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องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 
 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จงัหวัดตรัง 

 
แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
ช่ือหน่วยงาน  :  องค์การบริหารสว่นต าบลนาเกลือ 
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลนาเกลือ ไดร้ับการ                       
                                            พัฒนาศักยภาพ  ความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม /  
                                             สัมมนา ในหลักสตูรต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  พนักงาน อบต.  ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การสร้างและแสวงหา
ความรู ้
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

จัดหรือส่งอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ 
 

บุคลากรได้รับ
การอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

2 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดท า
ฐานข้อมูล 
-สร้างคลังความรู้
ระเบียบข้อกฎหมาย
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จ านวน
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานสมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐานข้อมูล
ความรู้ของบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต. 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ที่ได้ 
รับการปรับปรุง 

จ านวน
ฐานข้อมูลความรู้
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

4 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร 

รวบรวมความรู้เพื่อ
ติดประกาศ/บันทึก/
จัดเก็บ 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ 

มีจ านวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

5 การแบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-จัดท ารายงาน 
 

ให้บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ เข้ารว่ม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดท า
รายงาน 
 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

6 การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้น าไปใช ้

ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารท า
แผ่นพับแจก 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

การจัดท า/
บันทึกข้อมูล
ประชาสัมพันธ ์

มีจ านวนการ
จัดท า/บันทึก
ข้อมูล 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 
ช่ือหน่วยงาน  :  องค์การบริหารสว่นต าบลนาเกลือ 
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  เสริมสร้างบรรยากาศใหเ้อื้อตอ่การน าการจดัการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
                                            บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อบต. 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพฒันาบุคลากรและ 
                                      พัฒนางาน 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู ้
-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การน าการจัดการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน 

เสริมสร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการน าการ
จัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้
ต่อการน าการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ 

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้
เอื้อต่อการน า
การจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครือ่งมือ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-ประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งที่
ประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุน
การสร้าง
บรรยากาศ 

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ
การท างาน 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

3 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-วารสาร 
-จัดท ารูปเล่ม/รายงาน
และแผ่นพับ 

ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ท าแผ่นพับ 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดท า
รายงาน/บันทึก
ข้อมูลในเว็บไซต์ 
อบต. 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน เนื้อหาให้
สมบูรณ์ 

-หัวหนา้ส่วนราชการ
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานข้อมูลความรู้บน
บอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ อบต. และ
แผ่นพับ 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าสว่น
ราชการ
ด าเนินการ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ 

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู ้

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

5 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

ตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
บอร์ดประชา 
สัมพันธ์/เว็บไซต์ 
อบต./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

มีการดูแลบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

6 การแบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงาน 

หัวหน้าสว่นราชการ
รวบรวมจัดท าเป็น
เอกสาร/ฐานความรู้/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าสว่นราช- 
การรวบรวมจัดท า
เป็นเอกสาร/ฐาน 
ความรู้/เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการ
แบ่งปันแลก 
เปลี่ยนความรู ้

มีการรวบรวมจัด 
ท าเป็นเอกสาร/
ฐาน ความรู้/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการ
แบ่งปันแลก 
เปลี่ยนความรู ้

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

7 การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้น าไปใช ้

ประชา สัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

มีการจัดท า/
บันทึกข้อมูล 

มีการจัดท า/
บันทึกข้อมูล 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการบรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change 
Management Process) 
ช่ือหน่วยงาน  :  องค์การบริหารสว่นต าบลนาเกลือ 
เป้าหมาย  KM ( Desired  State) :  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลวังเย็น ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ ความรูค้วามสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  พนักงาน อบต. ในสังกัดได้รบัการพฒันาศักยภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด อบต.นาเกลือ
เห็นความส าคัญของ
การจัดการความรู ้

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด 
อบต. ทราบ
เป้าหมาย KM 
ของ อบต.นาเกลือ 

จ านวนบุคลากร
ที่ทราบเป้าหมาย 
KM ของอบต. 
นาเกลืออยา่ง
น้อย 50% 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

2 การส่ือสาร ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมที่ท าให้ทกุ
คนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู ้

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด 
อบต.เข้าใจถึง
การจัดการ
ความรู้ 

จ านวนบุคลากร
ที่เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้
อย่างน้อย 50%  

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 
-การค้นหา 
-การถา่ยทอด 
-แลกเปลี่ยนความรู ้

มีการจัดท าให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารให้มี
การค้นหา ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ
การปรับปรุง 

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารได้รับ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้น 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

4 การเรียนรู้ จัดการประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/จัดกิจกรรม
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากร
ที่เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

5 การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู ้อบต.
นาเกลือ 

ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

มีการติดตามและ
ประเมินผลแผน 
การจัดการความรู้ 
อบต.นาเกลือ 

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้ อบต.วัง
เย็น 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

6 การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล 

การให้รางวัล ต.ค. 62 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด 
อบต. มีความ
เข้าใจการจัดการ
ความรู้ 

จ านวนบุคลากร
ที่เข้าใจการ
จัดการความรู้
อย่างน้อย 50% 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่
ละส่วน 

ด าเนินการ
แล้ว 

 (ลงชื่อ)                     ผู้รายงาน              (ลงชื่อ)                                                
          (นายฐิตินันท์ปกรณ์  เบ็ญก่อเด็ม )                                     (นายธวัช  อภิลกัษ์นุกูล) 
         นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
                   เลขานุการ 
 


