่
ต.ค.2562 - ก.ย.2563 จานวนฐานข้อมูลความรู้
และจัดทาฐานข้อมูล
ด้านต่าง ๆ
-สร้างคลังความรู้ระเบียบข้อ
กฎหมายผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ของ ต.ค.2562 - ก.ย.2563 จานวนฐาน ข้อมูลความรู้
บอร์ดประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์
ด้านต่าง ๆ ที่ได้ รับการ
อบต.
ปรับปรุง

เป้าหมาย
บุคลากรได้รับการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ต่อ
บุคลากรในองค์กรได้รบั
ความรู้เพิ่ม

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

จานวนฐานข้อมูลความรู้ที่
ได้รับการปรับปรุง

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

รวบรวมความรู้เพื่อติดประกาศ/ ต.ค.2562 - ก.ย.2563 จานวนการเข้าถึงฐานข้อมูล
บันทึก/จัดเก็บ
ความรู้ด้านต่างๆ

มีจานวนการเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

ให้บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุม/รายงานผลการอบรม
ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาแผ่นพับ
แจก

บุคลากรในองค์กรได้รบั
ความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

มีจานวนการจัดทา/บันทึก
ข้อมูล

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

ต.ค.2562 - ก.ย.2563 จานวนการประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู้/จัดทา
รายงาน
ต.ค.2562 - ก.ย.2563 การจัดทา/บันทึกข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

หมายเหตุ

24

แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
เป้าหมาย KM ( Desired State) : 3. องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างขวัญและกาลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ลาดับ
กิจกรรม
1 การบ่งชี้ความรู้
-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการนา
การจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
-ภายใน อบต.
-ภายนอก อบต.
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-วารสาร
-จัดทารูปเล่ม/รายงานและแผ่นพับ
4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารข้อมูล
ให้เป็นมาตรฐาน เนื้อหาให้
สมบูรณ์
5 การเข้าถึงความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทารายงาน

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อ ต.ค.2562 - ก.ย.2563
การนาการจัดการความรูม้ าเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน

เป้าหมาย
มีการเสริมสร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการนาการจัดการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

มีการประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการทางาน
บุคลากรในองค์กรได้รบั
ความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

ต.ค.2562 - ก.ย.2563 หัวหน้าส่วนราชการ
มีการตรวจ และปรับปรุง
ดาเนินการปรับปรุง
ฐาน ข้อมูลความรู้
ฐานข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

ตั้งผู้รับผิดชอบดูแลบอร์ดประชา ต.ค.2562 - ก.ย.2563 มีผู้ดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์/ มีการดูแลบอร์ด
สัมพันธ์/เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

-ประชุม/สัมมนาเพื่อสนับสนุน
การสร้างบรรยากาศ
ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทาแผ่นพับ

-หัวหน้าส่วนราชการปรับปรุง
กลั่นกรองฐานข้อมูลความรู้บน
บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
อบต. และแผ่นพับ

ตัวชี้วัด
จานวนการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการนา
การจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือ

ต.ค.2562 - ก.ย.2563 จานวนครั้งที่ประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ
ต.ค.2562 - ก.ย.2563 จานวนการประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู้/จัดทา
รายงาน/บันทึกข้อมูลใน
เว็บไซต์ อบต.

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

หมายเหตุ
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แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
เป้าหมาย KM ( Desired State) : 3. องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างขวัญและกาลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ลาดับ
กิจกรรม
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทารายงาน
7

การเรียนรู้
-การสร้างองค์ความรู้
-การนาความรู้นาไปใช้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
หัวหน้าส่วนราชการรวบรวม
ต.ค.2562 - ก.ย.2563
จัดทาเป็นเอกสาร/ฐานความรู้/
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
ประชา สัมพันธ์/เว็บไซต์ อบต./ ต.ค.2562 - ก.ย.2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตัวชี้วัด
หัวหน้าส่วนราช- การรวบรวม
จัดทาเป็นเอกสาร/ฐาน
ความรู้/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลช่องทางการแบ่งปันแลก
เปลี่ยนความรู้
มีการจัดทา/บันทึกข้อมูล

เป้าหมาย
มีการรวบรวมจัด ทาเป็น
เอกสาร/ฐาน ความรู้/
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปันแลก
เปลี่ยนความรู้
มีการจัดทา/บันทึกข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วน

หมายเหตุ
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แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
เป้าหมาย KM ( Desired State) : 4. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ
เช่น การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงาน อบต. ในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ศึกษาต่อ
ลาดับ
กิจกรรม
1 การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
2 การสื่อสาร
3

4

กระบวนการและ
เครื่องมือ
-การค้นหา
-การถ่ายทอด
-แลกเปลี่ยนความรู้
การเรียนรู้

5

การวัดผล

6

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เห็น
ความสาคัญของการจัดการความรู้

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ต.ค.2562 - ก.ย.2563 บุคลากรในสังกัด อบต. ทราบ
เป้าหมาย KM ของ อบต.
หัวหว้า
ต.ค.2562 - ก.ย.2563 บุคลากรในสังกัด อบต.
เข้าใจถึงการจัดการความรู้

ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู้
มีการจัดทาให้บอร์ดประชาสัมพันธ์/ ต.ค.2562 - ก.ย.2563
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
มีการค้นหา ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
จัดการประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ ต.ค.2562 - ก.ย.2563
จัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญและหลักการ
ของการจัดการความรู้
จัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามและ
ต.ค.2562 - ก.ย.2563
ประเมินผลแผนการจัดการความรู้
อบต.หัวหว้า
การให้รางวัล
ต.ค.2562 - ก.ย.2563

เป้าหมาย
จานวนบุคลากรที่ทราบ
เป้าหมาย KM ของอบต.
หัวหว้า อย่างน้อย 50%
จานวนบุคลากรที่เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้อย่างน้อย 50%

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าส่วนราชการ
แต่ละส่วน
หัวหน้าส่วนราชการ
แต่ละส่วน

จานวนครั้งบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับการปรับปรุง

บอร์ดประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ หัวหน้าส่วนราชการ
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับ แต่ละส่วน
การปรับปรุงให้ดีขึ้น

บุคลากรที่เข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญและ
หลักการของการจัดการ
ความรู้
มีการติดตามและประเมินผล
แผน การจัดการความรู้ อบต.
หัวหว้า
บุคลากรในสังกัด อบต. มี
ความเข้าใจการจัดการความรู้

จานวนบุคลากรที่เข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญและ
หลักการของการจัดการ
ความรู้
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้ อบต.
หัวหว้า
จานวนบุคลากรที่เข้าใจการ
จัดการความรู้อย่างน้อย 50%

หัวหน้าส่วนราชการ
แต่ละส่วน
หัวหน้าส่วนราชการ
แต่ละส่วน
หัวหน้าส่วนราชการ
แต่ละส่วน

หมายเหตุ
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