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จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2๕๔๖ 

หมวด 3  มาตรา ๑๑   ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการ
บริหารที่ดี  จึงได้น าการจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่
สามารถก าหนดขึ้น และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ด าเนินการ
จัดวางระบบการจัดการความรู้  และแผนการด าเนินงานไว้ เพ่ือที่จะให้มีการรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่าย
โอนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )   
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 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

1. บทสรุปผู้บริหาร  

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management : KM เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้น
จากการค้นพบว่า องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อัน
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มาก
แต่เพียงอย่างเดียว จึงเปลี่ยนไปและมีค าถามต่อไปว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น  การบริหาร
จัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” เป็นอย่างยิ่ง หาก
องค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก็จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็น
ระบบ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การ
บริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม  เพราะเป็นกระบวนการที่
ต้องด าเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความช านาญแล้ว องค์กรจะท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้น
ยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้
เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบ เพ่ือที่จะน าออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖ 
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการ
บริหารที่ดี จึงได้น าการจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถ
ก าหนดขึ้นและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้จัดวางระบบการจัดการ
ความรู้และแผนการด าเนินงาน ไว้ดังรายการต่อไปนี้ 

๒. คณะท างานการจัดการความรู้ CKO (Chief Knowledge Officer) และ KM Team   

เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบล 
คูบัว  จึงแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้   

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  เป็น CKO  มีหน้าทีด่ังนี้ 
 1.1 เป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนจัดการความรู้ 
 1.2 ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ การด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เป็นต้น 
 1.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแก่คณะท างานจัดการความรู้ 
 1.4 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับคณะท างาน
การจัดการความรู้ 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๒ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็น หัวหน้าคณะท างาน KM Team มีหน้าที่ดังนี้ 
 2.1 จัดท าแผนการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เพื่อเสนอ CKO ในการ
ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ 
 2.2 รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู้ให้ CKO ทราบ 
 2.3 ผลักดันการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 2.4 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ เพ่ือหา
แนวทางแก้ไข 

  3. ผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือหัวหน้าส านัก/กอง ในสังกัดทุกคน เป็น คณะท างาน KM 
Team  มีหน้าที่ดังนี้ 
 3.1 ร่วมจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 3.2 ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.3 จัดท ารายงานผลความคืบหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ในส่วนที่
รับผิดชอบ 
 3.4 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ 
 3.5 เป็นผู้น าหลัก (Master Trainer) ในการถ่ายทอดหลักการและกรอบแนวทางการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรในสังกัด ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้มาก
ขึน้ 
 3.6 ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็น เลขานุการคณะท างาน KM Team มีหน้าที่ดังนี้ 
  4.1 ร่วมจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  4.2 นัดประชุมคณะท างาน KM Team และจัดท ารายงานการประชุมเกี่ยวกับการก าหนด
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผลความคืบหน้าของการด าเนินการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดในแผนการจัดการความรู้ 
  4.3 รวบรวมและสรุปรายงานความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
  4.4 สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  4.5 ประสานงานกับหัวหน้าคณะท างาน KM Team  
  4.6 ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

 กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื ่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๓ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ดังนั้น ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย  
 ๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อการสร้างบรรยากาศท่ีดีในที่ท างาน 

๔. เป้าหมาย KM (Desired State) 

 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดท่ีสอดคล้องกับขอบเขต KM ที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย 
  ๔.๑ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้
ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  ๔.๒ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
  ๔.๓ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่
เพ่ือนร่วมงาน    
  ๔.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน บุคลากรมีความสุขพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการ
ท างาน   

๕. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย 
KM ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
  ๕.๑  ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๕.๒  บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  ๕.๓  คณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
  ๕.๔  มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๖. แนวทางการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   

 6.1 การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)  หมายถึง  การ 
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
 (1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้ง  จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
  (2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 
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๔ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 6.2 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการ
แบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่
จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) การบ่งชี้ความรู้ - เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย คืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง , อยู่ในรูปแบบใด , อยู่ที่ใคร 
 (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ - เช่นการสร้างความรู้ใหม่ , แสวงหาความรู้จาก 
ภายนอกรักษาความรู้เก่า , ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
 (3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

 (4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ,  
ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

 (5) การเข้าถึงความรู้ - เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ 
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) , Web board , บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร , ฐานความรู้ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge 
อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน , กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม , ชุมชนแห่งการเรียนรู้ , ระบบพ่ี
เลี้ยง , การสับเปลี่ยนงาน , การยืมตัว , เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
 (7) การเรียนรู้ - ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก  
สร้างองค์ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 6.3 ขั้นตอนการด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กร 

 ขั้นตอนที่ 1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้  ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ด้านการจัดการความรู้  Chief Knowledge Officer : CKO ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หัวหน้า
คณะท างานการจัดการความรู้ (KM Team Leader) ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / คณะท างานการ
จัดการความรู้  ได้แก่  ผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือหัวหน้าส านัก/กอง ในสังกัดทุก และเลขานุการคณะท างาน 
ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือหัวหน้าส านัก/กอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

 ขั้นตอนที่ 2  การจ าแนกความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จในงานทั้งที่เป็นงาน 
ประจ าหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้เพ่ือ
จ าแนกความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จในงาน โดยสามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 

 (1)  การจ าแนกองค์ความรู้แยกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละส านัก/กอง  
(งานประจ า)  
 (2) จ าแนกองค์ความรู้แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยการน ายุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มาวิเคราะห์ถึงแผนงานโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ ว่ามีองค์ความรู้เรื่องใดที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
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๕ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 2.2 ในระยะเริ่มต้นของการจัดท าแผนการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ขอแนะน าแนวทางท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดผลใน 
ทางปฏิบัติ ได้แก่ แนวทางท่ี 1 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกหน่วยงานในสังกัด จ านวน 1 หน่วยงาน 
แล้วจ าแนกกระบวนงานของหน่วยงานที่มีความส าคัญ ต่อการผลักดันความส าเร็จขององค์กร 

 ขั้นตอนที่ 3  การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 3.1 ที่ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ด าเนินการเลือกองค์ความรู้ที่ส าคัญน ามา 

จัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ขององค์กร อย่างน้อย 1 กระบวนงาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เลือกองค์ความรู้จ านวนมากกว่า 1 กระบวนงานมาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ได้) 
 3.2 จัดท าแผนจัดการความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 5  สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม เสนอต่อผู้บริหารทราบ 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าบันทึกเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือทราบผลการจัดการความรู้ขององค์กร โดยมีเอกสารแนบเพื่อเสนอ ดังนี้ 

 1) สรุปผลการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 – 4 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 2) คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าตามแผนการจัดการความรู้ 

 ขั้นตอนที่ 6  รับฟังความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้แล้วเสร็จทุกข้ันตอนแล้วนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจความ
คิดเห็นของคณะท างานและบุคลากรในสังกัดถึงขั้นตอนในการด าเนินงานการจัดการความรู้ขององค์กร ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น แบบสอบถาม หรือการประชุม หรือเว็บบอร์ดทางเว็บไซต์ของอบต. เพ่ือน าผลความคิดเห็น
ที่ได้ไปด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาแผนจัดการความรู้ต่อไป 

 6.4 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้  (Knowledge Process)  

 (1) “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

 (2) “เทคโนโลย”ี เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น  

 (3) “กระบวนการความรู้” เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ 
เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม  

7. เกณฑ์การประเมิน   

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีนโยบายที่จะด าเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ในองค์กร โดยได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการด าเนินงาน ดังรายการต่อไปนี้ 

7.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็น Conceptual Plan 
โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ๖ ประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ
โครงการส าคัญที่จะด าเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 
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7.๒  นายองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (CEO) ก าหนดผู้บริหารจัดการความรู้ CKO และทีมงาน 
KM เพ่ือด าเนินการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   

7.๓  CKO และทีมงาน KM ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือก
ขอบเขต KM การก าหนดเป้าหมาย KM และการประเมินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมิน
ตนเอง 

7.๔  CKO และทีมงาน KM ร่วมกันจัดท าแผนจัดการความรู้ เพ่ือก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ตลอดจนก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

8. แนวทางการติดตามและประเมิน  

๙.๑  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดท ารายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว กรณีทีไ่ด้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร 

๙.๒  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดท าบันทึกข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเว็บไซต์
อบต.คูบัว ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ โดยให้ท าการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของแต่ละส่วนราชการ  

๙.๓  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปของเอกสารหรือคู่มือ โดยจัดท า
เป็นเล่มเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๙.๔  ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา (แบบประเมินการปฏิบัติราชการ) 

๙.๕  ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ของผู้เข้ารับการพัฒนา   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๗ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๘ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๙ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๐ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๑ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๒ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๓ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๔ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๕ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 
10. การติดตามและประเมินผล 
 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว
ประกอบด้วย 
 ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว               เป็น ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   เป็น กรรมการ 
 3.  หัวหน้าสว่นราชการทุกส่วน                                         เป็น กรรมการ 
                4.  หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เป็น เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๖ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕8 
วันพุธที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2558 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชุบรี จังหวัดราชบุรี 
---------------------------------------------------------  

ผู้มาประชุม   
1. นายพจฐณศล   ธนิกกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประธาน CKO 
2. นายนพดล องค์เชษฐ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ที่ปรึกษา CKO 
3. นายชัยวัฒน์  อิฏฐมนากูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  หัวหน้าคณะท างาน KM 
4. นายสมภพ  ธนิกกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว คณะท างาน KM 
5. นางสาวกุลนิษฐ์  ดาเชิงเขา ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน KM 
6. นายชาญชัย  ผาแสนเถิน  ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน KM 
7. นายศิณวงศ์  มาตกฤษ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ  คณะท างาน KM 
8. นางพนอจิตร์  นาราภิรมย์  หัวหน้าส านักปลัด อบต.คูบัว  คณะท างานและเลขานุการ 
9. นางลักขณา  รักศิลป์  บุคลากร 6ว    ผู้ช่วยเลขานุการ   

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

    เมื่อครบองค์ประชุม นายพจฐณศล  ธนิกกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประธาน 
CKO จัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.คูบัว (CKO)    องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการ 
 จัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)  เนื่องจากสาเหตุส าคัญ

จะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖  หมวด ๓  มาตรา ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ” ดังนั้นคณะท างานจัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หัวหน้า
ส านัก/กองทุกกอง เป็นคณะท างาน KM Team โดยมีหัวหน้าส านักปลัด ฯ เป็น



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๗ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

คณะท างานและเลขานุการ และมีบุคลากร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท า
แผนการจัดการความรู้ ฯ ดังนั้น จึงได้เรียกทุกท่านมาประชุมในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
นายก อบต.คูบัว (CKO) ขอเชิญเลขานุการ อธิบายรายละเอียดของร่างแผนการจัดการความรู้องค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบัว 
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ฝ่ายเลขานุการ ฯ  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖  หมวด ๓ มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน  ในการนี้  งานการเจ้าหน้าที่  จึงได้จัดท าร่างแผนการจัดการความรู้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว พร้อมน าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนการ
จัดการความรู้ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ทั้งสิ้น 11 หัวข้อ  ดังมีรายละเอียดตาม
รูปเล่มที่ได้แจกจ่ายไปให้แล้ว 

รองนายก อบต.  ขอสอบถาม ถึงวิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการ การจัดการ 
ที่ปรึกษา CKO  ความรู้ ฯ จะมีโอกาสประสบความส าเร็จ ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการ ฯ  การจัดท ากิจกรรม KM บุคคลที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อน KM ให้เกิดเป็น
รูปธรรมได้ดีและชัดเจน คือผู้น าองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น ผู้น าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัวที่ส าคัญคือ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุก
ส่วน รวมถึงข้าราชการทุกคน จะต้องร่วมแรง ร่วมใจ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 
ช่วยเหลือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ผลักดันวิสัยทัศน์ของ KM อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ บุคลากรทั้งหมด จะต้องเปิดใจรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล มีการติดตามประเมินผล เพ่ือ
ทราบปัญหาอุปสรรค และหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  จึงจะประสบความส าเร็จ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๘ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

นายก อบต.คูบัว (CKO)  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้แฝง  (Tacit  
Knowledge) ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้ก าหนดวิธีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และวิธีแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ปลัด อบต.คูบัว การหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้พิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หัวหน้า  
หน.คณะท างาน ทางด้านต่าง ๆ นั้น  อาจแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลาย ๆ กลุ่มได้  ซึ่งจ าแนกตาม 
KM Team  องค์ความรู้ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น ความรู้ด้าน

เอกสาร ด้านบันทึกข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับ ก็เป็นองค์ความรู้ของ
ส านักงานปลัด ฯ ความรู้ด้านการการเงิน การคลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ 
ก็เป็นองค์ความรู้ของกองคลัง ความรู้ด้านสันทนาการ  การศึกษา การจัด
กิจกรรม การดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ก็เป็นองค์ความรู้ของกองการศึกษา  
ความรู้ด้านสาธารณสุข การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นองค์ความรู้ของ
ส านักปลัด  ความรู้ด้านการช่าง  ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  ก็เป็น
องค์ความรู้ของกองช่าง ความรู้ด้านการประปา การผลิต การบ ารุง การใช้น้ า  
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 ก็เป็นองค์ความรู้ของกองช่าง ดังนั้น จึงให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน มีหน้าที่

ซักซ้อมความเข้าใจถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองค์
ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบทุกคน เพ่ือให้เข้าใจ
ทฤษฎี KM วิธีการปฏิบัติ โน้มน้าวให้มีการเปิดใจ และพร้อมที่จะท า KM อย่าง
เต็มใจ รวมทั้งค้นหาบุคลที่มีความรู้แฝงและกระตุ้นเตือนให้บุคลากรในสังกัด ท า
การถ่ายทอดความรู้ โดยอาจเป็นจัดเป็นการประชุมย่อย ๆ เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหา
หรือ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน หรือการจัดท าเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ โดย
ก าหนดให้แต่ละกลุ่มมีคุณเอ้ือ คุณอ านวย คุณกิจ และจัดกิจกรรมวงเล่าของแต่
ละกลุ่ม และบันทึกเรื่องเล่า (Story Telling) และน ามาประมวลบันทึกเป็นขุม
ความรู้  (Knowledge  Assets) แล้วสังเคราะห์ เป็น บันทึกแก่นความรู้ (Core 
Competence) หรือ Explicit Knowledge แล้วจัดเก็บ Explicit Knowledge 
ไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
บันทึกข้อมูลในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และคณะท างานจัดท ารูปเล่มเอกสาร เพ่ือน าไปเรียนรู้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และ
น าไปปฏิบัติจริง 

นายก อบต.คูบัว (CKO)  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาสถานที่ส าหรับถ่ายทอดความรู้ หรือมุม KM 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ 

รองปลัด อบต.  ขอเสนอให้ใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ “นานาน่ารู้  อยากรู้ต้องอ่าน”   
คณะท างาน KM Team ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายและสาระน่ารู้ ข้างประตูเข้าออกส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ซึ่งเป็นป้ายแสดงที่เห็นเด่นชัด และบุคลากรใน
องค์กร ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
 

๑๙ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

นายก อบต.คูบัว (CKO  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ถึงเรื่องส าคัญที่ในการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่  
องค์ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว น าไปใช้อย่าง
เหมาะสม   

ปลัด อบต.คูบัว  จากความรู้ที่สามารถค้นหาได้จากบุคคลากรที่มีความรู้แฝง  (Tacit  
หน.คณะท างาน Knowledge) เมื่อถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนแล้วจะพัฒนาเป็น Explicit  
KM Team  Knowledge  ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและเมื่อระยะผ่านไป 

Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กลับไปกลับมาเหมือนเกลียวเชือก ดังนั้น วิธีจัดเก็บ เผยแพร่ ชุดความรู้ดังกล่าว  
เห็นควรให้  

๑. จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร เช่น คู่มือ หรือเอกสารเผยแพร่ 
หรือแผ่นพับ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. จัดเก็บชุดองค์ความรู้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว พร้อมจัดท ากระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพ่ือให้การเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ในอนาคต โดยมอบหมายให้บุคลากรเป็นคนจัดเก็บ
ข้อมูล และพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
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นายก อบต.คูบัว  (CKO)  แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ควรมีการก าหนด
เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม KM เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้า  ปัญหา อุปสรรค ขอการด าเนินการตามแผน ฯ 

ปลัด อบต.คูบัว ในส่วนที่ 8 - 11 ของแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะท างาน  คูบัว ได้มกีารกล่าวถึง กระบวนการจัดการความรู้  โดยได้มีการก าหนด เกณฑ์การ 
KM Team ประเมิน แนวทางการติดตามและประเมินผล กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  

นาย อบต.คูบัว (CKO) มีผู้ใด จะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบ 
 ร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

นายก อบต.คูบัว (CKO) มีผู้ใด จะเสนอความเห็นอีกหรือไม่  … หากไม่มี ขอปิดการประชุม  

 
ปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 
    ลงชื่อ.........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
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๒๐ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

      (นางพนอจิตร์  นาราภิรมย์) 
      คณะท างานและเลขานุการ ฯ 

 
 

    ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายชัยวัฒน ์ อิฏฐมนากูล) 

      หวัหน้าคณะท างาน KM Team 
 
 

    ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

      ประธาน CKO 
 

 

 

 

 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕8 

วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชุบรี จังหวัดราชบุรี 

---------------------------------------------------------  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพจฐณศล  ธนิกกุล นายก อบต.คูบัว ประธาน CKO  

2 นายนพดล  องค์เชษฐ์ รองนายก อบต.คูบัว ที่ปรึกษา CKO  

3 นายชัยวัฒน์  อิฏฐมนากูล ปลัด อบต.คูบัว หัวหน้าคณะท างาน KM  

4 นายสมภพ  ธนิกกุล รองปลัด อบต. คณะท างาน KM  

5 นางสาวกุลนิษฐ์  ดาเชิงเขา ผอ.กองคลัง คณะท างาน KM  

6 นายชาญชัย  ผาแสนเถิน ผอ.กองช่าง คณะท างาน KM  

7 นายศิณวงศ์  มาตกฤษ ผอ.กองการศึกษา ฯ คณะท างาน KM  

8 นางพนอจิตร์  นาราภิรมย์ หัวหน้าส านักปลัด ฯ คณะท างาน KM/  
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๒๑ แผนการจัดการความรูอ้งค์กร 

และเลขานุการ 
9 นางลักขณา  รักศิลป์ บุคลากร 6ว ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๗ 
 

9. แผนการจัดการความรู้ 
    องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
 

แบบฟอร์มที่ 1  การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
องค์ความรู้จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตรงตามความต้องการ
การฝึกอบรม (Training Needs) ที่
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว 

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ 
    ฝึกอบรม (จัดเอง) 
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ 
     ฝึกอบรมกับหน่วยงานภาย  
     ในหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้อง 
     กับต าแหน่งหรือมาตรฐานก าหนด 
     ต าแหน่ง  
3. ระดับความส าเร็จในการจัดการ 
    ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 

ระดับ 3 

1. ความรู้ในสายงานและการปฏิบัติงานในหนา้ที่ที่ 
    รับผิดชอบ และทีไ่ด้รับมอบหมาย   
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ   
    รวมถึงอ านาจหนา้ที่ของ อบต. 
3. ความรู้ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ 
    และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
4. ความรู้ในการจัดคู่มือการปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรเพื่อการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในที่ท างาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
มีสภาพแวดล้อมในการท างานทีด่ี 
บุคลากรมีความสุขในการท างาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนสร้าง 
    สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในองค์กร  
(Clean and Green) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๘ 
 

แบบฟอร์มที่ 2  การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :   

1. ความรู้ในสายงานและการปฏิบัติงานในหนา้ที่ที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมาย   
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมถึงอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
3. ความรู้ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
3. ความรู้เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
4. ความรู้ในการจัดคู่มือการปฏิบัติงาน 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  : เป็นความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในหนา้ทีไ่ด้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :   
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม (กรณีจัดเอง) (ร้อยละ 80)                                                            
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภาย ในหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ ต าแหน่งหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ร้อยละ 60) 
3. ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร  (ระดับ 3) 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น : ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในองค์กร (Clean and Green)    

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุขพึงพอใจและมแีรงจูงใจในการท างาน 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM :  ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน (ร้อยละ 100)                                                             

 
 

ผู้ทบทวน :……………………………………………………………. 
(นายชัยวัฒน์  อิฏฐมนากูล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
หัวหน้าคณะท างาน KM Team 

 
 

ผู้อนุมัติ :……………………………………………………………. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
CKO (Chief Knowledge Officer) 

 
       
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๙ 
 

      แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 
 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) / แผนที่ 1 
ชื่อส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัตงิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  : ความรู้ในเร่ืองของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ รวมถึงอ านาจหนา้ที่ของ อบต. 
ตัวชี้วัด (KPI)  :   
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม (กรณีจัดเอง) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70                 
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60) การทดสอบความรู้ความเข้าใจ (หลังการอบรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ : ร้อยละ 70 
ล าดับ 

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว  เก่ียวกับ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540  
 

ม.ค. 2559 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
รับการฝึกอบรม (กรณีจัดเอง) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
รับการอบรมผ่านเกณฑ์ (ร้อย
ละ 60) การทดสอบความรู้
ความเข้าใจ (หลังการอบรม) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

50 คน 
 
 

- พนักงานส่วนต าบล 
- พนักงานครู อบต. 
- ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานจ้าง 
  (ภารกิจ/ทั่วไป) 

ส านักงานปลัด ฯ 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

  

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๐ 
 

    แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 
 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) / แผนที่ 1 
ชื่อส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) :    
1. ความรู้ในเร่ืองของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมถึงอ านาจหนา้ที่ของ อบต. 
2. ความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ตัวชี้วัด (KPI)  :  
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม (กรณีจัดเอง) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70                 
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60) การทดสอบความรู้ความเข้าใจ (หลังการอบรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ : ร้อยละ 70 
ล าดับ 

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว  ผู้น าชุมชน และผู้น า
กลุ่ มองค์กรชุมชนต าบลคูบั ว  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับบทบาท
และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการให้บริการสาธารณะ และการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
ค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม 
 

ก.ย. 2559 - ร้อยละของบุคลากรที่
เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 
(กรณีจัดเอง) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
- ร้อยละของบุคลากรที่
เ ข้ า รั บกา รอบรมผ่ าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 60) การ
ทดส อบค ว า มรู้ ค ว า ม
เข้าใจ (หลังการอบรม) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

50 คน 
 
 

- พนักงานส่วนต าบล 
- พนักงานครู อบต. 
- ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานจ้าง 
  (ภารกิจ/ทั่วไป) 

ส านักงานปลัด ฯ 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

  

             
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๑ 
 

     แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 
 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) / แผนที่ 1 
ชื่อส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ความรู้ในสายงานและการปฏิบัตงิานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบและที่ได้รับมอบหมาย   
ตัวชี้วัด (KPI)  :  ร้อยละของบคุลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวที่เข้ารับการฝึกอบรม (กรณีจัดเอง)  (ร้อยละ 70)                  
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ล าดับ 

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3 โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

มี.ค. 2559 - ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ร้อยละ 70 
- ร้อยละของบุคลากร 
ที่มีความรู้ความเข้า ใจ
เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 70) 

23 คน 
 
 

- พนักงานส่วนต าบล 
- พนักงานครู อบต. 
- ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานจ้าง 
  (ภารกิจ/ทั่วไป) 

กองคลัง อบต.คูบัว 
(งานการเงินและ
บัญชี) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๒ 
 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 
 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) / แผนที่ 1 
ชื่อส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัตงิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  : ความรู้ในสายงานและการปฏิบัตงิานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบและที่ได้รับมอบหมาย   
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภาย ในหลักสูตรที่มีเนือ้หาสอดคล้องกับต าแหน่งหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  (ร้อยละ 60) 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ : ร้อยละ 60 
ล าดับ 

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

4 การตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับต าแหน่งหรือมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

ต.ค. 2558 
ถึง 

ก.ย. 2559 

ร้อยละของบุคลกรที่ 
เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
โดยหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้จัด (ร้อยละ 50) 

10 คน - พนักงานส่วนต าบล   
  ทุกต าแหน่ง 
- พนักงานครู อบต. 
 

- ส านักงานปลัด ฯ 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา ฯ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๓ 
 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 
 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) / แผนที่ 1  
ชื่อส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ความรู้ในเร่ืองการจัดคู่มือการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด (KPI)  :   ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร  (ระดับ 3) 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ล าดับ 

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 การจัดการความรู้ในการ
พัฒนาองค์กร 

ต.ค. 2558 
ถึง 

ก.ย. 2559 

- ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง บุคลากรในองค์กร
สามารถน าไปใช้ในส่วนที่
เก่ียวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ (ระดับ 3) 
- ทุ กส่ วน ราชการมี ก า ร
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยส่วนราชการ 
ละ 1 เล่ม 

- คู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
- คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- คู่มือการก าหนดราคากลาง 
และประมาณการก่อสร้าง 

พนักงานส่วนต าบลที่
ปฏิบัติงาน  
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานการเงนิและบัญช ี
- งานออกแบบและควบคุม 
  อาคาร 
- งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ส านักงานปลัด ฯ 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา ฯ 

  

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๔ 
 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4 
 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) / แผนที่ 2  
ชื่อส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ความรู้เกีย่วกับการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในองค์กร (Clean and Green)    
ตัวชี้วัด (KPI)  :   ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน                                   

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ : ร้อยละ 100 
ล าดับ 

ที่ 
กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 
 
 
 

การจัดกิจกรรม 5 ส.  
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
บุคลากรมีความสุขพึงพอใจ และมีแรงจูงใจ
ในการท างาน (Clean and Green) 

ต.ค. 2558 
ถึง 

ก.ย. 2559 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วน 
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในการ
ท างาน (ร้อยละ 100) 
 

จ านวน 50 คน 
 
 
 

บุคลากรในองค์กร - ส านักงานปลัด ฯ 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา ฯ 

  

 
 
 
 
 

ผู้ทบทวน :……………………………………………………………. 
(นายชัยวัฒน์  อิฏฐมนากูล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
หัวหน้าคณะท างาน KM Team 

 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติ :……………………………………………………………. 
(นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
CKO (Chief Knowledge Officer) 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๒๐ 
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11. การติดตามและประเมินผล 
 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวประกอบด้วย 
 ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว               เป็น ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   เป็น กรรมการ 
 3.  หัวหน้าสว่นราชการทุกส่วน                                         เป็น กรรมการ 
 4.  หัวหน้าส านักปลัด อบต.     เป็น กรรมการและเลขานุการ 
                5.  บุคลากร  6ว      เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

  

 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕8 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๒๒ 
 

วันพุธที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชุบรี จังหวัดราชบุรี 

---------------------------------------------------------  
ผู้มาประชุม   

1. นายพจฐณศล   ธนิกกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประธาน CKO 
2. นายนพดล องค์เชษฐ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ที่ปรึกษา CKO 
3. นายชัยวัฒน์  อิฏฐมนากูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  หัวหน้าคณะท างาน KM 
4. นายสมภพ  ธนิกกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว คณะท างาน KM 
5. นางสาวกุลนิษฐ์  ดาเชิงเขา ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน KM 
6. นายชาญชัย  ผาแสนเถิน  ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน KM 
7. นายศิณวงศ์  มาตกฤษ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ  คณะท างาน KM 
8. นางพนอจิตร์  นาราภิรมย์  หวัหน้าส านักปลัด อบต.คูบัว  คณะท างานและเลขานุการ 
9. นางลักขณา  รักศิลป์  บุคลากร 6ว    ผู้ช่วยเลขานุการ   

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

    เมื่อครบองค์ประชุม นายพจฐณศล  ธนิกกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประธาน CKO จัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.คูบัว (CKO)    องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการ 
 จัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)  เนื่องจากสาเหตุส าคัญจะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖  หมวด ๓  มาตรา ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ” ดังนั้นคณะท างานจัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หัวหน้าส านัก/กองทุกกอง เป็นคณะท างาน KM Team โดยมีหัวหน้าส านักปลัด ฯ เป็นคณะท างาน
และเลขานุการ และมีบุคลากร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนการจัดการความรู้ ฯ ดังนั้น จึงได้เรียกทุกท่านมาประชุมในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องเพื่อพิจารณา 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๒๓ 
 

 พิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
นายก อบต.คูบัว (CKO) ขอเชิญเลขานุการ อธิบายรายละเอียดของร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
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ฝ่ายเลขานุการ ฯ  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖  หมวด ๓ มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ในการนี้  งานการเจ้าหน้าที่  จึงได้จัดท าร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
พร้อมน าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ทั้งสิ้น 11 หัวข้อ  ดังมีรายละเอียดตามรูปเล่มที่ได้แจกจ่ายไปให้
แล้ว 

รองนายก อบต.  ขอสอบถาม ถึงวิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการ การจัดการ 
ที่ปรึกษา CKO  ความรู้ ฯ จะมีโอกาสประสบความส าเร็จ ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการ ฯ  การจัดท ากิจกรรม KM บุคคลที่ส าคญัที่จะขับเคลื่อน KM ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ดีและชัดเจน คือผู้น าองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น ผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบลคู
บัวที่ส าคัญคือ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน รวมถึงข้าราชการทุกคน จะต้องร่วมแรง ร่วมใจ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ช่วยเหลือปฏิบัติ
ตนเป็นตัวอย่างที่ด ีผลักดันวิสัยทัศน์ของ KM อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บุคลากรทั้งหมด จะต้องเปิดใจรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น าความรู้ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเห็นผล มีการติดตามประเมินผล เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค และหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  จึงจะประสบความส าเร็จ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๒๔ 
 

นายก อบต.คูบัว (CKO)  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้แฝง  (Tacit  Knowledge) ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้ก าหนดวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และวิธีแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ปลัด อบต.คูบัว การหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้พิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หัวหน้า  
หน.คณะท างาน ทางด้านต่าง ๆ นั้น  อาจแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลาย ๆ กลุ่มได้  ซึ่งจ าแนกตาม 
KM Team  องค์ความรู้ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น ความรู้ด้านเอกสาร ด้านบันทึกข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับ ก็เป็นองค์ความรู้ของส านักงาน

ปลัด ฯ ความรู้ด้านการการเงิน การคลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ก็เป็นองค์ความรู้ของกองคลัง ความรู้ด้านสันทนาการ  การศึกษา การจัดกิจกรรม การดูแล
เด็กเล็กและปฐมวัย ก็เป็นองค์ความรู้ของกองการศึกษา  ความรู้ด้านสาธารณสุข การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นองค์ความรู้ของส านักปลัด  ความรู้ด้าน
การช่าง  ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  ก็เป็นองค์ความรู้ของกองช่าง ความรู้ด้านการประปา การผลิต การบ ารุง การใช้น้ า  
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 ก็เป็นองค์ความรู้ของกองช่าง ดังนั้น จึงให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน มีหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองค์

ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบทุกคน เพ่ือให้เข้าใจทฤษฎี KM วิธีการปฏิบัติ โน้มน้าวให้มีการเปิดใจ และพร้อมที่จะท า KM อย่างเต็ม
ใจ รวมทั้งค้นหาบุคลที่มีความรู้แฝงและกระตุ้นเตือนให้บุคลากรในสังกัด ท าการถ่ายทอดความรู้ โดยอาจเป็นจัดเป็นการประชุมย่อย ๆ เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาหรือ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน หรือการจัดท าเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่มมีคุณเอ้ือ คุณอ านวย คุณกิจ และจัดกิจกรรมวงเล่าของแต่ละกลุ่ม 
และบันทึกเรื่องเล่า (Story Telling) และน ามาประมวลบันทึกเป็นขุมความรู้  (Knowledge  Assets) แล้วสังเคราะห์ เป็น บันทึกแก่นความรู้ (Core 
Competence) หรือ Explicit Knowledge แล้วจัดเก็บ Explicit Knowledge ไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึก
ข้อมูลในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและคณะท างานจัดท ารูปเล่มเอกสาร เพ่ือน าไปเรียนรู้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และน าไปปฏิบัติ
จริง 

นายก อบต.คูบัว (CKO)  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาสถานที่ส าหรับถ่ายทอดความรู้ หรือมุม KM เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ 

รองปลัด อบต.  ขอเสนอให้ใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ “นานาน่ารู้  อยากรู้ต้องอ่าน”   
คณะท างาน KM Team ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายและสาระน่ารู้ ข้างประตูเข้าออกส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ซึ่งเป็นป้ายแสดงที่เห็นเด่นชัด และบุคลากรในองค์กร 

ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๒๕ 
 

นายก อบต.คูบัว (CKO  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ถึงเรื่องส าคัญที่ในการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่  องค์ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว น าไปใช้อย่าง
เหมาะสม   

ปลัด อบต.คูบัว  จากความรู้ที่สามารถค้นหาได้จากบุคคลากรที่มีความรู้แฝง  (Tacit  
หน.คณะท างาน Knowledge) เมื่อถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนแล้วจะพัฒนาเป็น Explicit  
KM Team  Knowledge  ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและเมื่อระยะผ่านไป Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียน

กลับไปกลับมาเหมือนเกลียวเชือก ดังนั้น วิธีจัดเก็บ เผยแพร่ ชุดความรู้ดังกล่าว  เห็นควรให้  
๑. จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร เช่น คู่มือ หรือเอกสารเผยแพร่ หรือแผ่นพับ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๒. จัดเก็บชุดองค์ความรู้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว พร้อมจัดท ากระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้การเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ในอนาคต โดยมอบหมายให้บุคลากรเป็นคนจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

- 4 - 
 

นายก อบต.คูบัว  (CKO)  แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ควรมีการก าหนดเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม KM เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้า  ปัญหา อุปสรรค ขอการด าเนินการตามแผน ฯ 

ปลัด อบต.คูบัว ในส่วนที่ 8 - 11 ของแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะท างาน  คูบัว ได้มกีารกล่าวถึง กระบวนการจัดการความรู้  โดยได้มีการก าหนด เกณฑ์การ 
KM Team ประเมิน แนวทางการติดตามและประเมินผล กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลาในการปฏิบัติ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  

นาย อบต.คูบัว (CKO) มีผู้ใด จะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบ 
 ร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

นายก อบต.คูบัว (CKO) มีผู้ใด จะเสนอความเห็นอีกหรือไม่  … หากไม่มี ขอปิดการประชุม  



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๒๖ 
 

 
ปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 
    ลงชื่อ.........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางพนอจิตร์  นาราภิรมย์) 
      คณะท างานและเลขานุการ ฯ 

 
 

    ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายชัยวัฒน ์ อิฏฐมนากูล) 

      หวัหน้าคณะท างาน KM Team 
 
 

    ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

      ประธาน CKO 
 

 

 

 

 

 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๒๗ 
 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕8 

วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชุบรี จังหวัดราชบุรี 

---------------------------------------------------------  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพจฐณศล  ธนิกกุล นายก อบต.คูบัว ประธาน CKO  

2 นายนพดล  องค์เชษฐ์ รองนายก อบต.คูบัว ที่ปรึกษา CKO  

3 นายชัยวัฒน์  อิฏฐมนากูล ปลัด อบต.คูบัว หัวหน้าคณะท างาน KM  

4 นายสมภพ  ธนิกกุล รองปลัด อบต. คณะท างาน KM  

5 นางสาวกุลนิษฐ์  ดาเชิงเขา ผอ.กองคลัง คณะท างาน KM  

6 นายชาญชัย  ผาแสนเถิน ผอ.กองช่าง คณะท างาน KM  

7 นายศิณวงศ์  มาตกฤษ ผอ.กองการศึกษา ฯ คณะท างาน KM  

8 นางพนอจิตร์  นาราภิรมย์ หัวหน้าส านักปลัด ฯ คณะท างาน KM/ 
และเลขานุการ 

 

9 นางลักขณา  รักศิลป์ บุคลากร 6ว ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 
 



แผนการจัดการความรู้องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ๒๘ 
 

 
 


