
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 
วันที่  30  กันยายน  2561 

A 1  เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน ปัญหา / อุปสรรค์ 
1) เพ่ือรวบรวมการถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้จากบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

จ านวนเรื่องที่มีการรวบรวมถ่ายทอด
ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ จ า ก บุ ค ล า ก ร ไ ว้ ใ น
ฐานข้อมูล KM 

1 เรื่อง 
 

1) มีการน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและการติดตามผลการ
ด าเนินงานจ านวน 1 ครั้ง 
2) มีการน าเสนอเนื้อหาลงเว็บไซต์ 
www.huaisai.go.th 
3) มีการรับฟังความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

- บุคคลภายนอก
ไม่มีการแสดง
ความคิดเห็นใน
เรื่องดังกล่าว 

2)  เพ่ือให้เกิดการแสวงหาและ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศท่ีได้
จากกระบวนจัดการความรู้ 

จ านวนครั้งมีการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศท่ีได้จากกระบวนการจัดการ
ความรู้ 

1 ครั้ง มีการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดู
งานต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561  

                 - 

3) เพ่ือรวบรวมการถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้จากผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และองค์กรอื่น 

จ านวนครั้งที่มีการจัดถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้จากผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและองค์กรอื่น 
 

 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

 
 

1) การแจ้งก าหนดการช าระภาษีลงเว็บไซต์ www.huaisai.go.th 
2) การแจ้งขั้นตอนการช าระภาษีลงเว็บไซต ์www.huaisai.go.th 
3) การแจ้งเรื่องโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดลง
เว็บไซต์  www.huaisai.go.th 

 

 

 



A 2 แผนงาน 

กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน ปัญหา / อุปสรรค์ 
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Team เพ่ือจัดการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงใน
องค์กร ทั้ง 4 ด้าน  ประกอบด้วย 
1) ด้านยุทธศาสตร์  2) ด้านธรรมาภิบาล 
3) ด้านเทคโนโลยี  4) ด้านกระบวนการ 
 

 

ครั้ง 

 

 

 
 

 

1 

 
 

 

 

1) มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการ ความรู้ของ อบต.จ านวน 1 
ครั้ง เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือจัดท าแนวทางแผนงานและ
จัดการด าเนินงานตามแผนงาน 
2) มีการน าเสนอข้อมูลและสรุปภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ตามข้อ 
1 ลงเว็บไซต์ www.huaisai.go.th  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
3) มีการน าเสนอมติที่ประชุมของคณะท างาน KM เสนอผู้บริหารของ 
อบต. เพ่ือทราบและพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรค ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความ
ช านาญและทักษะ
การพัฒนา
ฐานข้อมูลของ 
อบต.ห้วยทราย 

2. มี Web  board  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เว็บไซต์ www.huaisai.go.th 

ครั้ง 

 

1 1)  มีการเปิดโอกาส เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บน  Web board อย่างต่อเนื่องและ
ตลอดปี 2561 โดยส านักปลัดเป็นผู้ด าเนินการ 
2) มีการน าเสนอเนื้อหา ลงเว็บไซต์ www.huaisai.go.th  เช่น  
แผนการจัดเก็บรายได้ แผนจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ประชาชน) ไม่ค่อย
แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยน
เท่าท่ีควร 

3. มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

หน่วยงาน 1 1) มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน
การจัดเก็บภาษี โดยประชุมร่วมกับทุกกอง/ส านักของ อบต.ห้วยทราย 

- 

4. จัดท ารายงานผลด าเนินงานตามแผน KM ฉบับ 4 รายงานผลด าเนินการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน ด าเนินการได้ 42% 
รายงานผลด าเนินการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน 
ด านเนิการได้ 57 % 

- 

5. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/
ประชุมวิชาการ 

ครั้ง 1 - มีการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
ต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 
18 – 20 กรกฎาคม 2561 

- 

6.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน KM day ครั้ง 1 ยังไม่มีผลด าเนินการ - 

 
 


