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จัดทาโดย
คณะทางานการจัดการองค์ความรูใ้ นองค์กรของเทศบาลตาบลบ้านเลือก
และงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล

บทนา
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อัน จะเป็นผลให้การปฏิบัติ ง านมีประสิ ทธิภาพยิ่ง ขึ้ น การพัฒนาบุคคลอาจ
จ าแนกออกเป็ น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คื อ การพั ฒ นาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและการพั ฒ นาตนเอง
นอกจากนั้น การพัฒนาบุคลากรยัง เป็นกระบวนการทีมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู้ความสามารถ
ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ.
2546 มาตรา 11 ระบังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นราชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารที่ดี จึงได้นาแผนจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถ
กาหนดขึ้น และนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดความรู้ และแผนการ
ดาเนินการจัดองค์ความรู้
คณะทางานจัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้
เทศบาลตาบลบ้านเลือก

1. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตาบลบ้านเลือก
เทศบาลตาบลบ้านเลือก ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านเลือกเป็นเทศบาลตาบล
บ้านเลือก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญ ญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
พ.ศ. 2542 มี พื้น ที่ 12 ตารางกิ โลเมตร แบ่ง โครงสร้ างส่วนราชการภายในออกเป็ น 8 ส่ว นราชการ
ประกอบด้วย
1. สานัก ปลัด เทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรัก ษา งานเลขานุการและงานประชุ มสภาเทศบาลงานของ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทาคาสั่ง และประกาศของเทศบาล, งานทะเบียน
ราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน งานจัดเตรียม
การเลือกตั้ง และดาเนินการเลือกตั้ง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี หน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความ
ปลอดภั ยของสถานที่ราชการ งานป้อ งกันและระงับอัค คีภัย และอ านวยความสะดวกในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่างๆ, งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับงานสอบแข่ง ขันการคัดเลือก งาน
ทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและ
อัตรากาลัง งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่นๆ รวมทั้งรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของเทศบาลที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกองหรื อ ส่ ว นราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ
2. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษา
วิเคราะห์วิจัยงบประมาณ ประมวลแผน การติดต่อประสานงาน การวางแผน ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณ, งานด้ านวิ เคราะห์ นโยบายและแผน มีห น้าที่ เกี่ย วกับ งานรวบรวมข้อมู ลในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล วิเ คราะห์แ ละการให้บ ริก ารข้ อมูล สถิ ติที่จ าเป็ นต้ องน ามาใช้ ในการวางแผนและการ
ประเมินผลตามแบบแผน, งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลงานเผยแพร่
สนับสนุนผลงานและนโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล, งานนิติกร มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทานิติกรรม งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทาที่ละเมิดเทศบัญญัติ รวมทั้ง
การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
3. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชี
ทุ ก ประเภท ทะเบี ย นคุ ม เงิ น รายได้ แ ละรายจ่ า ยต่ า งๆ การควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งานท างบทดลอง
ประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุ ง งานแผนงานด้านวิ ศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริม สุขภาพและ
อนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข
งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกองการแพทย์จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการด้านสาธารณสุขและด้านทันตสาธารณสุข
6. กองการศึก ษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึก ษา ประถมศึกษา โดยให้มีง านธุรการ งานการเจ้า หน้าที่ งานบริหาร
วิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอก
โรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม และปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การศึกษาและสันทนาการ การปกครองท้องถิ่นและความเจริญ ด้านอื่นโดยเป็น ผู้ประสานงานระหว่างส่วน
ราชการและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบบัญชี ทะเบียนเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบภาษีทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงิน การบัญชี การจัด เก็บรายได้ ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา ตรวจสอบทรัพย์สินของ
เทศบาล ตรวจสอบการท าประโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น ของเทศบาล และงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ค วามรู้
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กาหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์แห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับ รู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมว ลผลความรู้ ในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์รวม ทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน”
เทศบาลตาบลบ้านเลือก ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ในการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงมีการนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้ ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาให้กับองค์กร อัน
เนื่องมาจากการกระจุกองค์ความรู้ที่อยู่เพียงตัวบุคคลเท่านั้น นอกจากนี้มีงานวิจัยที่พบว่า “ความรู้ที่ใช้ในการ
ทางานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) เป็น ความรู้ฝัง ลึก ซึ่ง เป็นความรู้ที่ไ ด้จากประสบการณ์ ” โดยการจัดการ
ความรู้นี้ จะมุ่งเน้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สาคัญที่จะมีผลต่อการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพโดยสามารถส่งผลต่อความสามารถขององค์กรยั่งยืนต่อไป

การจัดการความรู้ Knowledge Management
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติง านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่ง ผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุ โดยที่มีความรู้ ๒ ประเภท คือ
๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อังษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลบ้านเลือก
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลบ้านเลือก
ประกอบด้วย
๑. นายไพศาล
หลีอาภรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางจุไรวรรณ
สุวรรณหงษ์
กรรมการ
๓. นายหฤษฎ์
เพ็ชรกล้า
กรรมการ
๔. นางสุปวีณ์
รอตเกษม
กรรมการ
๕. นายไชยยา
ชานุ
กรรมการ
๖. นายชนะ
จันทร์เครือ
กรรมการ
๗. น.ส.ญดา
มณีพันธุ์
กรรมการ
๘. นางแจ่มจรัส
พันธวงศ์
กรรมการ
๙. นางภรณ์อนงค์
ตันกาเนิด
กรรมการ
๑๐.นางกัญญารัตน์
ขุนหมื่น
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลบ้านเลือก และดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้
เทศบาลต าบลบ้ า นเลื อ ก และรายงานผลพร้ อ มข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเลือก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์การประเมิน
เทศบาลตาบลบ้านเลือก มีนโยบายที่จะดาเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ในองค์กร โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม และได้จัดวางระบบการ
จัดการเพื่อให้เอื้อต่อการนาแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลบ้านเลือก ได้
จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดาเนินงานดังรายการต่อไปนี้

๑. เทศบาลตาบลบ้า นเลือ ก มีแผนยุ ทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2558-2560 ซึ่ง มีลั กษณะเป็ น
Conceptual Plan โดยมีองค์ประกอบสาคัญ ๖ ประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการสาคัญที่จะดาเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร ดังกล่าวให้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร
ร่วมกัน
๒. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเลือก (CEO) แต่งตั้ง คณะทางานดาเนินการจั ดการองค์กรความรู้ใน
องค์กรดังนี้
๑. นายไพศาล
หลีอาภรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางจุไรวรรณ
สุวรรณหงษ์
กรรมการ
๓. นายหฤษฎ์
เพ็ชรกล้า
กรรมการ
๔. นางสุปวีณ์
รอตเกษม
กรรมการ
๕. นายไชยยา
ชานุ
กรรมการ
๖. นายชนะ
จันทร์เครือ
กรรมการ
๗. น.ส.ญดา
มณีพันธุ์
กรรมการ
๘. นางแจ่มจรัส
พันธวงศ์
กรรมการ
๙. นางภรณ์อนงค์
ตันกาเนิด
กรรมการ
๑๐.นางกัญญารัตน์
ขุนหมื่น
กรรมการ/เลขานุการ
๓. CEO และทีมงาน KM ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต
KM การกาหนดเป้าหมาย KM และการประเมินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมินตนเอง
4. CEO และทีมงาน KM ร่วมกันจัดทาแผนจัดการความรู้ เพื่อกาหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผู้รั บ ผิด ชอบในการจัด การความรู้ ของเทศบาลต าบลบ้ านเลือ ก ตลอดจนกาหนดตั ว ชี้วั ด ผลส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม มีการกาหนด ประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตาบลบ้านเลือก อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีโดยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

แผนการจัดการความรูข้ องเทศบาลตาบลบ้านเลือก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ, การให้บริการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
องค์ความรูท้ ี่จาเป็น : การถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ตัวชีว้ ดั : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของเทศบาลตาบลบ้านเลือก (ร้อยละ ๘๐)
ลาดับ
๑

๒

๓

กิจกรรมการจัดการความรู้
การบ่งชีค้ วามรู้
๑.๑ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดความรู้ที่
ต้องมี ได้แก่
๑) ระบบงานสารบรรณ
๒) การเขียน การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
๓) การถ่ายภาพ การบันทึก การให้บริการ
การสร้างและแสวงหาความรู้
๒.๑ รวบรวมองค์ความรู้ที่จาเป็น (โดยการหาข้อมูล
จากอินเตอร์ ตารา ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน
หรือจากแหล่งอื่น)
๒.๒ เตรียมความรู้ที่ได้รับเพื่อนาเข้าเว็บไซต์ KM

ระยะ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวชีว้ ดั
ร้อยละของจานวน
บุคลากรเทศบาลตาบล
บ้านเลือก

เป้าหมาย
๗๐

กลุม่ เป้าหมาย
ในหน่วยงานเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก

ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัด

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จานวนความรู้ที่
รวบรวมได้

๒ เรื่อง

ในหน่วยงานเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก

สานักปลัด

การจัดการความรูใ้ ห้เป็นระบบ
๑) ระบบงานสารบรรณ
๒) การเขียน การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
๓) การถ่ายภาพ การบันทึก การให้บริการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จานวนความรู้
ที่จัดเป็นระบบ

๒ เรื่อง

ในหน่วยงานเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก

สานักปลัด

ลาดับ
๔

๕
๖

๗

กิจกรรมการจัดการความรู้
การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับ
ชัดเจน เป็นมาตรฐาน โดยผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้และร่วมกันปรับปรุงเนือ้ หา
ให้เป็นมาตรฐานสากล
การเข้าถึงความรู้
๕.๑ การปรับปรุงและนาความรู้ลงเว็บไซต์ KM
การแลกเปลีย่ นความรู้
๖.๑ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (cop)

ระยะ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวชีว้ ดั
จานวนความรู้ที่ปรับปรุง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การเรียนรู้
๗.๑ ได้รับความรู้และนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๗.๒ การยกย่องชมเชย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จานวนเรื่องที่นาลง
๒ เรื่อง
เว็บไซต์ KM
-จานวนครั้ง cop
๒ เรื่อง ไม่น้อย
- ร้อยละของจานวน กว่าร้อยละ ๘๐
กลุ่มเป้าหมายในทุก
กิจกรรม
ร้อยละของจานวน
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มเป้าหมายที่นา
ร้อยละ ๗๐
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ร้อยละของจานวน
ร้อยละ ๑๐
กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอน
ของ
ที่ ๗.๑
กลุ่มเป้าหมาย
ในข้อ ๗.๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เป้าหมาย
๒ เรื่อง

กลุม่ เป้าหมาย
ในหน่วยงานเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก

ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัด

ในหน่วยงานเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก
ในหน่วยงานเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก

สานักปลัด

ในหน่วยงานเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก

สานักปลัด

ในหน่วยงานเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก

สานักปลัด

สานักปลัด

