
 

แผนการจัดการความรู้  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   

 
 
1.  บทน า 
 
  "การจัดการความรู้"(Knowledge Management: KM) การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากค า
ว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่  ่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภา พ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก 
ส านักงาน ก.พ.ร.) KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่
เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
องค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) 
  การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ในองค์กร  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหือ
เอกสาร  มาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงสุด  องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นที่รวมบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาแและประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย  ดังนั้น  การจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่เหล่านั้นตามแนวคิดระบบบริหารความรู้ในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดการเรียนรู้ ที่เท่าเทียมกัน มีความรู้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และยังความรู้ในงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
องค์กร ท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน  สร้างกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

1.1  คณะท างานการจัดการความรู้ 
 เพ่ือให้การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้  ดังนี้ 
1.  ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้  ได้แก่  นายไพศาล  พุทธิมา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) เป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ 
2) ให้การสนับสนุน ในด้านต่าง ๆ  เช่น  ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนการจัดการความรู้  การ

ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้  เป็นต้น 
3) ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการแก้ปัแหา  อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับคณะท างานการจัดการ

ความรู้ 
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2. หัวหน้าคณะท างานการจัดการความรู้  ได้แก่  นางนิ่มนวล  ปัแโแนันท์  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1)  จัดท าแผนการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเสนอผู้บริหาร  ด้านการจัดการ

ความรู้  ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ 
2) รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ให้

ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ทราบ 
3) ผลักดันการด าเนินกิจกรรมตามแบบแผนการจัดการความรู้ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่

ก าหนด 
4) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้เพ่ือหาแนว

ทางแก้ไข 
3.  คณะท างานการจัดการความรู้  ได้แก่ 

1.  นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะท างาน 

2.  นางวันเพ็ญ   ยะฝ้ัน  ผูอ้ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 

3.  นายศุภชัย อุปนันท์  ผูอ้ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 

4. นางสาวสายพิน  คุณมาก  หัวหนา้ส านักปลัด   คณะท างาน 

5.  นางสุภาพรรณ   ชุ่มจติต์ นักวิชาการศกึษา   คณะท างาน 

6.   นางสาวสุภา จติรเจนจริยา นักทรัพยากรบุคคล   เลขานุการ 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1)  ร่วมจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
2) เป็นผู้น าหลัก ในการถ่ายทอดหลักการและกรอบแนวทางการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรใน

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ได้ตระหนักถึงความส าคัแและเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการความรู้มากข้ึน 

3) รวบรวมความรู้ (Knowledge Management :KM) เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานไว้ในองค์กร 
4) แจ้งให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

1.2  ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
 คณะท างานจัดการความรู้  องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ได้พิจารณาด าเนินการจ าแนกความรู้ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรที่ตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กร  การปฏิบัติงานด้าน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 
1.3  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM  สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  คือ 

1.  การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคณะท างาน 
2. ความมุ่งม่ันของผู้บริหารและพนักงาน 
3. การสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนด้นงบประมาณ 
4. ให้รางวัลยกย่องชมเชยผู้ที่มีส่วนร่วม มีความรู้ จัดการองค์ความรู้ในตัวบุคลากรแต่ละคน 
5. พนักงานส่วนต าบลทุกคนให้ความร่วมมือในการที่จะเข้าร่วมโครงการ   
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แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) 
 

ชื่อสว่นราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การปฏิบัติงานด้านภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็น  (K)    องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI)   ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของตัวชีว้ัดตามค ารับรอง  ด าเนนิการตามระดับขั้นของความส าเร็จครบทั้ง  8  ขั้นตอน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

2 

การจัดตั้งคณะท างาน 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท า

แผนจัดการความรู้องค์ความรู้  (KM) 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การบ่งชี้ความรู้ 

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ

ตรวจสอบองค์ความรู้ที่ต้อง  มีในการ

ปฏิบัติงานด้านภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

1. หลักความโปร่งใส 

2. หลักความคุ้มค่า 

3. การปรับปรุงภารกิจ 

 

ตุลาคม  2559 

 

 

 

 

ตุลาคม 2559 

 

จ านวนคณะท างาน

จัดท าแผนจัดการ

ความรูอ้งค์ความรู้ 

 

 

มีทะเบียนความรู้

ด้านการปฏิบัติงาน

ทั้ง  3 ด้าน 

 

คณะท างาน 

 

 

 

 

จ านวน  1  ชุด 

 

1. ผู้บริหาร  อบต.รอบเวียง 

2. หัวหน้าส านัก/ส่วน 

 

 

 

1. หัวหน้าส านัก/กอง 

2. พนักงานส่วนต าบลทุกคน 

 

อบต.รอบเวียง 

 

 

 

 

คณะท างาน

จัดท าแผน

จัดการความรู้

องค์ความรู้ 
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ชื่อสว่นราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การปฏิบัติงานด้านภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็น  (K)    องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI)   ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของตัวชีว้ัดตามค ารับรอง  ด าเนนิการตามระดับขั้นของความส าเร็จครบทั้ง  8  ขั้นตอน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 

สร้างฐานความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบเวียง  โดย 

3.1 การแสวงหาความรู้จากต ารา  

คู่มอื  และสื่อต่าง ๆ 

3.2 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

ด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

3.3  จัดท าความรู้  คู่มือในการ

ปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งงาน 

3.4 การจัดท าระบบสารบรรณความรู้ 

 

มกราคม-

สิงหาคม 

2560 

 

ฐานความรู้ตาม 

1. หลักความโปร่งใส 

2. หลักความคุ้มคา่ 

3. การปรับปรุงภารกิจ 

และมี KM องคค์วามรู้

คู่มอืการปฏบัิตงิาน  

ของแต่ละต าแหน่งงาน

ของพนักงานสว่น

ต าบล ประเภท

วชิาการ และประเภท

สายงานการสอน 

 

มีฐานความรู้

ครอบคลุม       

3  ดา้น  คือ 

1. หลักความ

โปร่งใส 

2. หลักความ

คุ้มคา่ 

3. การปรับปรุง

ภารกิจ 

 

1. หัวหน้าส านัก/กอง 

2. พนักงานส่วนต าบลทุกคน 

 

คณะท างาน

จัดท าแผน

จัดการความรู้

องค์ความรู้ 
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ชื่อสว่นราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การปฏิบัติงานด้านภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็น  (K)    องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI)   ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของตัวชีว้ัดตามค ารับรอง  ด าเนนิการตามระดับขั้นของความส าเร็จครบทั้ง  8  ขั้นตอน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

4 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

4.1 ถอดบทเรียนวิชาการบริหารงาน

ตามหลัก 

1. หลักความโปร่งใส 

2. หลักความคุ้มค่า 

3. การปรับปรุงภารกิจ 

ที่ประสบความส าเร็จ 

4.2 แบ่งชนิดและประโยชน์ของความรู้  

โดยแบ่งฐานข้อมูลเป็นความรู้ที่จัดแจ้ง

และความรูท้ี่ฝังอยู่ในตัวคน 

 

สิงหาคม 

2560 

 

ฐานความรู้ตาม 

1. หลักความโปร่งใส 

2. หลักความคุ้มคา่ 

3. การปรับปรุงภารกิจ 

 

มีฐานความรู้

ครอบคลุม  3  

ด้าน  คือ 

1. หลักความ

โปร่งใส 

2. หลักความ

คุ้มคา่ 

3. การปรับปรุง

ภารกิจ 

 

1. หัวหน้าส านัก/กอง 

2. พนักงานส่วนต าบลทุกคน 

 

คณะท างาน

จัดท าแผน

จัดการความรู้

องค์ความรู้ 
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ชื่อสว่นราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การปฏิบัติงานด้านภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็น  (K)    องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI)   ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของตัวชีว้ัดตามค ารับรอง  ด าเนนิการตามระดับขั้นของความส าเร็จครบทั้ง  8  ขั้นตอน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 การประมวลและกลั่นกรององค์

ความรู้ 

5 . 1  ก ลั่ น ก ร อ งค ว าม รู้ ด้ า น ก า ร

บริหารงานตามหลักความโปร่งใส  

หลักความคุ้มค่า  และการปรับปรุง

ภารกิจ  พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลให้

เป็นหมวดหมู่ 

5 .2  จัดรูปแบบและภาษาให้ เป็ น

มาตรฐานเดียวกัน 

5.3 เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาที่

ทันสมัยและตรงกับความตอ้งการ 

 

 

มิย.-กย. 

2560 

 

1. ร้อยละความ

สมบูรณ์ฐานความรู้ 

2. ร้อยละของความ

ทันสมัยและตรงกับ

ความตอ้งการของ

ผูใ้ช้ 

3. มอีงค์กรความรู้ 

คู่มอืการปฏิบัติงาน 

อย่างนอ้ย  5 องค์

ความรู้ 

 

ร้อยละ  90 

 

ร้อยละ  90 

 

 

1. หัวหน้าส านัก/กอง 

2. พนักงานส่วนต าบลทุกคน 

 

คณะท างาน

จัดท าแผน

จัดการความรู้

องค์ความรู้ 
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ชื่อสว่นราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การปฏิบัติงานด้านภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็น  (K)    องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI)   ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของตัวชีว้ัดตามค ารับรอง  ด าเนนิการตามระดับขั้นของความส าเร็จครบทั้ง  8  ขั้นตอน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

 5 . 4   รวบ รวมอ งค์ ค ว าม รู้ คู่ มื อ ก า ร

ปฏิบัติงาน จากบันทึกข้อตกลงจากแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้างจ านวน 7  องค์

ความรู้ดังน้ี 

     1.  องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน 
ธุรการกองช่าง 

2. องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน 
ธุรการส านักงานปลัด 
     3.องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     4. องค์ความรู้ คู่มือการลงทะเบียน
และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ 
     5.องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน
ธุรการและงานสารสนเทศ 
   6.องค์ความรู้ คู่มือการค านวณจ านวน
อัตราก าลังที่ต้องการ 
    7. องค์ความรู้ คู่มือการยื่นภาษีเงินได้ หัก 
ณ ท่ีจ่ายส าหรับใช้งานออนไลน์ของหน่วยงาน 
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ชื่อสว่นราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การปฏิบัติงานด้านภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็น  (K)    องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI)   ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของตัวชีว้ัดตามค ารับรอง  ด าเนนิการตามระดับขั้นของความส าเร็จครบทั้ง  8  ขั้นตอน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

6 

 

 

 

 

 

 

การเข้าถงึความรู้ 

6.1 จัดระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ให้มี

ความสะดวกแก่ผู้ใช้ 

6.2 ก าหนดช่องทางการติดต่อของ

เอกสารและอื่น ๆ เช่น  แผ่นพับ  Web 

size และเอกสารทางวิชาการที่มีความ

รวดเร็วและเป็นระบบ 

6.3 มีการประชาสัมพันธ์การเข้าถึง

ความรู ้

 

สค.-กย. 

2559 

 

ช่องทางการเข้าถึง

ความรู้ 

 
ฐานความรู้

ครอบคลุม  3  

ด้าน  คือ 

1. หลักความ

โปร่งใส 

2. หลักความ

คุ้มคา่ 

3. การปรับปรุง

ภารกิจ 

 

1. หัวหน้าส านัก/กอง 

2. พนักงานส่วนต าบลทุกคน 

 

คณะท างาน

จัดท าแผน

จัดการความรู้

องค์ความรู้ 
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ชื่อสว่นราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การปฏิบัติงานด้านภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็น  (K)    องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI)   ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของตัวชีว้ัดตามค ารับรอง  ด าเนนิการตามระดับขั้นของความส าเร็จครบทั้ง  8  ขั้นตอน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

7 

 

 

 

 

 

 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

7.1 จัดเวที เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

7.2 จัดช่องทางการแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู ้

7.3  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์

ความรู้ ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์

ของ อบต.รอบเวียง 

 

ตุลาคม 

2559-

กันยายน 

2560 

 

1.จ านวนการจัดเวที

เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

2.จ านวนช่อง

ทางการแบง่ปัน

แลกเปลี่ยนความรู้ 

 

ร้อยละ  90 

 

 

ร้อยละ  90 

 

1. หัวหน้าส านัก /กอง 

2. พนักงานส่วนต าบลทุกคน 

 

คณะท างาน

จัดท าแผน

จัดการความรู้

องค์ความรู้ 
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ชื่อสว่นราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การปฏิบัติงานด้านภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็น  (K)    องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI)   ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของตัวชีว้ัดตามค ารับรอง  ด าเนนิการตามระดับขั้นของความส าเร็จครบทั้ง  8  ขั้นตอน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

8 

 

 

 

 

 

การส่ ง เสริมและสนับสนุนการ

เรยีนรู้องค์ความรู้ 

8.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

เ พื่ อ น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การท างาน

ของแต่ละต าแหน่งซึ่งกันและกัน 

 

ตุลาคม 

2559-

กันยายน 

2560 

 

การจัดประชุมชีแ้จง

องค์ความรู้ 

 

อย่างนอ้ย   

1  ครั้ง 

 

1. หัวหน้าส านัก/กอง 

2. พนักงานส่วนต าบลทุกคน 

 

คณะท างาน

จัดท าแผน

จัดการความรู้

องค์ความรู้ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


