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บทที่ 1

สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานของทองถิ่น
การศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล สภาพทั่ วไป ข อมู ล ด านเศรษฐกิ จ ข อ มู ลด าน
สังคม และขอมู ลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวขอ งในเขตพื้ น ที่อ งคการบริหารสว นตําบลท าดิน แดง เพื่ อ
นํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหและสังเคราะหสภาพปญหา ความตองการ อีกทั้ง
พิจารณาถึงศักยภาพที่ เปน จุดออ น จุด แข็ง เพื่ อนํามาเปนกรอบแนวทางการพัฒ นาไดต รง
จุดมุงหมายที่กําหนดไว
๒.๑ สภาพทั่วไป
๒.๑.๑ ที่ตั้ง
องคก ารบริหารสว นตํ าบลทาดิ นแดงตั้ งอยูหมูที่ ๒ ถนนสายเสนา – ผั กไห
ตําบลท าดิ น แดง อํ าเภอผั กไห จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุธ ยา ห างจากที่ ว าการอํ าเภอผั ก ไห
ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๔.๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๘๗๕
ไร
๒.๑.๒ เนื้อที่
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลท าดิ น แดง มี เนื้ อ ที่ โดยประมาณ ๑๔.๒ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๘๗๕ ไร
๒.๑.๓ อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับพื้นที่ตําบลบานใหญ อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต
ติดตอกับพื้นที่ตําบลบานกระทุม อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดตอกับพื้นที่ตําบลกุฎี อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับพื้นที่ตําบลลาดชิด อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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๒.๑.๔ จํานวนหมูบาน
จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง เต็มทั้งหมูบาน ๘
หมูบาน ไดแก
หมูที่ ๑ บานบางบัว
หมูที่ ๕ บานฝงตก
หมูที่ ๒ บานเหนือวัด
หมูที่ ๖ บานทาดินแดง
หมูที่ ๓ บานทายวัด
หมูที่ ๗ บานปากคลอง
หมูที่ ๔ บานโรงนา
หมูที่ ๘ บานทายบาน๔
๒.๑.๕ จํานวนประชากร
จากขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ตําบลทาดินแดงมีจํานวนครัวเรือน
๔๔๖ ครัว เรื อน จํ านวนประชากรทั้ งสิ้ น ๒,๐๑๒ คน แยกเป น ชาย ๙๗๖ คน หญิ ง
๑,๐๓๖ คน มีความหนาแนนเฉลี่ย ๑๔๒ คน ตอ ตารางกิโลเมตร
๒.๑.๖ ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ของตําบลทาดินแดงเปนที่ราบลุมมีน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก มี
แหลงน้ํา ไดแก แมน้ํานอย เปนแหลงน้ําหลักของตําบล มีลําน้ํา ลําหวย จํานวน ๔ สาย และ
บึง หนองจํานวน ๔ แหง เปนแหลงน้ําธรรมชาติของตําบล
๒.๑.๗ ภูมิอากาศ
ตําบลทาดินแดงมีลักษณะสภาพอากาศแบบรอนชื้น ประกอบไปดวยฤดูรอน
ในชวงประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝนในชวงประมาณเดือนมิถุนายน – เดือน
กั น ยายน และฤดู ห นาวในช ว งประมาณเดื อ นตุ ล าคม – เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ โดยอยู ภ ายใต
อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
๒ ชนิ ด ได แ ก ลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต
๒.๒ สภาพเศรษฐกิจ
๒.๒.๑ อาชีพ
ประชากรสวนใหญของตําบลทาดินแดงประกอบอาชีพการเกษตรเปนอาชีพ
หลัก รองลงมาคืออาชีพรับจาง คาขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือนตามลําดับ
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๒.๒.๒ หนวยงานธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล
- รานอาหาร
จํานวน 4
- รายขายของเบ็ดเตล็ด
จํานวน ๑5
- รานตัดผม
จํานวน ๑
- รานขายน้ํา
จํานวน 1
- รานทําขนมหวาน
จํานวน ๓
- ปมน้ํามันหลอด
จํานวน ๑
- โรงกลึง
จํานวน ๑
- โรงเพาะเห็ด
จํานวน ๑
- เสาสงสัญญาณโทรศัพท
จํานวน 2
- ชุมสายโทรศัพท
จํานวน ๑
- โรงนกกระทา
จํานวน ๑
- อุปกรณตกปลา
จํานวน ๑
- โกดัง
จํานวน ๑
- บานเชา
จํานวน 1
๒.๓ สภาพสังคม
๒.๓.๑ การศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
- โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน
- หองสมุดชุมชน
จํานวน
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
จํานวน
๒.๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด
จํานวน
๒.๓.๓ การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ
จํานวน
- สถานพยาบาลเอกชน(คลินิก)
จํานวน
๒.๓.๔ กลุมองคกร/กลุมมวลชนจัดตั้ง
- กลุมอาชีพจักสาน
จํานวน
- กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน
- กลุมสตรี
จํานวน
- กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน
จํานวน

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
๑
๑
๑
๑๔

แหง
แหง
แหง
แหง

๑ แหง
๑ แหง
๑ แหง
๑
๑
๑
๑

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
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๒.๔ การบริการพืน้ ฐาน
๒.๔.๑ การคมนาคม
การคมนาคมทางบก มีถนนลาดยางขนาดสองชองทาง สายผักไห – เสนา
เปนถนนสายหลักผานพื้นที่ตําบล โดยมีรถประจําทาง (รถสองแถว) วิ่งใหบริการประชาชน
มีถนน คสล.ในหมูบานจํานวน ๑๑ สาย คิดเปนความยาวรวม ๘.๐๓ กิโลเมตร และถนนดิน/
ถนนดินลูกรังในหมูบาน จํานวน ๑ สาย คิดเปนความยาวรวม ๓.๑๘ กิโลเมตร สวนการ
คมนาคมทางน้ํา มีแมน้ํานอยเปนแมน้ําสายหลัก
๒.๔.๒ การโทรคมนาคม
- ปณ.อ.
จํานวน ๑ แหง
๒.๔.๓ ไฟฟา
ตําบลทาดินแดงมีไฟฟาใชทุกครัวเรือนทั้งตําบล
๒.๔.๔ แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ประปาหมูบาน
จํานวน ๔ แหง
๒.๕ องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๒.๕.๑ โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๑) ฝายบริหาร ทําหนาที่ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๒) ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง ทําหนาที่ในการพิจารณาให
ความเห็นชอบระเบียบ ขอกฎหมายตาง ๆ ในการดําเนินงาน และ
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร
๒.๕.๒ การแบงสวนราชการในการบริหาร
๑) สํานักงานปลัด
๒) กองคลัง
๓) กองชาง
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โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง

บริหาร

สภา อบต.

พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

สํานักงานปลัด

กองคลัง

กองชาง
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๒.๕.๓ จํานวนบุคลากร
๑) พนักงานสวนตําบล / พนักงานจาง
จํานวน
ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
ตําแหนงในกองคลัง
จํานวน
ตําแหนงในกองชาง
จํานวน
๒) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล / คณะบริหาร จํานวน
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน
๒.๕.๔ ระดับการศึกษา
๑) พนักงานสวนตําบล / พนักงานจาง
จํานวน
ประถมศึกษา
จํานวน
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
จํานวน
อนุปริญญา / ปวส.
จํานวน
ปริญญาตรี
จํานวน
ปริญญาโท
จํานวน
๒) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล / บริหาร จํานวน
ประถมศึกษา
จํานวน
มัธยมศึกษาตน
จํานวน
มัธยมศึกษาปลาย/ปวช.
จํานวน
อนุปริญญา / ปวส.
จํานวน
ปริญญาตรี
จํานวน

24 คน
15 คน
3 คน
5 คน
๒๐ คน
๔ คน
๑๖ คน
๑5 คน
5 คน
5 คน
2 คน
8 คน
3 คน
๒๐ คน
6 คน
8 คน
2 คน
๒ คน
3 คน
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แผนที่ตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บทที่ 2
แนวทางการจัดการความรู้ (KM)
1. กรอบแนวทางในการจัดระบบองค์ความรู้ในองค์กร
องค์ก รต้อ งสร้ า งกระบวนการ การจัด การความรู ้ (Knowledge Management) ให้
เกิดขึ้น โดยต้องมีการพัฒนาความรู ้เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมี
กระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การบ่ งชี้ ค วามรู ้ (Knowledge Identification) เช่ น พิ จารณาว่า วิสัยทัศ น์ พัน ธกิ จ
เป้ าหมายขององค์กรคืออะไร และเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย เราจําเป็ นต้องรู ้อะไร โดยขณะนี้เรามีความรู ้
อะไรบ้าง อยูใ่ นรู ปแบบใด อยูท่ ี่ใคร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(2) การสร้างและแสวงหาความรู ้ (Knowledge Creation and Acquisition) เช่ น การ
สร้างความรู ้ใหม่ การแสวงหาความรู ้จากภายนอก การรักษาความรู ้เก่า การกําจัดความรู ้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
(3) การจัด ความรู ้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization) เป็ นการวางโครงสร้า ง
ความรู ้ เพือ่ เตรี ยมพร้อมสําหรับการเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบในอนาคต
(4) การประมวลและกลั่น กรองความรู ้ (Knowledge Codification and Refinement)
เช่น การปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุ งเนื้อหาให้สมบูรณ์
(5) การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access) เป็ นการทําให้ผใู ้ ช้ความรู ้น้ นั เข้าถึงความรู ้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็ น
ต้น
(6) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge Sharing) สามารถดําเนิ นการได้หลาย
วิธี โดยกรณี เป็ น Explicit Knowledge อาจจัดทําเป็ นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู ้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อ กรณี เป็ น Tacit Knowledge อาจจัดทําเป็ นระบบกิ จกรรมชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทีมข้ามสายงาน เป็ นต้น
(7) การเรี ยนรู ้ (Learning) ควรทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของงาน เช่น เกิ ดระบบ
การเรี ยนรู ้จาก สร้างองค์ความรู ้-นําความรู ้ไปใช้-เกิดการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ ใหม่และหมุนเวียน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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2. กรอบแนวทางในการเข้ าถึงองค์ความรู้
เพื่อ ให้อ งค์กรประสบความสําเร็ จตามวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้
หน่ วยงานจําเป็ นต้อ งมี การติดตามและประเมิ น ผลงาน การวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู ้ในระดับ
องค์กร ดังนั้น องค์กรต้องมีการเลือกองค์ความรู ้ และกําหนดตัวชี้วดั ที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจาก
นั้นต้อ งสรุ ปว่า อะไรคือ ข้อ มู ลสารสนเทศ องค์ความรู ้ ตัวชี้ วดั ที่ตอ้ งมี หลังจากนั้น จึงรวบรวมและ
จัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการบริ หารงานต้องมีการกําหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผูร้ ับผิดชอบ
และวิธีการจัดเก็บ ซึ่ งเมื่อได้ขอ้ มูลสารสนเทศและองค์ความรู ้ดงั กล่าวข้างต้น จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการบริ หารงานทั้งระดับองค์กรและระดับกระบวนการเพื่อให้เป็ นไปตาม
วิสยั ทัศน์ เป้ าหมายและทิศทางขององค์กร ดังนี้
1. การบ่งชี้ ความรู ้และข้อมู ล ตัวชี้ วดั ที่มีผลต่อการบรรลุ วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และกล
ยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอแม้กระทั้งผูท้ ี่มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภายนอก เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกประเด็น
2. การสร้ า งและแสวงหาความรู ้ เพื่ อ รวบรวมองค์ค วามรู ้ แ ละผลการวัด และการ
วิเคราะห์ที่ได้กาํ หนดความต้องการไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้ สามารถหาแหล่งความรู ้และข้อมู ลจากทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
3. ดําเนิ นการจัดทําระบบในการจัดกเบองค์ความรู ้ ข้อมูล และสารสนเทศที่ได้จากข้อ
2 เพื่อ ให้พร้อมใช้งานสําหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องและสามารถอ้างอิ งทั้งในปั จจุบนั และอนาคต 92 หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ องค์กรจะต้องดําเนิ นการตั้งคณะทํางานที่มีองค์
ความรู ้ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 เพื่อทําการประเมินและกลัน่ กรององค์ความรู ้ที่ถูกต้อง แม่นยํา ก่อนที่จะ
ทําการเผยแพร่ ท้ งั ภายในและภายนอก ซึ่ งจะต้องระวังเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากมีผลต่อความเชื่อมัน่ ของ
องค์กรต่อสาธารณชน
5. การเข้าถึงความรู ้ ข้อมู ล สารสนเทศ องค์ความรู ้ท้ งั หมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้อ ง
พร้อมใช้งานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็
ตามในเรื่ องความปลอดภัยของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรี ยมความพร้อมไว้เป็ นอย่างดี พร้อมทั้งมี
แผนฉุกเฉินและแผนสํารองเป็ นอย่างดี หากเกิดภัยพิบตั ิ หรื อความไม่สงบในกรณี ต่างๆ
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ หลังจากสร้างความพร้อมในเร่ องกระบวนการจัดเก็บ
และพร้อ มใช้งานไปแล้วนั้น องค์กรมี การนําความรู ้ไปใช้งานและนํากลับมาแลกเปลี่ ยนด้วยวิธีการ
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ต่างๆ อาทิ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดีและบทเรี ยน
จากการนําไปปฏิบตั ิ
7. การเรี ยนรู ้ หลังจากการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ในข้อ ที่ 6 การนําความรู ้ไ ปปฏิ บตั ิ จริ ง
ส่ งผลให้การสร้างองค์ความรู ้ใหม่และฐานองค์ความรู ้ขององค์กรขยายใหญ่ข้ ึนและเป็ นองค์ความรู ้ที่
สลับซับซ้อนและทรงคุณค่ามากขึ้น ซึ่ งสามารถใชเป็ นดัชนี ความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ได้เป็ น
อย่างดี ทั้งนี้ หากมี การพิจารณาปรับเปลี่ ยนวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ ขององค์กร องค์กรสามารถ
ดําเนินการการจัดการความรู ต้ ้งั แต่ข้นั ตอนที่ 1 จนถึง 7 ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ๆ ให้
เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป
3. การสร้ างเครือข่ ายองค์ความรู้
1. การสร้างทีม (Team Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept KM กับบุคลากรทุก
ระดับ ผูท้ าํ หน้าที่มาจากทีมงาน 2 ส่ วน คือ ผูบ้ ริ หารด้านจัดการความรู ้ในส่ วนราชการ (CKO) และผูม้ ี
ความรู ้และประสบการณ์ดา้ น KM การดําเนิ นการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตวั แต่จะบูรณาการไปกับ
งานประจําที่มีอยู่ หลังจากนั้น จึงจัดห้องบรรยายให้ความรู ้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ทุกคน
2. หาเครื อข่ายเพื่อช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่
รวบรวมรายละเอียดทําเป็ นเครื อข่ายขององค์กร
3. สร้างเครื อข่ายให้กบั หน่ วยงานภายในองค์กร โดยกระตุน้ ให้มีการแลกเปลี่ยน โดย
ใช้ปัญหาเป็ นตัวตั้งและนําปั ญหาเหล่านั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ ยง ข้อติดขัดในการทํางาน หรื อ
ความสําเร็จในการทํางาน โดยให้ทุกคนได้เล่าเรื่ องราวแห่ งความสําเร็ จที่เคยทํา หรื อเคยมีประสบการณ์
พร้อมทั้งนําเรื่ องราวดีๆ เหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและสร้างเวที หรื อกระตุน้ ให้เกิดเวที เพือ่ ให้ทุก
คนในหน่ วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และหาข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่ วมกัน อันจะนําไปสู่
Best Practice ที่ทรงคุณค่า เพือ่ เก็บเป็ นคลังความรู ้และถ่ายทอดต่อไป
4. สร้างเครื อข่ายระหว่างหน่ วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุน้ ให้มีการแลกเปลี่ยน
โดยใช้ Best Practice เป็ นตัวตั้ง และกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ ยนในเรื่ องที่เกี่ ยวข้อ งหลาย ๆ ทีมงาน
และกระตุน้ ให้แต่ละทีมกําหนดแผนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันอย่างต่อเนื่ อ ง และรวบรวมองค์
ความรู ้ให้เป็ นระบบ โดยดําเนิ นการจัดทําฐานข้อมูลในรู ปเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ยกย่องชมเชยและให้
รางวัล
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ปั จ จั ย แห่ งความสํ า เร็ จ การสร้ างเครื อ ข่ า ยองค์ค วามรู ้ จะสําเร็ จ ได้ต ้อ งได้รับ การ
สนับสนุ นและความร่ วมมื อ จากผูบ้ ริ ห ารทุกระดับ ความพร้อ มของทีมงานผูม้ ี ประสบการณ์ ในการ
จัดการความรู ้ มีเวทีที่ชดั เจน และสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้องแทรกซึ ม
ไปกับงานประจํา ตลอดจนมีการเสริ มแรงโดยการให้รางวัล จึงจะสําเร็จได้
4. การบริหารจัดการองค์ความรู้ สู่ องค์กรตามแนว PMQA หมวด 4
1. ส่ วนราชการต้อ งมี ระบบฐานข้อ มู ลผลการดําเนิ น งานตามแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิ รวมทั้งผลการดําเนิ นงานของตัวชี้วดั ตามคํารับรองปฏิบตั ิราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย
2. ส่ วนราชการทบทวนฐานข้อ มู ลเพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของกระบวนการที่
สร้างคุณค่า ที่จดั ทําไว้ใน พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่าเพิม่ เติมอย่างน้อย 2 กระบวนการ
3. ส่ วนราชการต้อ งมี ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ ให้ป ระชาชนสามารถเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม
4. ส่ วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้ าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น
การกําหนดระบบเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบตั ิการที่บ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริ หารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
6. ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการจัดการความรู ้ และนําแผนไปปฏิบตั ิ จะต้องแสดงผล
การจัดการความรู ้ KM Action Plan อย่างน้อย 3 องค์ความรู ้ ตามแนวทางที่กาํ หนด และรายงานผลการ
ดําเนิ นงานตามแผน โดยดําเนิ นกิจกรรมตามแผนการจัดความรู ้ได้สําเร็ จครบถ้วนทุกกิจกรรม และ
สามารถดําเนิ นการที่ครอบคลุ มกลุ่ ม เป้ าหมายได้ไ ม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 80 ในทุกกิ จกรรมแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ที่ระบุไว้
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บทที่3
แนวทางการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

วัตถุประสงค์ : พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุณภาพ
คํานิยาม : การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง ความสามารถในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการสร้งความรู้ การประมวลการแลกเปลี่ยน และการสนับสนุนกระบวนการ
เรี ยนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
: องค์กรการเรี ยนรู้ (Learning Organization) หมายถึง องค์กรที่บุคลากรเพิ่มพูนความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานตามที่ตอ้ งการ มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นกระบวนการเชิงประสบการณ์ ส่ งเสริ มรูปแบบการคิด การเรี ยนรู้ร่วมกัน และการเสริ มสร้างวัฒนธรรมการคิดอย่างป็ นระบบ เพือ่ ช่วยปรับพฤติกรรมองค์กร
เป้ าหมาย
นโยบาย
กลยุทธ์
1. บุคลากรรู้จกั “การจัดการความรู”้
1. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานตระหนักถึงความสําคัญในการ
1.1 มีการเผยแพร่ และให้ความรู้เรื่ องการจัดการความรูใ้ ห้บุคลากรได้รับทราบครอบคลุม
อย่างทัว่ ถึงและมีการปฏิบตั ทิ ุกกลุ่มงาน จัดการความรู้
ทุกคนด้วยวิธิการที่หลากหลาย เช่น ประชมสัมมนา, อบรม เอกสาร ฯลฯ
1.2 สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้และ
ในหน่วยงาน
ประสบการณ์ของบุคลากร
2. บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
2. บริ หารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยี
2.1 พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (ระบบ LAN) ให้สามารถจัดเก็บองค์
นําเสนอองค์ความรู้ของตนเองผ่าน
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่ องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ความรู้ (คลังความรู)้ และให้บริ การบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
2.2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถสร้างองค์ความรู้จดั เก็บในคลังความรู้ และ
คุณภาพ
นําเสนอผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก (ระบบ INTERNET) เพือ่ ให้ บริ การ
บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.3 พัฒนาซอร์ฟแวร์ในการบริ หารจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ยา่ งมีประสิทธิภาพ
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เป้ าหมาย
3. มีผลงาน/นวัตกรรมด้านการจัดการ
ความรู้รายบุคคล รายกลุ่ม และ
ภาพรวมของหน่วยงาน

4. มีกระบวนการจัดการความรู้ (KM
Process) ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ระบวนการ
5. มีระบบติดตาม/ประเมินผลการ
จัดการความรู้

นโยบาย
กลยุทธ์
3 บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจัดการความรู้ ตามบทบาทหน้าที่ที่ 3.1 หน่วยงานจัดทําแผนจัดการความรู้ (KM. Action Plan) และมีกระบวนการจัดการ
ได้รับมอบหมาย โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่องมือ
ความรู้ (KM. Process) ตั้งแต่ตน้ ปี งบประมาณ
อื่นๆ
3.2 ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการทุกคนให้หน่วยงานบริ หารจัดการองค์ความรู้ตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายบันทึกเป็ นเอกสาร หรื อแผ่นซีดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั
บุคลากรอื่นๆ และเก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูลเพือ่ ให้บริการ
3.3 ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการทุกคนในหน่วยงานมีเว็ปไซต์องค์ความรู้ของตนเอง และของ
กลุ่มงาน (web KM.) เพื่อให้บริ การผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
4. หน่วยงานจะต้องนําภารกิจหลักที่จะต้องดําเนินการให้มี
4.1 วิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงานที่จะต้องรี บดําเนินการให้สาํ เร็จอย่างมีคุณภาพ
คุณภาพในปี งบประมาณนี้ มาจัดกระบวนการจัดการความรู้
ในปี งบประมาณนี้
(KM Process)
4.2 จัดกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของภารกิจหลักของหน่วยงานที่ได้
พิจาณาคัดสรรแล้ว
5. จัดให้มีระบบติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้ครบ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็ น
กระบวนการตลอดแนว
ระบบและตลอดแนวการบริ หารจัดการ
5.2 คณะกรรมการติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้ ดําเนินการติดตาม/ประเมินผล
และสรุปและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ตาม
แผนที่กาํ หนดร่ วมกันทั้งหน่วยงาน
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การบ่ งชี้องค์ความรู้ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง ตามแนวทางของ PMQA.
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบการบริการและการ
จัดการภาครัฐ เพื่อสร้ างความเชื่อมั่น
แก่ ประชาชนที่มีประสิ ทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารให้ เป็ นกลไกในการ
ติดตาม ประเมินผล และส่ งเสริม
สนับสนุนเครือข่ ายกลุ่มอปท.

ดัชนีชี้วัดตามคํารับรอง
องค์ความรู้ หลัก
ร้ อยละเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนักความสํ าเร็จของ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เป้ าหมายของโครงการตามแผนบริหาร ภายในองค์กร
ความเสี่ ยง
ร้ อยละเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนักความสํ าเร็จจาก เทคนิคการบริหารจัดการองค์
ผลสั มฤทธิ์ ของการดํ า เนิ น การตาม ความรู้ (KM.)
แผนการจัดการความรู้ อย่ างน้ อย 3 องค์
ความรู้
ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนา เทคนิคการการนําเสนอ
ขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีด
สารสนเทศผ่ านเว็ปไซต์
สมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนา
บุคลากร

องค์ความรู้ ย่อย
1) ด้ านยุทธศาสตร์
2) ด้ านธรรมาภิบาล
3) ด้ านเทคโนโลยี
4) ด้ านกระบวนการ
1. การเก็บรวบรวมองค์ความรู้
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3. การสั งเคราะห์ ข้อมูล
4. การนําเสนอองค์ความรู้ ให้ น่าสนใจ
1.หลักการทําเว็ปไซต์
2. โปรแกรมสํ าเร็จรู ปสํ าหรับทําเว็ปไซต์
3. การพัฒนาเว็ปไซต์ ของตนเอง
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องค์ ความรู้ตามตามภารกิจหลักขององค์ กร
แบบฟอร์ ม 1 การจําแนกองค์ ความรู้ ที่จําเป็ นต่ อการผลักดันตามภารกิจขององค์ กร
ชื่อส่ วนราชการ : องค์การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง
เป้าประสงค์
ประเด็น
ตัวชีว้ ดั ตามคํารับรอง (KPI)
(Objective)
กระบวนการบริ หาร - ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็จของ
ความเสี่ ยงภายใน
1) ด้านยุทธศาสตร์
เป้ าหมายของโครงการตามแผนบริ หารความ
องค์กร
2) ด้านธรรมาภิบาล
เสี่ยง
3) ด้านเทคโนโลยี
4) ด้านกระบวนการ
แผนการจัดการ
ความรู้
แผนที่ 1

เป้าหมาย
ของตัวชีว้ ดั

5

หน้ าที่ : 1/1
องค์ความรู้ ทจี่ ําเป็ นต่ อการปฏิบตั ิราชการ
ตามยุทธศาสตร์
1. หลักการบริหารบ้านเมืองทีด่ ี
2. กระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3. หลักการควบคุมภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริ การและบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ประชาชนที่มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ ทจี่ ําเป็ น : กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กร
เหตุผลที่เลือกองค์ ความรู้ : เนื่ องจากการบริ หารจัดการองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA.) ดังนั้น จําเป็ นต้องเพิ่ม
สมรรถนะให้กบั บุคลากรให้สามารถดําเนิ นการในประเด็นการบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้ วดั การทํา KM : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็จของเป้ าหมายของโครงการตามแผนบริ หารความเสี่ยง
(เป้ าหมาย : ร้อยละ 90)

ผู้ทบทวน : พ.อ.อ.............................................................................................. (CKO)
(ธนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง

ผู้อนุมัติ : ......................................................................................................... (CEO)
(นายณัฐธร มงคลร้ อย)
นายกองค์ การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง

16

แผนที่ 1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลท่ าดินแดง

ชื่อหน่ วยงาน : องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าดินแดง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริ การและการจัดการภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ประชาชนที่มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ทจี่ ําเป็ น (K) : กระบวนการบริหารความเสี่ ยงภายในองค์กร
ตัวชี้วดั (KPI) ตามคํารับรอง : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็ จของเป้ าหมายของโครงการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
เป้ าหมายของตัวชี้วดั ตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย
1 การบ่ งชี้ความรู้
ทําครบทั้ง 4 ด้าน - บุคลากรทุกที่
จํานวนด้านของการ
ปี 2558-2560
เกี่ยวข้องร้อยละ
การเตรี ยมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดําเนินการตามแผน
80
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ KM Team เพื่อจัดการองค์ความรู้
บริ หารความเสี่ ยง
เกี่ยวกับกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร ทั้ง 4 ด้าน
(การควบคุมภายใน)
ประกอบด้วย
1) ด้านยุทธศาสตร์ 2) ด้านธรรมาภิบาล
3) ด้านเทคโนโลยี 4) ด้านกระบวนการ
2 การสร้ างและแสวงหาความรู้
ปี 2558-2560
- การเข้าร่ วม
- บุคลากรทุกคนที่ - บุคลากรทุกคน
ประชุมสัมมนาของ
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 เกี่ยวข้องร้อยละ
- ประชุม สัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
80
- จัดทําเอกสารเผยแพร่ องค์ความรู้
3 การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ
ปี 2558-2560
- จํานวนองค์ความรู้ที่จดั - บุคลากรที่
- บุคลากรทุกที่
- จัดหมวดหมู่องค์ความรู้
ไว้เป็ นหมวดหมู่
เกี่ยวข้องเข้าถึง
เกี่ยวข้องร้อยละ
- สร้างคลังความรู้ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(ระบบการจัดเก็บงาน
ความรู้อย่างมี
80
สารบัญ)
ประสิ ทธิภาพร้อย
ละ 80

ผูร้ ับผิดชอบ
CEO
CKO
KM Team

CEO
CKO
KM Team
CEO
CKO
KM Team

หมายเหตุ
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ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
4 การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
- แต่งตั้งคณะทํางานกลัน่ กรองความรู้

5

การเข้าถึงความรู้
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของบุคลากรด้วยเว็ปไซต์ แผ่นพับ และ
เอกสาร
- บุคลากรสร้างองค์ความรู้ในส่ วนที่ตนเองรับผิดชอบ/ สนใจ
เป็ นพิเศษ

6

การแบ่ งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

7

8

การเรียนรู้
- จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้ าหมาย
- ประเมินเพื่อให้รางวัลบุคลากรที่ดาํ เนินงานในส่ วนที่ตนเอง
รับผิดชอบได้เป็ นรูปธรรมมากที่สุด

ระยะเวลา
ปี งบประมาณ
2558-2560

- ตลอด
ปี งบประมาณ

- ปี งบประมาณ
2558

ตัวชี้วดั
- จํานวนครั้งการ
กลัน่ กรองความรู้ของ
คณะทํางาน
- จํานวนครั้งที่ศึกษา
ค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ต
- จํานวนเอกสารเผยแพร่
ความรู้

- การเข้าร่ วม
ประชุมสัมมนาของ
บุคลากร

- ปี งบประมาณ
2558

- จัดประชุมปฏิบตั กิ าร
- ความพึงพอใจ

- ปี งบประมาณ
2558

- สถิติเชิงระบบที่เป็ น
รูปธรรม

เป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมาย

- ปี งบประมาณละ
1 ครั้ง

- บุคลากรทุกที่
เกี่ยวข้องร้อยละ
80

- บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกคนเข้า
ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ผ่านระบบ/
เอกสาร

- บุคลากรทุกที่
เกี่ยวข้องร้อยละ
80

- บุคลากรทุกคนที่ - บุคลากรทุกคน
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 เกี่ยวข้องร้อยละ
80
- บุคลากรทุกที่
- 3 ครั้ง
เกี่ยวข้องร้อยละ
- ร้อยละ 80
80
- 1 ตัวอย่าง

- บุคลากรทุกคน

ผูร้ บั ผิดชอบ หมายเหตุ
CEO
CKO
KM Team
CEO
CKO
KM Team

CEO
CKO
KM Team
CEO
CKO
KM Team
CEO
CKO
KM Team
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องค์ความรู้ ตามตามภารกิจหลักขององค์ กร
แบบฟอร์ ม 1 การจําแนกองค์ ความรู้ ที่จําเป็ นต่ อการผลักดันตามภารกิจขององค์ กร
ชื่อส่ วนราชการ : องค์การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง
เป้าประสงค์
ประเด็น
ตัวชีว้ ดั ตามคํารับรอง (KPI)
(Objective)
เทคนิ คการบริ หาร 1. ครบถ้ว นทั้ ง 3 แผนการจั ด การ 1. ร้อ ยละเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักความสําเร็ จจาก
จัดการองค์ความรู ้
ความรู ้
ผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนิ นการตามแผนการ
(KM.)
จัดการความรู ้อย่างน้อย 3 องค์ความรู ้

แผนการจัดการ
ความรู้
แผนที่ 2

เป้าหมาย
ของตัวชีว้ ดั

5

หน้ าที:่ 4/4
องค์ความรู้ ทจี่ ําเป็ นต่ อการปฏิบตั ิราชการ
ตามยุทธศาสตร์
1. การเก็บรวบรวมองค์ความรู้
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การสังเคราะห์ขอ้ มูล
4. การนําเสนอองค์ความรูใ้ ห้น่าสนใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์: พัฒนาระบบการบริ หารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู ้ที่จาํ เป็ น : การเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ การวิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูล และการนําเสนอองค์ความรู ้ให้น่าสนใจ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้ : เนื่ องจากการกระบวนการพัฒนาองค์กรที่ดีตอ้ งเห็นความสําคัญในการเพิ่มสมรรถนะให้กบั บุคลากรให้มีศกั ยภาพในการ
บริ หารจัดการองค์ความรู ้ของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชี้วดั ตามคํารับรองและเป้ าหมายที่เลือกใช้วดั การทํา KM : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู ้อย่างน้อย 3 องค์ความรู ้ (เป้ าหมาย : ร้อยละ 90)

ผู้ทบทวน : พ.อ.อ............................................................................................ (CKO)
(ธนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง

ผู้อนุมัติ : ......................................................................................................... (CEO)
(นายณัฐธร มงคลร้ อย)
นายกองค์ การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง
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แผนที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลท่ าดินแดง

ชื่อหน่ วยงาน : องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าดินแดง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริ หารการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ ทจี่ ําเป็ น (K) : เทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM.)
ตัวชี้วดั (KPI) ตามคํารับรอง : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็ จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้
เป้ าหมายของตัวชี้วดั ตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย
1 การบ่ งชี้ความรู้
- ปี งบประมาณ - บุคลากรวิเคราะห์/
- ความครอบคลุมของ
- บุคลากรทุกคน
การเตรี ยมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2558
สังเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่าง ข้อมูลทางการศึกษาร้อยละ
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ KM Team เพื่อจัดการองค์
มีประสิทธิภาพ
80
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3) การสังเคราะห์ขอ้ มูล 4) การนําเสนอองค์ความรู้
2 การสร้ างและแสวงหาความรู้
- ความครอบคลุมของ
- บุคลากรทุกคน
- ปี งบประมาณ - ข้อมูลเชิงปริมาณ
ข้อมูลทางการศึกษาร้อยละ
- ประชุม สัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2558
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ
80
- จัดทําเอกสารเผยแพร่ องค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3 การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ
- ความครอบคลุมของ
- บุคลากรทุกคน
- ปี งบประมาณ - เป็ นระบบ
ข้อมูลทางการศึกษาร้อยละ
- จัดหมวดหมู่องค์ความรู้
2558
- มีประสิทธภาพ
80
- สร้างงานจัดเก็บเอกสารงานสารบัญผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์

ผูร้ ับผิดชอบ
CEO
CKO
KM Team

CEO
CKO
KM Team
CEO
CKO
KM Team

หมายเหตุ
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ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
4 การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
- แต่งตั้งคณะทํางานกลัน่ กรองความรู้

5

6

7

8

การเข้าถึงความรู้
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของบุคลากรด้วยเว็ปไซต์
แผ่นพับ และเอกสาร
- บุคลากรสร้างองค์ความรู้ในส่ วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ/ สนใจเป็ นพิเศษ
การแบ่ งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้จากการอบรม
สัมมนา
การเรียนรู้
- จัดประชุมปฏิบตั กิ ารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้ าหมาย
- มอบรางวัลสําหรับผูท้ ี่มีผลงานดีเด่น

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

- ปี งบประมาณ 2558 - จํานวนครั้งการกลัน่ กรอง - ปี งบประมาณละ 1 ครั้ง
ความรู้ของคณะทํางาน

กลุ่มเป้ าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

- บุคลากรทุกคน CEO
- บุคลากรทุกคน CKO
KM Team

- ตลอดปี งบประมาณ

- จํานวนครั้งที่ศึกษา
ค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ต
- จํานวนเอกสารเผยแพร่
ความรู้

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน - บุคลากรทุกคน CEO
CKO
เข้าศึกษาค้นคว้าความรูผ้ ่าน
- บุคลากรทุกคน KM Team
ระบบ/เอกสาร

- มีนาคม 2555

- ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน - บุคลากรทุกคน CEO
CKO
KM Team

- ปี งบประมาณ 2558 - จัดประชุมปฏิบตั กิ าร

- ปี งบประมาณ 2558 - ผลงานของบุคลากรที่
นําเสนอผ่านสื่ อต่างๆ

- 1 ครั้ง
- ร้อยละ 80
- 1 ครั้ง

- บุคลากรทุกคน
CEO
- บุคลากรทุกคน CKO
KM Team

หมายเหตุ
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องค์ ความรู้ตามตามภารกิจหลักขององค์ กร
แบบฟอร์ ม 1 การจําแนกองค์ ความรู้ ที่จําเป็ นต่ อการผลักดันตามภารกิจขององค์ กร
ชื่อส่ วนราชการ : องค์การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง
เป้าประสงค์
ประเด็น
ตัวชีว้ ดั ตามคํารับรอง (KPI)
(Objective)
เทคนิ คการนําเสนอ ระบบบริ หารจัดการและบุคลากร มี 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด
สารสนเทศผ่าน
สมรรถนะสูง ปฏิบตั ิงานตามหลักธรร สมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ
เว็บไซต์
มาภิบาล
บุคลากร หรื อแผนพัฒนาบุคลากร

แผนการจัดการ
ความรู้
แผนที่ 2

เป้าหมาย
ของตัวชีว้ ดั

5

หน้ าที:่ 7/7
องค์ความรู้ ทจี่ ําเป็ นต่ อการปฏิบตั ิราชการ
ตามยุทธศาสตร์
1.หลักการทําเว็ปไซต์
2. โปรแกรมสําเร็จรู ปสําหรับทําเว็ปไซต์
3. การพัฒนาเว็ปไซต์ของตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็ นกลไกในการติดตาม ประเมินผล และส่งเสริ ม สนับสนุนเครื อข่ายกลุ่มอปท.
องค์ความรู้ ทจี่ ําเป็ น : เทคนิ คการการนําเสนอสารสนเทศผ่านเว็ปไซต์
เหตุผลที่เลือกองค์ ความรู้ : เนื่ องจากการนําเสนองสารสนเทศหรื อองค์ความรู ้ที่ตนเองมีอยูข่ องบุคลากรมีช่องทางการเผยแพร่ ต่อส่วนที่เกียวข้องน้อย เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ/ศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น จึงเห็นควรจัดองค์ความรู ้ดา้ นการจัดทําเว็ปไซต์ได้มีโอกาสนําเสนอผลงานได้มากขึ้น
ตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้ วดั การทํา KM : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
หรื อแผนพัฒนาบุคลากร (เป้ าหมาย : ร้อยละ 90)

ผู้ทบทวน : พ.อ.อ............................................................................................ (CKO)
(ธนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง

ผู้อนุมัติ : ......................................................................................................... (CEO)
(นายณัฐธร มงคลร้ อย)
นายกองค์ การบริหารส่ วนตําบลท่ าดินแดง
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แผนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลท่ าดินแดง

ชื่อหน่ วยงาน : องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าดินแดง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้เป็ นกลไกในการติดตาม ประเมินผล และส่ งเสริ ม สนับสนุนเครื อข่ายกลุ่มอปท.
องค์ความรู้ทจี่ ําเป็ น (K) : เทคนิคการการนําเสนอสารสนเทศผ่านเว็ปไซต์
ตัวชี้วดั (KPI) ตามคํารับรอง : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรื อแผนพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายของตัวชี้วดั ตามคํารับรอง : ระดับ 5
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย
1 การบ่ งชี้ความรู้
การเตรี ยมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปี งบประมาณ
- หลักสูตรอบรมบุคลากร - 1 ครั้ง / 3 ด้าน
- บุคลากรทุกคน
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ KM Team เพื่อจัดการองค์ความรู้
2558-2560
เกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนอสารสนเทศผ่านเว็ปไซต์ในด้าน
1) ด้านหลักการทําเว็ปไซต์ 2) ด้านโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
ทําเว็ปไซต์ 3) ด้านการพัฒนาเว็ปไซต์ของตนเอง
2 การสร้ างและแสวงหาความรู้
ปี งบประมาณ
- การเข้าร่ วม
- บุคลากรทุกคนใน
- บุคลากรทุกคน
- ประชุม สัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2558-2560
ประชุมสัมมนาของ
องค์กรผ่านการอบรม
- จัดทําเอกสารเผยแพร่ องค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
และได้รบั เอกสาร
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
3 การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ
ปี งบประมาณ
- จํานวนองค์ความรู้ที่จดั ไว้ - 1 เว็ปไซต์สาํ นักงาน - บุคลากรทุกคน
- จัดหมวดหมู่องค์ความรู้
2558-2560
เป็ นหมวดหมู่
- สร้างคลังความรู้ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

ผูร้ ับผิดชอบ

CEO
CKO
KM Team
CEO
CKO
KM Team

CEO
CKO
KM Team

หมายเหตุ
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ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
4 การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
- แต่งตั้งคณะทํางานกลัน่ กรองความรู้

5

6

ระยะเวลา
ปี งบประมาณ
2558-2560

การเรียนรู้
- จัดประชุมปฏิบตั กิ ารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

8

การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้ าหมาย
- จัดระบบเว็ปไซต์งานสารบัญ

เป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

- จํานวนครั้งการ
กลัน่ กรองความรู้ของ
คณะทํางาน

- ปี งบประมาณละ 1
ครั้ง

- บุคลากรทุกคน

CEO
CKO
KM Team

- จํานวนครั้งที่ศึกษา
ค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ต
- จํานวนเอกสารเผยแพร่
ความรู้

- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกคนเข้าศึกษา
ค้นคว้าความรู้ผ่าน
ระบบ/เอกสาร

- บุคลากรทุกคน

CEO
CKO
KM Team

- ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ

- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกคน

- บุคลากรทุกคน

CEO
CKO
KM Team

ปี งบประมาณ
2558

- จัดประชุมปฏิบตั กิ าร
- ความพึงพอใจ

- 1 ครั้ง
- ร้อยละ 80

- บุคลากรทุกคน
- บุคลากรร้อยละ 50
- บุคลากรทุกคน

ปี งบประมาณ
2558

- ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ

- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกคน

- บุคลากรทุกคน

CEO
CKO
KM Team
CEO
CKO
KM Team

การเข้าถึงความรู้
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของบุคลากรด้วยเว็ป - ตลอด
ปี งบประมาณ
ไซต์ แผ่นพับ และเอกสาร
- บุคลากรสร้างองค์ความรู้ในส่ วนที่
ตนเองรับผิดชอบ/ สนใจเป็ นพิเศษ
การแบ่ งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ปี งบประมาณ
- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้จากการ
2558
อบรมสัมมนา
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ตัวชี้วดั
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