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ค าน า 
 

คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและให้
แนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังจากที่
ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

เนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วย บริบทเกี่ยวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization: LO) กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ แนวทางในการจัดการความรู้ ทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
กับ (Knowledge Management: KM) การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้  
(Knowledge Vission: KV) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการ
หมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม (Knowledge Sharing: KS) การสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้
เป็นความรู้ที่เด่นชัด น าไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป (Knowledge Asset: KA)  

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กร ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือน าไปสู่สัมฤทธิผล
ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
           กองการเจ้าหน้าที่  
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          ข 
 

สารบัญ 
 

            หน้า 
ค าน า................................................................................................................................................   ก 
บริบทองค์กรแห่งการเรียนรู้........................................................................... ..................................   1 
กรอบแนวคิด....................................................................................................................................   2 
แนวทาง............................................................................................................... .............................   3 
ทัศนคติ........................................................................................................... ..................................   3 
วงจรแห่งการเรียนรู้.................................................................................... ......................................   4 
หลักการการจัดความรู้...................................................................................... ................................   5 
การก าหนด Knowledge Vission: KV………………………………………………………………..………………..   5 
การจัดการ Knowledge Sharing: KS………………………………………………………………..…………………   7 
การจัดการ Knowledge Asset: KA……………………………………………………………………..………………   8 
การด าเนินกิจกรรมตามแผน....................................................................................... ......................   9 
ภาคผนวก         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) 
 ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

  
 
 
“องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization: LO) 
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและ
กันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ส าคัญ คือ เอ้ือให้เกิดโอกาสใน
การหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core 
competence) ขององค์กร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา   

ที่มาของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)   

การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) องค์กรจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง
ต่างๆเพ่ือการขับเคลื่อนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ  

ความหมายของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)  
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน

ตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการบรรลุ
ประสิทธิผลขององค์การ โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 

          1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

          2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
เพ่ือเป็นองค์กรเรียนรู้การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างและใช้ความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ส่วนในแง่ของบุคคลในหน่ วยงาน เช่น ถ้าเป็น
หน่วยงานรัฐก็จะเป็นบุคลากรในองค์กรเป็นบุคคลเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้จากผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะเป็นเพ่ือน
ร่วมงานหรือผู้ใช้บริการ 
ประโยชนข์องการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
  -  พัฒนาคน Human Development (เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร) 

-  พัฒนางาน Work Development (สร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างานให้มีคุณภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์) 

 

ท าความเข้าใจร่วมกัน (เกี่ยวกับความหมาย/บริบท) 
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-  พัฒนาองค์ความรู้ Knowledge Development (เพ่ิมพูน/ใช้ประโยชน์/รักษา) 
-  พัฒนาองค์กร Organization Development น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด 

ท าความเข้าใจในความรู้ที่มีในองค์การ 
 

วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 

ประเมินฐานความรู้ขององค์การ 
 

เสนอระบบใหม่เพ่ือจับยึดและใช้ความรู้ 
 

ก าหนดระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

พัฒนาจูงใจเพ่ือการแลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ 
 

ท าให้ความรู้ใหม่จัดหาได้โดยง่ายและง่ายต่อการน าไปใช้ 
 

รักษาความเป็นปัจจุบันของความรู้ 
 

ความรู้ได้จากการปฏิบัติงาน 
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การจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความรู้ที่ส าคัญและเป็น

ปัญหาที่ต้องน า KM มาช่วย และด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ (Knowledge Assets) มีการ
รักษา พัฒนาให้ทันสมัย สร้างแหล่งขุมปัญญา และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจน
การเผยแพร่ความรู้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม 

“ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)” 
1.ความพอประมาณ 

ไม่หวังสูงเกินไป  
สามารถบรรลุส าเร็จได้ 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
ตามการเอ้ืออ านวยของสภาพแวดล้อม 

2. ความสมเหตุสมผล 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
มีความเป็นมาตรฐาน 
มีความยั่งยืน 
พัฒนางาน/พัฒนาคน 

3. มีภูมิคุ้มกัน 
พ้ืนฐานความถูกต้องเป็นธรรม 
การมีส่วนร่วมของทุกคน  
สามารถวัดผลได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง 

KM 
ไม่จ าเป็นต้อง 

ขันแข่ง 
 

เพ่ิมงาน 

แบ่งชนชั้นวรรณะ รอโอกาส 

มีสถานที่ 
 

มีกฎ/ระเบียบ 

ทัศนคติ 
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KM 

พ่ึงพา/ช่วยเหลือ/เอื้อเฟ้ือ 
 

แบ่งปัน/แลกเปลี่ยน/ถ่ายทอด 
 

ไขว้คว้า/แสวงหา/เรียนรู้ 
 

ลด EGO 
 

ต่อเนื่อง/ทุกเวลา 

รวมพลัง/สามัคคี 

สร้างสรรค์/จินตนาการ 

วงจรการจัดการความรู้ 

ต้อง 

คน (เพ่ิมศักยภาพ) 

(พัฒนา) งาน 
ความรู้  

(องค์ความรู้ใหม่) 
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1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 2. น าไปใช้ได้จริงเหมาะสมกับงานและได้จากการปฏิบัติงานประจ า (ความชัดเจนของวิธีการ

ขั้นตอน/มีกระบวนการ/ก่อเกิดผลผลิต/สามารถวัดค่าได้) 
       3. ตอบสนองเป้าหมาย 
      4. ไม่จ ากัดรูปแบบกิจกรรม 
 

 
 
 
ขอบเขต  “ความรู้ด้านการปฏิบัติงานและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน”  
เป้าหมาย (ปัจจัย) 

1. พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage) : การพัฒนาความรู้เชิงการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพผลงาน 
3. การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 

การก าหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมาย (ปัจจัย) 
ปัจจัยท่ี 1.  พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage)  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการจัดท าองค์ความรู้ 
                                     (จ านวนองค์ความรู้) 

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

ปัจจัยท่ี 2.  พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน  
ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ/

หรือการจัดท าเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน  
(ขั้นตอน/ระยะเวลาและเครื่องมือฯ ของกลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ) 

ระดับ 1                                  ไม่มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
และ/หรือเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 

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

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

ระดับ 4                 มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
           และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 กลุ่มภารกิจ 
 
 

หลักการการจัดการความรู ้

การก าหนด Knowledge Vision: KV 
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ระดับ 5               มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกกลุ่มภารกิจ 

ปัจจัยท่ี 3.  การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้   
ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 

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

การวิเคราะห์กระบวนงาน ความรู้ที่จ าเป็น  
1. เป็นความรู้ที่ใช้ปฏิบัติงานประจ าของแต่ละกลุ่มภารกิจ (Actionable Knowledge) 
2. เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 
3. เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

การวิเคราะห์ตนเอง 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมขีีดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งทักษะในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ 
2. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อ

การด าเนินงาน 
  3. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนงาน 
  จุดอ่อน 

1. ขาดการรวบรวมความรู้แบบองค์รวมขององค์กร (ทุกกลุ่มภารกิจงาน) 
2. ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร/การประสานงานระหว่างกลุ่มภารกิจและคณะท างาน  
3. การรวมตัว(ประชุม)ของคณะท างานฯ และการให้ความส าคัญกับ Knowledge 

Management: KM ของบุคลากร 
4. ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจ าของบุคลากร จึงท าให้ไม่สามารถศึกษาเกี่ยวกับ 

Knowledge Management: KM 
  โอกาส 
  1. การจัดท าแผนปฏิบัติการของ Knowledge Management: KM ช่วยก าหนดทิศทางและ
ขับเคลื่อนให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้/ประชาสัมพันธ์ (e-mail, Facebook, web pageของ 
อบจ.เชียงราย เป็นต้น)  
  3. หน่วยงานให้การสนับสนุนในการจัดโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
  4. นโยบายของหน่วยงานเน้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มี
คุณภาพในการปฏิบัติงาน 
  อุปสรรค 

1. นโยบายการบริหารงานของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างในการ
บริหารงาน สร้างความสับสน ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
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2. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานยังมีไม่มากพอท าให้ไม่เป็นที่รู้จักของผู้ที่สนใจศึกษา  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- การสนับสนุนของผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ chief knowledge officer: CKO 
- การอุทิศเวลาของคณะท างานการจัดการความรู้ (Facilitator) และผู้รับผิดชอบทุกคน 
- ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน ความกระตือรือร้นของคณะท างานฯ และภาวะผู้น าของ

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
 
 
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

1. การเรียนรู้ 
- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  
- เรียนรู้จากการฝึกอบรม  
- เรียนรู้จากการอ่าน  

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมการสร้างสิ่งเร้ากระตุ้นจิตส านึกถึง Knowledge Management: KM  
- กิจกรรมการสนทนาในงานสานความรู้ (ปัจจัย 1 - 2) 
- กิจกรรมองค์ความรู้น าทางสร้างคุณภาพ (ปัจจัย 2 ) 
- กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา (ปัจจัย 1 - 2) 
- กิจกรรมการแปลงความรู้สู่ขุมทรัพย์ความรู้ (ปัจจัย 1) 
- กิจกรรมการปลดปล่อยความรู้ (ปัจจัย 3) 

3. สร้างแรงจูงใจแก่ผู้แบ่งปันความรู้ 
       - การให้รางวัลแก่ทีมหรือตัวบุคคล เช่น ประกาศเกียรติคุณ/สิ่งของต่างๆแก่ผู้ที่สมควร 
ได้แก่ 
       - ผู้ถ่ายทอดความรู้  

                            - ผู้สรา้งสรรค์ผลงาน/นวัตกรรมความรู้ 
       - ผู้ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับความรู้ (Facilitator) 
4. การบันทึกข้อมูล 
       - การเก็บข้อมูลที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

         - ก าหนดผู้บันทึก 
         - ก าหนดวิธีการบันทึก/รูปแบบ 
         - ข้อมูลที่จะบันทึก 

5. การวัดผลการด าเนินการ (After Action Review : AAR) 
 
 
 
 
 
 

การจัดการ Knowledge Sharing: KS 
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การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ 

- การสร้าง/ยกระดับความรู้ (ประมวลผลเป็นองค์ความรู้)  
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้น ามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้  
- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแบบตรวจสอบงาน 
- การจัดท าฐานข้อมูลความรู้  (Knowledge Base) 
- การใช้ความรู้ (Knowledge Acting) 
- การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Access) ได้แก่ 

เอกสาร, คู่มือ 
เวทีกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มภารกิจ/กอง 

- การใช้สื่อโดยช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน, Web Site, บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  

 

การจัดการ Knowledge Asset: KA 



 
 

 

1. การเรียนรู้ (Learning Management)  
 

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

 

การสับเปลี่ยนสายงาน ( Job 
Rotation) และการยืมตัวบุคลากร
มาช่วยงาน ( Secondment ) 

- จ านวนครั้งที่ได้รับมอบหมายงาน รวบรวมข้อมูลจากแต่ละกลุ่ม
ภารกิจตลอดปี 

2. เรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกอบรม (Leaning 
by Training) 

 

-  การเข้ารับการอบรม - จ านวนคนที่ได้รับการอบรม 
 

รวบรวมข้อมูลจากแต่ละกลุ่ม
ภารกิจตลอดปี 

3. เรียนรู้จากการอ่าน 
(Leaning by Reading) 

 

-  ส่งเสริมการอ่าน แหล่งความรู้     
    - มีห้องสมุด 
    - มี Web Page ความรู้
http://www.chiangraipao.go.th ของ อบจ.
เชียงราย  
และ Web Page ความรู้ 
http://www.officer.chiangraipao.go.th ของ
กองการเจ้าหน้าที่ 

รวบรวมข้อมูลจาก 
- แบบสอบ ถามการใช้บริการ
ห้องสมุด,เปิดWEB SITE ตลอดปี 

 
 
 

 
 

การด าเนินกิจกรรมตามแผน 
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2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  
 

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา AAR 
1. กิจกรรมการสร้างสิ่งเร้ากระตุ้นจิตส านึกถึง 
Knowledge Management: KM  

 

ประชาสัมพันธ์ KM กอง การเจ้าหน้าที่ – 
ประเมินความรู้ความเข้าใจตามหัวข้อ/
ประเด็นในแต่ละครั้ง 
- ให้ความรู้เพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- เอกสารแนะน า KM 
 
 

 กันยายน 2558 – ตุลาคม 2559 - เอกสารประกอบกิจกรรม 
- สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 

2. กิจกรรมสนทนาในงานสานความรู้ 
 
 
 
 

- การแบง่ปันความรู้ซึ่งกันและกัน 
- การถ่ายทอดความรู้จากบุคคล/ทีม 
- การแนะน า/การสอนงาน/การวิเคราะห์
งาน/แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน/เสนอความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
- การรวบรวมความรู้ (บันทึก) ทั้งจากการ
ปฏิบัติงาน และที่ได้รับจากการถ่ายทอดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

- เอกสารประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจาก
โครงการ 
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กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา AAR 
3. กิจกรรมองค์ความรู้น าทางสร้างคุณภาพ - ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
- จัดท า Flow Chart  
- จัดท าแบบตรวจสอบงานเพ่ือเป็นกรอบ
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 
 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 - เอกสารประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจาก
โครงการ 
 

4. กิจกรรมปุจฉา - วิสัชนา - การถาม – ตอบ หารือประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
- เสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน 
- พิจารณาสั่งการในการแก้ปัญหาและ
พิจารณาแนวทางการด าเนินการจาก
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้เป็นความรู้ที่ถูกต้อง 
- จัดท าแบบประเมิน (แบบส ารวจความ
ต้องการเรียนรู้, แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ, แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจในหัวข้อ/ประเด็น) 
 
 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 - เอกสารประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจาก
โครงการ 
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3. การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ (Knowledge Asset)  
 

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา AAR 
1. กิจกรรมการแปลงความรู้สู่ขุมทรัพย์ความรู้ 
 
          

1. การเรียบเรียง (ประมวลผล) ข้อมูล
ความรู้ที่ได้มาจัดท าเป็นองค์ความรู้ 
(ขุมทรัพย์ปัญญา) 
2. การจัดเก็บองค์ความรู้ไว้เป็นฐานข้อมูล
ในการจัดโครงการครั้งต่อไปรวมทั้งการ
ทบทวนความรู้อยู่เสมอ 
3. การน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการมา
เผยแพร่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 - เอกสารประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจาก
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมปลดปล่อยความรู้ 
 

 
 
 
 
 

1.  วธิีการเผยแพร่ 
     -   คู่มือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     -  (HOW TO/KNOW HOW) 
2.  ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 
       - Web Site 
      - แจ้งเวียนภายในองค์กร 
      - Board ประชาสัมพันธ์ 
      - ประชุม/สัมมนา 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 - เอกสารประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจาก
โครงการ 
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แบบฟอร์มที่ 1 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 

หน่วยงาน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มภารกิจ (ท่ีคัดเลือกท า KM) บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น ระเบียบ/กฎหมาย ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ (KPI) ระดับความส าเร็จการจัดการความรู้ ร้อยละ 80  
เป้าหมายตัวชี้วัดตามค ารับรอง ระดับความส าเร็จการจัดการความรู้ ปี 2559 ครบ 12 ประเด็น 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

1 การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ/
การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการพร้อม
การประชุมของ
คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
การประเมินผล 

ตุลาคม 2558 
 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- ระดมสมอง 
Brain Storming 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

2 การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/การ
จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

พฤศจิกายน 
2558 

 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- เพ่ือนช่วยเพื่อน 
Peer Assist 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

3 การพัฒนาเว็ปไซต์ 
ส านัก/กอง 

ธันวาคม 2558 
 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- ฐานความรู้
บทเรียน 
Lesson 
Learned 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

4 การตรวจประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ชอง อปท. (Core 
Team) /การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือ
เสนอขอรับเงินรางวัล
ประจ าปี 

มกราคม 2559 
 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- เก้าอ้ีสามขา 
Community of 
Practice 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

5 ความรู้เกี่ยวกับการ
ประชุมสภา อบจ./
การน าเสนอเรื่องเข้าสู่
วาระการประชุมสภา 
อบจ.และการท างาน
ของกองกิจการสภา 
อบจ. 

กุมภาพันธ์
2559 

 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- แฟ้มสะสมงาน 
Portfolio 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

6 การปฏิบัติงานของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/
Call Center 

มีนาคม 2559 
 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- การเล่าเรื่อง 
Story Telling 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

7 การควบคุมภายใน
และบริหารความ
เสี่ยง/การตรวจสอบ
ภายในตามแผนการ
ตรวจสอบ 

เมษายน 2559 
 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ Best 
Practice 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

8 การจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย/
ความรู้เกี่ยวกับการ
ท างานของกองแผน
และงบประมาณ 

พฤษภาคม 
2559 

 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- ระบบพ่ีเลี้ยง 
Mentoring 
System 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

9 ระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น/
แนวทาง ปัญหา 
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 

มิถุนายน 2559 
 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

หมวก 6 ใบ 
Six Thinking 
Hats 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

10 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น/
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง/แนวทาง 
ปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 

กรกฎาคม
2559 
 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- ก้างปลา  
Fishbone 
Diagram 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

11 ประมวลความรู้
เกี่ยวกับการเขียน
หนังสือราชการ/
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ/
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง/แนวทาง 
ปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 

สิงหาคม 2559 
 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- สมุดหน้าเหลือง 
Yellow Pages 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด (KPI) 
(ท่ีจะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(ตามตัวชี้วัด) 

กลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ บทสรุปการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม 

12 การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการตรวจ
ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการและ
นิเทศองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/การ
เตรียมความพร้อมใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือ
เสนอขอรับเงินรางวัล
ประจ าปี 

กันยายน 2559 
 
 
 

จ านวนของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย 
ที่รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ KM 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

เจ้าหน้าที่ของ
อบจ.เชียงราย 

บุคลากรใน
สังกัด อย่างน้อย
ส านัก/กองละ 5 

คน  

- วางแผน
โครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ  
- เริ่มด าเนินการ
ตามแผนฯ 
- รวบรวมหัวข้อ/
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินภาพรวม
ทั้งก่อน-หลังการ
ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปภาพรวม/
ประมวลความรู้ที่ 
ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

- ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
KM ในระดับหนึ่ง 
-  การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 
KM  
-  ได้ประเมินความรู้
ของเจ้าหน้าที่ใน
ส านัก/กอง 
-  สามารถน าความรู้
มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการความรู้ 

- สภากาแฟ 
Coffee Corner 

องค์ความรู้ที่คัดเลือกมาท า KM คือ ความรู้เชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
  1. เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับทราบและเข้าใจถึง ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
  2. เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สามารถให้บริการและให้ค าปรึกษา ทั้งเพ่ือนร่วมงานและบุคคลภายนอกอย่างถูกต้องแม่นย า 

 
 
ผู้อนุมัติ...................................................................(CKO) 

                  (                                                        )  
               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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ภาคผนวก 
 
 





ปฏิทินการจัดการความรู้ Gantt Chart Knowledge Management 
โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ  

ต.ค.
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค.
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

1 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ/การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการพร้อมการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ประเมินผล 

            

2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/การ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

            

3 ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ./การ
น าเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภา อบจ.
และการท างานของกิจการสภา อบจ. และ 
การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ ศูนย์
เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น Call Center/ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

            

4 การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/การ
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ และ
การพัฒนาเว็ปไซต์ส านัก/กอง 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

 รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ  

ต.ค.
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค.
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

5 การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
อปท. (Core Team) / การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจ าปี 

            

6 การจัดท าร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย/ความรู้เกี่ยวกับการท างานของกอง
แผนและงบประมาณ 

            

7 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/
ระเบียบกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น/แนวทาง ปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ  

ต.ค.
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค.
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง/แนวทางปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.
เชียงราย 

            

9 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือ
ราชการ/ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง/
แนวทาง ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบจ.เชียงราย 

            

10 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/การเตรียมความพร้อม
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัล
ประจ าปี 

            

 



 



 


