
รายงานสรุปผลการประเมินภาพรวมการด าเนินโครงการ 
การจัดการองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรและองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น  

ประจ าปี 2561 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 25 45 
หญิง 30 55 
รวม 55 100 

 
ตารางที่ 2 อายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18-29 8 14.55 
30-39 22 40 
40-49 15 27.27 
50-59 10 18.18 

รวม 55 100 
 
ตารางท่ี 3 ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปวช/ปวส 7 12.72 
ปริญญาตรี 15 27.27 
ปริญญาโท 8 14.54 
ปริญญาเอก 0 0 

อ่ืนๆ 25 45.45 
รวม 55 100 

 
ตารางท่ี 4 อาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 13 23.63 

ลูกจ้างประจ า 1 1.8 
พนักงานจ้าง 11 20 

อ่ืนๆ 30 54.54 
รวม 55 100 

 
 

//ตอนที่ 2... 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ 
1. ประเด็นด้านวิทยากร/เจ้าหน้าที่ 
ประเด็นด้านวิทยากร/
เจ้าหน้าที่ 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด 

คน(ร้อยละ) 
มาก 

คน(ร้อยละ) 
ปานกลาง 

คน(ร้อยละ) 
น้อย 

คน(ร้อยละ) 
น้อยที่สุด 

คน(ร้อยละ) 
รวม 

คน(ร้อยละ) 

1.การถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรมีความชัดเจน 
การใช้ภาษา ข้อแนะน า 
ชี้แจงข้อสงสัย มีความ
เหมาะสมและเข้าใจง่าย 

30 
(54.54) 

20 
(36.36) 

5 
(9.09) 

- - 
55 

100.00 

2.มีความกระตือรือร้น 
สุภาพและไมตรีจิต 

35 
63.63 

20 
36.36 

- - - 
55 

100.00 
3.มีความครบถ้วนของ
เนื้อหาตรงตามประเด็นที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

40 
72.72 

15 
27.27 

- - - 
55 

100.00 

 
2. ประเด็นด้านกระบวนการ/สถานที่/ระยะเวลา 
ประเด็นด้าน
กระบวนการ/สถานที่/
ระยะเวลา 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด 

คน(ร้อยละ) 
มาก 

คน(ร้อยละ) 
ปานกลาง 

คน(ร้อยละ) 
น้อย 

คน(ร้อยละ) 
น้อยที่สุด 

คน(ร้อยละ) 
รวม 

คน(ร้อยละ) 

1.การประชาสัมพันธ์
โครงการ  

30 
(54.54) 

20 
(36.36) 

5 
(9.09) 

- - 
55 

100.00 
ขั้นตอนกระบวนการจัด
กิจกรรม มีความเหมาะสม 

35 
63.63 

20 
36.36 

- - - 
55 

100.00 
3.ได้รับความรู้/ประโยชน์
จากการจัดโครงการ 

40 
72.72 

15 
27.27 

- - - 
55 

100.00 
4.ได้เข้าร่วมโครงการอย่าง
ประทับใจ 

15 
27.27 

40 
72.72 

- - - 
55 

100.00 
5.เอกสารประกอบ
โครงการมะความละเอียด 
ครบถ้วน 

30 
54.54 

25 
45.45 

- - - 
55 

100.00 

6.สถานที่จัดโครงการ มี
ความสะอาดเหมาะสม 

- 
25 

45.45 
15 

27.27 
15 

27.27 
- 

55 
100.00 

7.ความพร้อมของ
โสตทัศนูปกรณ์ 

- 
15 

27.27 
25 

45.45 
15 

27.27 
- 

55 
100.00 

8.ระยะเวลาในการจัด
โครงการมีความเหมาะสม 

- 
25 

45.45 
15 

27.27 
15 

27.27 
- 

55 
100.00 

 
 
 



//3.ประเด็น... 
3.ประเด็นด้านความรู้ความเข้าใจ 
ประเด็นด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด 

คน(ร้อยละ) 
มาก 

คน(ร้อยละ) 
ปานกลาง 

คน(ร้อยละ) 
น้อย 

คน(ร้อยละ) 
น้อยที่สุด 

คน(ร้อยละ) 
รวม 

คน(ร้อยละ) 

1.ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
นี้ก่อนการอบรม 

- 
20 

(36.36) 
5 

(9.09) 
30 

(54.54) 
- 

55 
100.00 

2.ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
นี้ หลังการอบรม  

40 
72.72 

15 
27.27 

- - - 
55 

100.00 
 
4.ประเด็นด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ประเด็นด้านการน าความรู้
ไปใช้ 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด 

คน(ร้อยละ) 
มาก 

คน(ร้อยละ) 
ปานกลาง 

คน(ร้อยละ) 
น้อย 

คน(ร้อยละ) 
น้อยที่สุด 

คน(ร้อยละ) 
รวม 

คน(ร้อยละ) 

1.สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

37 
67.27 

13 
23.63 

5 
(9.09) 

- - 
55 

100.00 

2.มีความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ได้  

40 
72.72 

15 
27.27 

- - - 
55 

100.00 

3.สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 

8 
14.54 

12 
21.81 

35 
63.63 

- - 
55 

100.00 
 
สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนว่าควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือ
คิดวิธีการให้องค์การบรรลุประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจการที่ด าเนินมี
ความสอดคล้องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและคุ้มค่าเป็น
อย่างมาก 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ขอเสนอให้มีภาพประกอบการบรรยายแลกเปลี่ยนเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากบางประเด็น การฟัง
บรรยายเพียงอย่างเดียว ท าให้ยังมองไม่ภาพได้อย่างชัดเจน 
 2. ขอเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสถานที่อบรม เนื่องจากมีขนาดที่คับแคบ 
 

............................................................. 
 

 



แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 

 
แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
ช่ือหน่วยงาน  :  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองเดิ่น 
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลวังเย็น  ไดร้ับการ                       
                                            พัฒนาศักยภาพ  ความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม /  
                                             สัมมนา ในหลักสตูรต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  พนักงาน อบต.  ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ล าดบั กิจกรรม วิธกีารสูค่วามส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1 การสร้างและแสวงหา
ความรู ้
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

จัดหรือส่งอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ 

ม.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาตอ่ 

บุคลากรได้รับการ
อบรม/สมัมนา/
ศึกษาดูงาน/ศกึษา
ต่อ 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน 

 

2 การจดัความรู้ให้เป็น
ระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดท า
ฐานขอ้มูล 
-สร้างคลังความรู้
ระเบียบข้อกฎหมาย
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

ก.พ. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐานขอ้มูล
ความรู้ด้านต่าง ๆ 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรูเ้พิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน 

 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
สมบูรณ ์

ปรับปรุงฐานข้อมูล
ความรู้ของบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต. 

ก.พ. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน ขอ้มูล
ความรู้ด้านต่าง ๆ 
ที่ได้ รับการ
ปรับปรุง 

จ านวนฐานขอ้มูล
ความรูท้ี่ได้รับการ
ปรับปรุง 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน 

 

4 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 

รวบรวมความรู้เพือ่ติด
ประกาศ/บันทกึ/
จัดเก็บ 

มี.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนการเข้าถึง
ฐานขอ้มูลความรู้
ด้านต่างๆ 

มีจ านวนการ
เข้าถึงฐานข้อมลู
ความรู้ด้านต่างๆ 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน 

 

5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
-จัดท ารายงาน 
 

ให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่าง ๆ เข้ารว่ม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม 

มี.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนการประชมุ
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดท า
รายงาน 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรูเ้พิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน 

 

6 การเรียนรู ้
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้น าไปใช ้

ประชาสัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศนูย์
ข้อมูลข่าวสารท าแผ่น
พับแจก 

มี.ค. 61 
เป็นต้นไป 

การจดัท า/บันทกึ
ข้อมูล
ประชาสัมพนัธ ์

มีจ านวนการ
จัดท า/บันทกึ
ข้อมูล 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
ช่ือหน่วยงาน  :  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองเดิ่น 
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  เสริมสร้างบรรยากาศใหเ้อื้อตอ่การน าการจดัการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
                                            บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อบต. 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพฒันาบุคลากรและ 
                                      พัฒนางาน 
ล าดบั กิจกรรม วิธกีารสูค่วามส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1 การบ่งชี้ความรู ้
-มีบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อ
การน าการจัดการความรู้
มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน 

เสริมสร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อตอ่การน าการ
จัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน 

ม.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อตอ่
การน าการจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมือ 

มีการเสรมิสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการน าการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครือ่งมอื 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู ้
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-ประชุม/สัมมนาเพือ่
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศ 

ก.พ. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งที่
ประชุม/สมัมนา
เพื่อสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ 

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการ
ท างาน 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

3 การจดัความรู้ให้เป็น
ระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-วารสาร 
-จัดท ารูปเล่ม/รายงาน
และแผน่พับ 

ประชาสัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศนูย์
ข้อมูลข่าวสาร ท าแผ่น
พับ 

ก.พ. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนการประชมุ
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดท า
รายงาน/บันทึก
ข้อมูลในเว็บไซต์ 
อบต. 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรูเ้พิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 
เนื้อหาให้สมบรูณ ์

-หัวหน้าส่วนราชการ
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานขอ้มูลความรู้บน
บอร์ดประชาสัมพนัธ์
เว็บไซต์ อบต. และ
แผ่นพับ 

มี.ค. 61 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าส่วน
ราชการ
ด าเนนิการ
ปรับปรุง
ฐานขอ้มูลความรู้
ด้านต่าง ๆ 

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู ้

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

5 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

ตั้งผู้รับผิดชอบดแูล
บอร์ดประชา สัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศนูย์
ข้อมูลข่าวสาร 

มี.ค. 61 
เป็นต้นไป 

มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศนูย์
ข้อมูลข่าวสาร 

มีการดูแลบอร์ด 
ประชาสัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

หัวหน้าส่วนราชการ
รวบรวมจัดท าเป็น
เอกสาร/ฐานความรู้/
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลช่องทางการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้

มี.ค. 61 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าส่วนราช- 
การรวบรวมจัดท า
เป็นเอกสาร/ฐาน 
ความรู้/เทคโนโลยี
สารสนเทศดแูล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลก เปลี่ยนความรู ้

มีการรวบรวมจดั 
ท าเป็นเอกสาร/
ฐาน ความรู/้
เทคโนโลยี
สารสนเทศดแูล
ช่องทางการ
แบ่งปันแลก 
เปลี่ยนความรู ้

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

7 การเรียนรู ้
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้น าไปใช ้

ประชา สัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศนูย์
ข้อมูลข่าวสาร 

ม.ค. 61 
เป็นต้นไป 

มีการจัดท า/บันทึก
ข้อมูล 

มีการจัดท า/บันทึก
ข้อมูล 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการบรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change 
Management Process) 
ช่ือหน่วยงาน  :  องค์การบริหารสว่นต าบลวังเย็น 
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลวังเย็น ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ ความรูค้วามสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  พนักงาน อบต. ในสังกัดได้รบัการพฒันาศักยภาพ 
ล าดบั กิจกรรม วิธกีารสูค่วามส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด อบต.หนองเดิน่ 
เห็นความส าคญัของการ
จัดการความรู ้

ม.ค. 61 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด 
อบต. ทราบ
เป้าหมาย KM ของ 
อบต.หนองเดิน่ 

จ านวนบุคลากรที่
ทราบเป้าหมาย 
KM ของอบต.
หนองเดิน่ อย่าง
น้อย 50% 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

2 การสือ่สาร ประชุม/สมัมนา/
ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมทีท่ าให้ทกุคน
เข้าใจถึงการจัดการ
ความรู ้

ก.พ. 61 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด 
อบต.เข้าใจถึงการ
จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้
อย่างน้อย 50%  

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 
-การคน้หา 
-การถ่ายทอด 
-แลกเปลี่ยนความรู ้

มีการจัดท าให้บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศนูย์
ข้อมูลข่าวสารให้มีการ
ค้นหา ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ที่
สะดวกรวดเรว็ขึ้น 

ก.พ. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ได้รับการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

4 การเรียนรู ้ จัดการประชมุ/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
จัดกิจกรรมเพื่อให้ทุก
คนเข้าใจและตระหนกั
ถึงความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

มี.ค. 61 
เป็นต้นไป 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนกัถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจและ
ตระหนกัถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

5 การวดัผล จัดตั้งทมีงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมนิผลแผนการ
จัดการความรู้ อบต.
วังเย็น 

ก.ย. 61
เป็นต้นไป 

มีการติดตามและ
ประเมนิผลแผน 
การจดัการความรู้ 
อบต.หนองเดิน่ 

ผลการตดิตามและ
ประเมนิผล
แผนการจดัการ
ความรู้ อบต.
หนองเดิน่ 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

6 การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล 

การให้รางวัล ต.ค. 61
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด 
อบต. มีความเขา้ใจ
การจดัการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจการจดัการ
ความรูอ้ย่างน้อย 
50% 

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

 


