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องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  
อ าเภอเมืองยะลา   จังหวดัยะลาอ าเภอเมืองยะลา   จังหวดัยะลา  

 



ค าน า 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑   ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ          
มีวิธีการบริหารที่ดี  จึงได้น าการจัดการความรู้   (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่
สามารถก าหนดขึ้น   และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่             
ได้ด าเนินการจัดวางระบบการจัดการความรู้  และแผนการด าเนินงาน ไว้ เพ่ือที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ 
เผยแพร่ ถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่                  
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )   

 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
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ส่วนที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 

วิสัยทัศน์  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์         

ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้   

“  สาธารณูปโภคพื้นฐานพรอ้ม  สังคมดี  มีการศึกษา 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาการเมืองการบริหาร  ” 

พันธกิจ  
                1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชน  
                2. จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนน ทางระบายน้ า และระบบสาธารณูปโภค  
                3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                4. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
                5. ส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย  
                6. คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                7. ส่งเสริมความเข้มแข้งของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต าบลล าใหม่ 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  6  
ด้าน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  การส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา  กีฬา  นันทนาการ  และศิลปวัฒนธรรม 
3.  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

วิสัยทัศน์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

“ โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง   เศรษฐกิจดี 
ชีวีปลอดภัย    ก้าวไกลทันโลก ” 

 

*********************** 
 



ส่วนที่ 2 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
การจ าแนกความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จในงานประจ าหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  
การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากค าว่า “Knowledge Management” คือ การ

รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก ส านักงาน 
ก.พ.ร.)  

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง  รวบรวม  จัดระบบ เผยแพร่ 
ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทัน
เหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ( Learning 
Organization )  

การจัดการความรู้  (อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม  สร้าง  
จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพ่ือให้
เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด (ที่มา : https://thiwikepedia.org/wiki/การจัดการความรู้) 

การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพ่ือที่จะระบุ 
สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันน าไปสู่การ
จัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่
โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ที่มา : https://thiwikepedia.org/wiki/การ
จัดการความรู้) 

การถ่ายทอดความรู้ อันเป็นส่วนประกอบของการจัดการองค์ความรู้ ถูกประพฤติปฏิบัติกันมา
นานแล้ว ตัวอย่างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เช่น การอภิปรายของเพ่ือนร่วมงานในระหว่างการปฏิบัติงาน , 
การอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ, ห้องสมุดขององค์กร, โปรแกรมการฝึกสอนทางอาชีพและการเป็นพ่ี
เลี้ยง ซึ่งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่กระจายอย่าง
กว้างขวางในศตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิดเทคโนโลยีฐานความรู้, ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลังความรู้ ซึ่งท าให้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ง่ายมากขึ้น (ท่ีมา : https://thiwikepedia.org/wiki/การจดัการความรู้) 

การจัดการความรู้ คือ การรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ซ้ า ต่อยอด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสูดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน เป็นต้น 

ความหมายของความรู้ 
ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง

ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจาก
การได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ท่ีมา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
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รูปแบบของความรู้มี 2 ประเภท คือ 
1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย

ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม  

2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่า ง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด 
บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม 

แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท า ให้เกิดกระบวนการจัดการ

ความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้  
(1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การค้นหาและระบุให้ได้ว่า การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์             

พันธกิจ ขององค์กร และ คนในองค์กรจ าเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด เช่น อยู่
ในเอกสาร ฐานความรู้ หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยู่ที่ใครบ้าง เป็นต้น 

(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่ที่จ าเป็นต่อองค์กร การแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกองค์กร ( องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ) การรักษาความรู้เก่าที่มีอยู่
และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนการก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น  

(3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวางโครงสร้างความรู้ในองค์กรเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน โดยใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน า
ความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

(5) การเข้าถึงความร้ คือ การก าหนดรูปแบบและวิธีการที่จะท าให้คนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้
ไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การท าหนังสือเวียน การจัดท า Website Web Board เป็นต้น  

(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรน าความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนกัน ทั้งใน
รูปแบบที่จับต้องได้ เช่น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไม่สามารถจับ
ต้องได้ เช่น การจัดทีมข้ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
การใช้ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น เป็นต้น  

 (7) การเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
และน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร  
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แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง

ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปส รรคในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กร คือ การเน้นให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ การแก้ไข
กฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่น การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และการ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น การประกาศนโยบายการจัดการความรู้ให้ทุกคนทราบ เป็นต้น  

2. การสื่อสาร เพ่ือท าให้ทุกคนในองค์กรอยากให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ในองค์กร โดยการ
เน้นทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง เช่น จดหมายเวียน E-Mail Intranet เป็นต้น 

3. กระบวนการและเครื่องมือ เพ่ือท าให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในองค์กร และสามารถเข้าถึง 
ค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเน้นการพิจารณาความเหมาะสมกับชนิดของ
ความรู้ ลักษณะขนาดสถานที่ตั้งองค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น หาก
เป็นความรู้ที่เป็นเอกสาร จับต้องได้ อาจใช้หนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
ความรู้ แต่ถ้าหากเป็นความรู้ที่ต้องใช้ประสบการณ์ หรือใช้ประสาทสัมผัส อาจใช้การสอนงานระหว่างท า งาน 
หรือประสบการณ์โดยตรงเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ เป็นต้น  

4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการ    
จัดการความรู้ โดยค านึงถึงความสอดคล้องเกี่ยวกับการก าหนดเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ และการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการฝึกอบรม / การเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่ KM Implementation 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช้ IT เป็นต้น  

5. การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และน าผลของการวัดมา
ปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น ตลอดจนน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้
เห็น ประโยชน์ของการจัดการความรู้  

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา  

ก่อนที่จะมีจัดการความรู้ หรือท า KM จะต้องมีการก าหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน 
ซึ่ง ขอบเขต KM เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องการจะน ามาก าหนดเป้าหมาย KM ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทางในการก าหนด
ขอบเขตและเป้าหมาย KM เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ  

แนวทางท่ี 1 เป็นความรู้ที่จ าเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
แนวทางท่ี 2 เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมา  
 
 



-5- 
แนวทางท่ี 3 เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถน า KM มาช่วยได้  

แนวทางที่ 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอ่ืนที่องค์กรเห็นว่า
เหมาะสม 

แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM 
การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ มาช่วยในการตัดสินใจว่า ขอบเขต 

KM ใดที่องค์กรจะคัดเลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น  
 ความสอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานตนเอง  
 ท าให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม  
 มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรม

องค์กร ระยะเวลาด าเนินงาน ฯลฯ)  
 เป็นเรื่องที่ต้องท า คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ท า 
 เป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน  
 เป็นความรู้ที่ต้องน ามาจัดการอย่างเร่งด่วน  
 แนวทางอ่ืน ๆ ที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม  

ขอบเขต KM ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
  กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกา 

 ขอบเขต KM ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 
1.  ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานที่ปฏิบัติ 
2.  ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3.  สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย KM (Desired State) ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 เป้าหมาย KM ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการประกอบด้วย 

1.  สนับสนุนการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการน ามาใช้ซ้ า ต่อยอด หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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2.  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด อบต.ล าใหม่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน/กิจกรรมของ อบต.อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์กร
ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน 

3.  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่
เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
 ๑) ผู้บริหารให้ความส าคัญ และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒) บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 ๓) คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างเนื่องและเป็นรูปธรรม 

แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
         ๑)  การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
  ๒)  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ และจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  ๓)  การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู้  ให้เหมาะต่อการใช้งาน  
  ๔)  การประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ๕)  การน าประสบการณ์จาการท างาน และประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบันทึกไว้ 
  ๖)  การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่    
                ครบถ้วน เชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

  โดยที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน  ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้
ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คน
จ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าได้โดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด 
เริ่มด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้           
ที่ ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 
๔ ส่วน คือ 
 ๑)  การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงานของพนักงาน และ
สนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 



-7- 

 ๒)  การมีนวัตกรรม(Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ 
 ๓)  ขีดความสามรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร 
 ๔)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การท างานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
 เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมา
ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือ 
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรม
ของการท างาน และท่ีส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 
 ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
 งาน พัฒนางาน 
 คน พัฒนาคน 
 องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้ 

องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้  (Knowledge  Process) 
1. “คน”  ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้  และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้ 

เกิดประโยชน์ 
2. “เทคโนโลยี”  เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา  จัดเก็บ  แลกเปลี่ยน  รวมทั้งน าความรู้ไป 

ใช้อย่างง่าย  และรวดเร็วขึ้น 
3. “กระบวนการความรู้”  นั้นเป็นการบริหารจัดการ  เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้   

เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 
 องค์ประกอบทั้ง  ๓  ส่วนนี้  จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล  การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง  จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 

*********************** 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

การจ าแนกความรู้ที่จ าเปน็ต่อการผลักดันความส าเร็จขององค์กร 
 
ความรู้ในด้านการบริหารงานของหน่วยงาน  แยกเป็น 

 ด้านยุทธศาสตร์หรือนโยบายการพัฒนาขององค์กร องค์ความรู้ที่จ าเป็น  ได้แก่ ผู้บริหาร 
(นายกอบต.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ตามที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  น ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 ด้านการบริหารงานประจ าของหน่วยงาน  ได้แก่   
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานอบต.) ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

และพนักงาน รองจากนายกอบต. จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการบริหารงานขององค์กรในภาพรวมทั้งหมด  ให้
ครอบคลุมหลักการบริหารทุกด้าน เพื่อน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา บรรลุตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

2.หัวหน้าส่วนราชการ   ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานที่สังกัดในส่วน
ราชการของตนเอง  จ าเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ในด้านการบริหาร เพ่ือพัฒนางานในส่วนราชการ และงานอ่ืน ๆ 
ให้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่   

3. ข้าราชการ/พนักงาน  จะต้องมีองค์ความรู้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของตน  และ
ความรู้ด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น  โดยจะต้องสนใจศึกษาค้นคว้าระเบียบกฎหมายของทางราชการ หรือเป็นคนที่ทัน
ต่อเหตุการณ์เสมอ 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่

กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) 
ระยะเวลา / 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบติัราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร ์

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อช่วยขับเคลื่อนสภาพเศรษฐกิจ
ในชุมชน  
2. สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ต าบล  ให้ ชุมชน เป็น ชุม เข้ มแข็ ง
พึ่งตนเองได้ 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สั งกั ด  อบต . ล า ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บกา ร
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือ
หน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ในชุมชน 
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สั งกั ด  อบต .ล า ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บกา ร
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือ
หน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
 
 
 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.ล าใหม่ 
(2559 -2561)และข้อบัญญัติ  อบต.
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ ง  หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.ล าใหม่ 
(2559 -2561)และข้อบัญญัติ  อบต.
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ ง  หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด อบต. 
อบต.ล าใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
อบต.ล าใหม ่

1. ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม 
รวมถึงความรูด้้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. ความรูด้้านการพัฒนารายได้ สง่เสริมอาชีพด้าน
ต่างๆ สรา้งความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
2. ปัญหาการด าเนินชีวิต 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ  
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนล าใหม่ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่

กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) 
ระยะเวลา / 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบติัราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร ์

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

1. พัฒนาบุคลากรในงานด้านต่างๆ 
ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันความส าเร็จ
ของงานในองค์กร 
2.สร้างความสามัคคีภายในองค์กร 
3. สร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรใน
สังกัด 
4. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สั งกั ด  อบต .ล า ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บกา ร
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือ
หน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
1. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
และการ เมื อ งของท้ อ งถิ่ น ให้ ไ ด้
มาตรฐาน โปร่งใส 
เข้าถึงความต้องการของประชาชน 
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สั งกั ด  อบต .ล า ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บกา ร
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือ
หน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.ล าใหม่ 
(2559 -2561)และข้อบัญญัติ  อบต.
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ ง  หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 
 
 
1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.ล าใหม่ 
(2559 -2561)และข้อบัญญัติ  อบต.
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ ง  หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด อบต. 
อบต.ล าใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
อบต.ล าใหม ่

 

1. ความรู้ด้านการบริหารงานทรพัยากรมนุษย ์
2. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ 
3. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ  
4. นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อกฎหมาย 
2. ความรูด้้านงานกิจการสภา 



-11- 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่

กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบติัราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์

5. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง 
 2. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมและเสริมสร้างภูมิปัญญา
ไทย ให้คงคู่กับท้องถิ่นต่อไป 
4. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ ท่ีได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.
ล า ใ ห ม่  ( 2 5 5 9 -2 5 6 1 ) แ ล ะ
ข้ อ บั ญ ญั ติ  อ บ ต . ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561 
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ทีไ่ด้รบั
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ท่ีรับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
อบต.ล าใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อกฎหมาย 
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. ความรูด้้านภมูิปัญญาท้องถิ่น  
5. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบรหิารส่วนต าบลล าใหม ่

กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบติัราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ์

6. การพัฒนาด้านการบรหิารงาน
คลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
กฎระเบียบ การเบิกจ่ายเงินมีความ
ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต. 
ให้ได้ครบถ้วน 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สั ง กั ด  อ บ ต . ล า ใ ห ม่ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือหน้าที่
ที่รับผิดชอบ 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.ล าใหม่ 
(2559 -2561)และข้อบัญญัติ  อบต.
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
อบต.ล าใหม ่

 
 
 
 

1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อกฎหมาย 
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบรหิารส่วนต าบลล าใหม่ 

กจิกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบติัราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ์

7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านการสาธารณูปโภค 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง 
 2. อ านวยความสะดวก และบรรเทา
ความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สั งกั ด  อบต .ล า ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บกา ร
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือ
หน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.ล าใหม่ 
(2559 -2561)และข้อบัญญัติ  อบต.
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ ง  หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
อบต.ล าใหม ่

1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อกฎหมาย 
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

8.การพัฒนาด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุขมลูฐาน 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง 
 2 .  บ ร ร เทาคว าม เ ดื อนร้ อน ให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สังกัด อบต.ล าใหม่ ที่ได้รับการฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง หรือหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง 
 2 .  บ ร ร เทาคว าม เ ดื อนร้ อน ให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สังกัด อบต.ล าใหม่ ที่ได้รับการฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง หรือหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.ล าใหม่ 
(2559 -2561)และข้อบัญญัติ  อบต.
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 
 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.ล าใหม่ 
(2559 -2561)และข้อบัญญัติ  อบต.
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต.ล าใหม ่

 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต.ล าใหม ่

 
 
 
 

1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อ
กฎหมาย 
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อ
กฎหมาย 
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จของงานในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : ส่วนสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่

กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบติัราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์

10. การพัฒนาด้านการสุขาภิบาล 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต้อง 
 2. บรรเทาความเดือนร้อนให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
3. รักษาความสะอาดในชุมชน 
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตประชาชนให้
ถูกสุขลักษณะ 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ ที่ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

1. จ านวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบต.
ล า ใ ห ม่  ( 2 5 5 9 -2 5 6 1 ) แ ล ะ
ข้ อ บั ญ ญั ติ  อ บ ต . ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561 
2. จ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.ล าใหม่ ได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต.ล าใหม ่

1. ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ข้อกฎหมาย 
2. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
แผนการจัดการความรู้  

... กุญแจสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ในองคก์ร 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการด าเนินงาน

ของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย (Desire State) ที่ก าหนด 
  ขั้นตอนการจัดท าแผน KM   (อ้างอิงจากคู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดย 
ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ) 

1. องค์กรจะต้องมีการก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ หรือ ขอบเขต KM (KM Focus 
Area) และเป้าหมาย KM (Desire State) ที่องค์กรต้องการเลือกท า และต้องการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต้องมี
ในกระบวนงาน (Work Process) เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

2. เมื่อองค์กรได้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) 
และเป้าหมาย KM (Desired State)แล้ว ให้น าหัวข้อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องท า มาจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ (KM Action Plan) โดยการจัดท าแผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ท าให้เป้าหมา  ย KM 
บรรลุผลส าเร็จ โดยการประเมินองค์กรของตนเองก่อนจัดท าแผน KM  

3. การประเมินองค์กรของตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ท าให้ทราบถึง
ความพร้อม (จุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้ และน าผลการประเมินดังกล่าว
มาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดท าแผน KM ให้ สอดรับกับเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ โดยองค์กรสามารถเลือก
วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร ได้ดังนี้  

3.1) ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ KMAT (The Knowledge 
Management Assessment Tool : KMAT) ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองใน
เรื่องการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้
เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ 
หมวด 2 ภาวะผู้น า 
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ 
3.2) ใช้วิธีอ่ืน ๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เช่น แบบสอบถาม รายงานผล

การวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น 

การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว จะต้องเป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรเอง  โดย         
อย่างน้อยจะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามขอบเขต KM และเป้าหมาย KM เข้าร่วมการ
ประเมินองค์กรด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ จะต้องเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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อย่างชัดเจนกับขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ซึ่งจะท าให้การจัดท าแผนการจัดการความรู้สามารถสอดรับกับ
ผลลัพธ์ ที่ได้จากการประเมิน และส่งผลให้เป้าหมาย KM บรรลุผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด 
4. น าผลการประเมินตนเองที่ได้ มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ หรือ แผน KM ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ระบุถึง 

 กิจกรรมต่าง ๆ ตาม กระบวนการจัดการความรู้ (7 ขั้นตอน) และกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (6 องค์ประกอบ)  

 วิธีการสู่ความส าเร็จ  
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 เป้าหมาย  
 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้  
 งบประมาณด าเนินการ  
 ผู้รับผิดชอบการด าเนินการ  

ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   ได้จัดท า แผนการจัดการความรู้  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.  จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาล  โดยมี
การก าหนดขอบเขต KM หรือก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเพ่ือ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ขององค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wangban.go.th/home/dlakmplan.pdf
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แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 
 

ขอบเขต KM ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

ขอบเขต KM 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ผู้บริหาร/อบต.ล าใหม่ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
1. การพัฒนางานท่ีปฏิบตั ิ 1. เพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงานในสังกัด 

อบต.ล าใหม่ 
2.  เพิ่ มความ เข้ า ใจ ในระบบ/ขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ล าใหม่ 

1. เพิ่มคุณภาพงานต่างๆ 
2. สามารถพัฒนาองค์กรให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายใน
องค์กร 
4. องค์กรเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

1. ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนางานให้มี
คุณภาพ 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.
ล าใหม่ 
 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.  พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สนองนโยบายของผู้บริหาร
ได้อย่างมีคุณภาพ 

1. อบต.ล าใหม่มีพนักงานท่ีมีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

1. ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.
ล าใหม่ 

3. การสร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

1. พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและมี
ความส าคัญต่อองค์กร 
2. พนักงานมีการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรใน
การน ามาใช้ซ้ า ต่อยอด และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

1. อบต.ล าใหม่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการ
สร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรในการน ามาใช้ซ้ า 
ต่อยอด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

1. ตอบสนองต่อนโยบายการสร้างองค์กรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.
ล าใหม่ 
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แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 
 

แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เป้าหมาย  KM  :  1. สนับสนุนการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการน ามาใช้ซ้ า ต่อยอด หรือเป็นแนวทางในการ  
                    ปฏิบัติงาน 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม   :   1. จัดท าคูม่ือปฏิบัติงานครบทุกสว่นราชการ 
                                         2. จัดท ารายงานผลการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบ่งช้ีความรู ้ ตรวจสอบองค์ความรู้ที่มีอยู่ของแต่ละต าแหน่ง 
และความรู้ที่ต้องใช้งาน 

ต.ค.2560 - ก.ย.2561 1. รายการความรู้ที่ต้องการ 
2. ระดับความรู้ของ
พนักงานแต่ละต าแหน่ง 

พนักงานแต่ละต าแหน่ง
ได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานและรายงาน
ผลการฝึกอบรม 

อบต.ล าใหม ่  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู ้
 

1. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อช้ีแจง
การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ฝึกอบรม 
2. หัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้พนกังานทุกคน
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและรายงานผลการ
ฝึกอบรม 

ต.ค.2560 - ก.ย.2561 1. การเข้าร่วมประชุม 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน 
3. รายงานผลการฝึกอบรม 

พนักงานในสังกัดทุกคน อบต.ล าใหม ่  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 

1. จัดท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน2. 2. จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดท าคูม่ือปฏิบตัิงาน 
 

ต.ค.2560 - ก.ย.2561 1. จัดท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงาน
และจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. มีคู่มือการปฏิบตัิงาน 
2. พนักงานเข้าร่วม
อบรมไม่น้อยกว่า 50 
คน 
 

อบต.ล าใหม ่  
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แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 
 

แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เป้าหมาย  KM  :  1. สนับสนุนการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการน ามาใช้ซ้ า ต่อยอด หรือเป็นแนวทางในการ  
                    ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม   :   1. จัดท าคูม่ือปฏิบัติงานครบทุกสว่นราชการ 
                                         2. จัดท ารายงานผลการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 การประเมินผลและ
กลั่นกรองความรู ้

1. ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ของบอร์ด
ประชาสมัพันธ์/เว็บไซต์ อบต. 

ต.ค.2560 - ก.ย.2561 1. ข้อมูลความรู้ดา้นต่าง ๆ 
ที่ได้รับการปรับปรุง 

1. บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรูเ้พิ่ม 

อบต.ล าใหม ่  

5 การเข้าถึงความรู ้
 
 

จัดท าเอกสารเผยแพร่ website/facebook 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ต.ค.2560 - ก.ย.2561 1. มีเอกสารเผยแพร่
สม่ าเสมอ 
2. จ านวนผูเ้ข้าถึงข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ 

มีจ านวนการเข้าถึง
ข้อมูลความรู้ด้านตา่งๆ 

อบต.ล าใหม ่  

6 การแลกเปลี่ยนความรู ้ ให้บุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม/รายงานผลการ
ฝึกอบรม 
 

ต.ค.2560 - ก.ย.2561 1. คู่มือการปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการฝึกอบรม
3. การถ่ายทอดความรูเ้มื่อ
เข้าร่วมประชุม 

บุคลากรในองค์กรได้รบั
ความรู้เพิ่มขึ้น 
 
 
 

อบต.ล าใหม ่  

 
 
 



-21- 
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 
แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เป้าหมาย  KM  :  2. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด อบต.ล าใหม่  ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/กิจกรรมของ อบต.อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม   :   พนักงานในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การสร้างและแสวงหา
ความรู ้
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/ศึกษาดงูาน/ศึกษา
ต่อ 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ 

บุคลากรไดร้ับการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

2 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

-รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดท า
ฐานข้อมูล 
-สร้างคลังความรู้ระเบียบข้อกฎหมายผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ต.ค.2560-ก.ย.2561 จ านวนฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ 

บุคลากรในองค์กรได้รบั
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
สมบูรณ ์

ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ของบอร์ด
ประชาสมัพันธ์/เว็บไซต์ อบต. 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 จ านวนฐาน ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ท่ีได้ รับการ
ปรับปรุง 

จ านวนฐานข้อมูลความรู้
ที่ได้รับการปรับปรุง 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

4 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-เว็บไซต์ อบต. 
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

รวบรวมความรู้เพื่อตดิประกาศ/บนัทึก/
จัดเก็บ 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 จ านวนการเข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ 

มีจ านวนการเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้ด้าน
ต่างๆ 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

 



-22- 
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 
 

แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เป้าหมาย  KM  :  2. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด อบต.ล าใหม่  ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/กิจกรรมของ อบต.อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม   :   พนักงานในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-จัดท ารายงาน 

ให้บุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม/รายงานผลการอบรม 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 จ านวนการประชมุเพื่อ
แลกเปลีย่นความรู้/จดัท า
รายงาน 

บุคลากรในองค์กรได้รบั
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

6 การเรยีนรู ้
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้น าไปใช้ 

ประชาสมัพันธ์/เว็บไซต์ อบต./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารท าแผ่นพับแจก 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 การจัดท า/บันทึกข้อมูล
ประชาสมัพันธ์ 

มีจ านวนการจดัท า/
บันทึกข้อมูล 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-23- 
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 
 

แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  3. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพฒันาบุคลากรและ 
                                      พัฒนางาน 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบ่งช้ีความรู ้
-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
น าการจัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งาน 

เสรมิสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 จ านวนการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการน า
การจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือ 

มีการเสริมสรา้ง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการ
น าการจัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู ้
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-ประชุม/สัมมนาเพื่อสนับสนุนการสรา้ง
บรรยากาศ 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 จ านวนครั้งท่ีประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ 

มีการประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการท างาน 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-เว็บไซต์ อบต. 
-วารสาร 
-จัดท ารูปเล่ม/รายงาน
และแผ่นพับ 

ประชาสมัพันธ์/เว็บไซต์ อบต./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ท าแผ่นพับ 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 จ านวนการประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นความรู้/จดัท า
รายงาน/บันทึกข้อมลูใน
เว็บไซต์ อบต. 

บุคลากรในองค์กรได้รบั
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

 



-24- 
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 
 

แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  3. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพฒันาบุคลากรและ 
                                      พัฒนางาน 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 
เนื้อหาให้สมบรูณ ์

-หัวหน้าส่วนราชการปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานข้อมูลความรู้บนบอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ อบต. และแผ่นพับ 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 หัวหน้าส่วนราชการ
ด าเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ 

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน ข้อมูล
ความรู ้

หัวหน้าส่วน
ราชการ 

แต่ละส่วน 

 

5 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

ตั้งผู้รับผิดชอบดูแลบอร์ดประชา สัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 มีผู้ดูแลบอรด์ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

มีการดูแลบอรด์ 
ประชาสมัพันธ์/เว็บไซต์ 
อบต./ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 

แต่ละส่วน 

 

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

หัวหน้าส่วนราชการรวบรวมจัดท าเป็น
เอกสาร/ฐานความรู้/เทคโนโลยสีารสนเทศ
ดูแลช่องทางการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

ต.ค.2560-ก.ย.2561 หัวหน้าส่วนราช- การรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร/ฐาน 
ความรู้/เทคโนโลยสีารสนเทศ
ดูแลช่องทางการแบ่งปันแลก 
เปลี่ยนความรู ้

มีการรวบรวมจดั ท า
เป็นเอกสาร/ฐาน 
ความรู้/เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแลช่องทาง
การแบ่งปันแลก เปลี่ยน
ความรู ้

หัวหน้าส่วน
ราชการ 

แต่ละส่วน 

 

7 การเรยีนรู ้
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้น าไปใช้ 

ประชา สัมพันธ/์เว็บไซต์ อบต./ศนูย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 มีการจัดท า/บันทึกข้อมูล มีการจัดท า/บันทึกข้อมูล หัวหน้าส่วน
ราชการ 

แต่ละส่วน 

 



-25- 
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 
 

แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการบรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  4. การสนับสนุนส่งเสริมให้บคุลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหมไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/
สัมมนาในหลักสตูรต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  พนักงาน อบต. ในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สัมมนาในหลักสตูรต่างๆ และไดร้ับการสนับสนุนสง่เสริมให้ศึกษาต่อ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เห็นความส าคญัของ
การจัดการความรู ้

ต.ค.2560-ก.ย.2561 บุคลากรในสังกัด อบต. ทราบ
เป้าหมาย KM ของ อบต. 
ล าใหม ่

จ านวนบุคลากรที่ทราบ
เป้าหมาย KM ของอบต. 
ล าใหม่ อย่างน้อย 50% 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

2 การสื่อสาร ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จดักจิกรรมที่ท า
ให้ทุกคนเข้าใจถึงการจัดการความรู้ 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 บุคลากรในสังกัด อบต.
เข้าใจถึงการจัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่เข้าใจ
ถึงการจัดการความรู้
อย่างน้อย 50%  

หัวหน้าส่วน
ราชการ 

แต่ละส่วน 

 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
-การค้นหา 
-การถ่ายทอด 
-แลกเปลี่ยนความรู ้

มีการจัดท าให้บอร์ดประชาสมัพันธ์/เว็บไซต์ 
อบต./ศูนย์ข้อมลูข่าวสารให้มีการค้นหา 
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 จ านวนครั้งบอร์ด
ประชาสมัพันธ์/เว็บไซต์ 
อบต./ศูนย์ข้อมลูข่าวสารที่
ได้รับการปรับปรุง 

บอร์ดประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 

แต่ละส่วน 

 

4 การเรยีนรู ้ จัดการประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัและหลักการของการจัดการ
ความรู ้

ต.ค.2560-ก.ย.2561 บุคลากรที่เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคญัและ
หลักการของการจดัการ
ความรู ้

จ านวนบุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคญัและ
หลักการของการจดัการ
ความรู ้

หัวหน้า 
ส่วนราชการแต่

ละส่วน 

 

 



-26- 
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการบรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  4. การสนับสนุนส่งเสริมให้บคุลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหมไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/
สัมมนาในหลักสตูรต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  พนักงาน อบต. ในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สัมมนาในหลักสตูรต่างๆ และไดร้ับการสนับสนุนสง่เสริมให้ศึกษาต่อ 

5 การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามและประเมินผล
แผนการจดัการความรู้ อบต.ล าใหม่ 

ต.ค.2560-ก.ย.2561 มีการตดิตามและประเมินผล
แผน การจัดการความรู้ อบต.
ล าใหม ่

ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้ อบต.ล า
ใหม่ 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

6 การยกย่องชมเชยและการ
ให้รางวัล 

การให้รางวัล ต.ค.2560-ก.ย.2561 บุคลากรในสังกัด อบต. มี
ความเข้าใจการจัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่เข้าใจ
การจัดการความรู้อย่าง
น้อย 50% 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 
แต่ละส่วน 

 

 

 

 
 

 
 


