
แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรูและกิจกรรม ดังนี้ 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2558 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

แผนการจดัการความรู (KM Action):กระบวนการจดัการความรู (KM Process) 

1.การบงช้ีความรู 

(Knowledge 

Indentification) 

การกําหนดขอบเขตการจดัการ

ความรู อบต. หาดนางแกว 

ม.ค. 58 ขอบเขตการจัดการ

ความรู อบต. หาด

นางแกว 

ไดกําหนดขอบเขตการจัดการความรูของ        

อบต.  หาดนางแกว ชัดเจน 

KM Team - ประชุมทีม KM 

กําหนดเปาหมายการจัดการ

ความรูของ อบต. หาดนางแกว 

(Desired State) 

 

 เปาหมายการจัดการ

ความรูของอบต. หาด

นางแกว 

ไดกําหนดเปาหมายของการจดัการความรู      

อบต.หาดนางแกว 

   

2.การสรางความรูและ

ความเขาใจ 

(Knowledge 

Creation and 

Acquistion) 

-จัดอบรมการจัดการความรูและ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

-เทคนิคการทํางานอยางมีความสขุ 

AAR (After Action Review) 

พ.ย.57 

ก.ย.58 

บุคลากรไดรับการ

อบรมการจดัการ

ความรู 

บุคลากรภายใน อบต.หาดนางแกว  ทุกระดับไดรับ

การฝกอบรมอยางนอย 2 ครั้งตอป 

KM Team  ปงบประมาณ 2558 

3.การจัดการความรู

เปนระบบ 

(Knowledge 

Organization) 

รวบรวมความรูของทุกคนหรือทุก

แผนกภายใน อบต. หาดนางแกว

ใหเปนหมวดหมู นําความรูสูระบบ

ฐานขอมูลตาง ๆ ใหเปนองค

ความรู อบต. หาดนางแกว 

พ.ย.57 

ก.ย.58 

ระบบฐานขอมลูท่ีให

ความรูเก่ียวกับองค

ความรูดานตาง ๆ 

ภายใน อบต. หาด

นางแกว 

-มีระบบการจัดการฐานขอมูลองคความรูแบบ

ออนไลน 

-สงบุคลากรเขารวมอบรมกับหนวยงานอ่ืน 

KM Team 

นักวิชาการ

ศึกษา 

  

 

 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

4.การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

แตงตั้งคณะทํางานประมวลและ

กลั่นกรองความรูภายใน อบต.  

หาดนางแกวเพ่ือตรวจสอบความ

เหมาะสม ถูกตอง ของขอมูลกอน

การเผยแพรในชองตาง ๆ  

พ.ย.57 

ก.ย.58 

คณะกลั่นกรอง

ความรูภายใน อบต. 

หาดนางแกว 

มีคณะทํางานดานการประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู 

ทีมงานของแต

ละกิจกรรม 

 แตงตั้งจากทีม KM 

5.การเขาถึงความรู 

(Knowledge 

Access) 

-รวมรวมองคความรู/จดัทําระบบ

ฐานขอมูลองคความรูบนเว็บไซต 

-กําหนดเปาหมายการจัดการ

ความรูของ อบต. หาดนางแกว 

พ.ย.57 

ก.ย.58 

-จํานวนองคความรู

บนเว็บไซต 

-เปาหมายการจัดการ

ความรูของ อบต. 

หาดนางแกว 

-อยางนอย 1 องคความรู 

ไดกําหนดเปาหมายของการจดัการความรูของ 

อบต. หาดนางแกว 

  ทีม KM 

6.การแลกเปลี่ยนองค

ความรู (Knowledge 

Sharing) 

-จัดกิจกรรม KM Smart อบรม

การจัดทํา/วิเคราะหแบบสอบถาม

เบ้ืองตนโดยใชโปรแกรม MS 

Excel 

-มีการจัดเอกสารเผยแพรความรู

ใหพนักงาจนเปนประจํา 

-อบรมการพัฒนาคณุภาพในการ

ใหบริการ 

 

พ.ย.57 

ก.ย. 58 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.57 

ก.ย.58 

จํานวนกิจกรรม

นําเสนอในรูปแบบ

การจัดกิจกรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรู 

 

 

 

 

 

จํานวนเรื่องท่ีเสนอ

สื่อประชาสัมพันธ 

ผูบริหารและบุคลากรเขารวมกิจกรรมการแบงปน

และแลกเปลีย่นความรูอยางนอย 2 กิจกรรม 

-ระดับสํานัก 

-ระดับสวน 

 

 

 

 

 

อยางนอยเดือนละ 2 เรื่อง 

  ปงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมใหบริการเชิงรุก พ.ย.57 

ก.ย.58 

ความพอใจของ

ผูใชบริการ อบต.  

บุคลากรเขารวมกิจกรรมการใหบริการเชิงรุก -KM Team 

บุคลากร 

 เม.ย. 58 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

7.การเรียนรู 

(Learning) 

การฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 

ใหกับคณะ kM Team ในเรื่อง

การจัดการองคความรู เพ่ือเตรียม 

ความพรอมในการถายทอดแก

บุคลากรภายใน อบต. 

พ.ย.57 

ก.ย.58 

จํานวนครั้งในการ

ฝกอบรม/สมัมนา/ดู

งาน เรื่องการจัดการ

ความรูใหกับคณะ 

KM 

มีการเขาฝกอบรม/สมัมนา/ดูงาน ใหกับคณะ KM 

มีความรูเรื่องการจดัการความรูอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

  ประชุมท่ีkm 

 อบรมพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู พ.ย.57 

ก.ย.58 

จํานวนผูเขารวม

อบรม 

บุคลากร อบต. หาดนางแกวเขารวมอยางนอยรอย

ละ 60 

คณะทํางาน 

KM 

  

 อบรมธรรมะกับการพัฒนาองคกร พ.ย.57 

ก.ย.58 

จํานวนผูเขารวม

อบรม 

บุคลากร อบต. หาดนางแกวเขาอบรม ไมนอยกวา

รอยละ 60 

คณะทํางาน 

KM 

  

 การเพ่ิมพูนทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศแกบุคลากร 

พ.ย.57 

ก.ย.58 

ความพอใจของ

ผูใชบริการ 

บุคลากร อบต. หาดนางแกว เขาอบรมไมนอยกวา

รอยละ 60 

คณะทํางาน 

KM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดําเนนิกิจกรรมและผูรับผิดชอบดังตารางตอไปนี้ 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2558 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ต. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.KM SMART             คณะทํางานโครงการ 

2.เยี่ยมขมงาน KM ของหนวยงานอ่ืน             คณะทํางานโครงการ 

3.บอรดประชาสัมพันธ             คณะทํางานโครงการ 

4.รวบรวมขอมูลความรูผาน Web site             คณะทํางานโครงการ 

5.อบรมธรรมะกับการพัฒนาองคกร             คณะทํางานโครงการ 

6.อบรมพัฒนาองคการแหงการเรียนรู             คณะทํางานโครงการ 

7.ประเมินการทํางานของแตละกิจกรรม             คณะทํางานโครงการ 

8.การเพ่ิมพูนทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร             คณะทํางานโครงการ 

 

 


