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กำรพัฒนำบุคลำกร หมำยถึง กระบวนกำรที่จะเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ควำมเข้ำใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น กำรพัฒนำบุคคลอำจ
จ ำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ กำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำและกำรพัฒนำตนเอง 
นอกจำกนั้น กำรพัฒนำบุคคลำกรยังเป็นกระบวนกำรที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะและทัศนคติของบุคลำกรให้เป็นไปทำงที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วนั้นปฏิบัติงำนได้ผล
ตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  มำตรำ  11  ระบุดังนี้  “ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ 
เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด  ให้เป็นบุคลำกรที่
มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้
สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์    
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรที่ดี จึงได้น ำแผนจัดกำรควำมรู้ (knowledge  Management) ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2561 
– 2562 ซึ่งเป็นระบบกำรจัดกำรที่สำมำรถก ำหนดขึ้น และน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยทำงองค์กร
ไดจ้ัดวำงระบบกำรจัดควำมรู้ และแผนกำรด ำเนินกำรจัดองค์ควำมรู้ 
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1. คณะท ำงำน 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร ดังนี้ 
 ๑.  นำยจ ำนงค์  ผลำเหิม       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม    ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยพิพัฒน์  อ่อนเทศ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม กรรมกำร 

3.  นำยธีรวัฒน์  พรำมสุข หัวหน้ำส ำนักปลัด   กรรมกำร 
4.  นำงสำวปริญญำภรณ์ ค ำมณี ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   กรรมกำร 
5.  นำยโสพณ  อุทธศรี  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
6. นำงทัศนีวรรณ  จันต๊ะคำด ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  กรรมกำร 
7. นำงกัญญำวีร์  สีวะกุล  นักทรัพยำกรบุคคล               เลขำนุกำร 

 

คณะท ำงำนมีหน้ำที่ดังนี้ 

 1. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
 2. จัดท ำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร 

 3. ด ำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
 4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 
 5. ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบกำรประเมินด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งจะต้องมีควำมเก่ียวข้องและเชื่อมโยงกับ พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 11 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร มีหน้ำที่
พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
และสมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำ  
ดังนั้น 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมกำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้พัฒนำบุคลำกร และให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำน 

2. เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอ้ือต่อกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร
และพัฒนำของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๓  เป้ำหมำย KM (Desired State) 
 เป้ำหมำย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด ำเนินกำร

ประกอบด้วย 
๑). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดองค์หำรบริหรำส่วนต ำบลบ้ำนหำด ไดรับกำรพัฒนำ

ศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนำ ในหลักสูตร ต่ำง ๆ 
๒).กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน/ 

กิจกรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
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๓). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหำด มีสวนร่วมในกำร

แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้แก่เพ่ือนร่วมงำน 
๔).   กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในกำรบริหำรและปฏิบัติงำน 
๕).   กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรสรำงขวัญและก ำลังใจแกผู้ปฏิบัติงำน 

 
๔  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor) 
                 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมเป้ำหมำย 
KM ที่เลือกท ำ สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมภำยในองค์กร คือ 
                     ๑).   ผู้บริหำรส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญ และสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรม 
                     ๒).  บุคลำกรที่เก่ียวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
                    ๓).  คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
                     ๔).  มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
๕   แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
         กำรจัดกำรควำมรู้  Knowledge Management 
                กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ใน
ส่วนรำชกำรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ควำมรู้มี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆเป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำเป็น
ค ำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิง วิเครำะห์ บำงครั้ง 
จึงเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม 
                     ๒.  ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ โดย
ผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และบำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบ
รูปธรรม 

กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย  ๖  ประกำรต่อควำมรู้  ได้แก่ 
                    ๑).   กำรก ำหนดควำมรู้หลักท่ีจ ำเป็นหรือส ำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
                     ๒).  กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร 

 ๓).   กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วน ให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน 
 ๔).   กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกรรมงำนของตน 
 ๕).   กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัด “ขุมควำมรู้”  ออกมำบันทึกไว้ 
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 ๖).   กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชุด

ควำมรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมโยงมำกข้ึน  เหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น 
                    โดย  ที่กำรด ำเนินกำร ๖ ประกำรนี้บูรณำกำรเป็นเนื้อเดียวกัน ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่ำงอ่ืนที่เข้ำใจได้ทั่วไป (Explicil Knowledge) และ 
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่ำงกำย (ทักษะในกำรปฏิบัติ) กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรมที่คน
จ ำนวนหนึ่งท ำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท ำโดย คนคนเดียว เนื่องจำกเชื่อว่ำ “จัดกำรควำมรู้” จึงมีคนเข้ำใจผิด 
เริ่มด ำเนินกำรโดยรี่เข้ำไปที่ควำมรู้ คือ เริ่มที่ควำมรู้ นี่คือควำมผิดพลำดที่พบบ่อยมำก กำรจัดกำรควำมรู้ที่
ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งำนหรือเป้ำหมำยของงำน เป้ำหมำยของงำนที่ส ำคัญ คือ กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในกำร
ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ที่เรียกว่ำ Operration Effectiveness และนิยำมผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๘ ส่วน คือ 

๑).    กำรสนองตอบ (Responsiveness)  ซึ่งรวมทั้งกำรสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ
สนองตอบควำมต้องกำรของเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบควำมต้องกำรของพนักงำน และสนองตอบ
ควำมต้องกำรของสังคมส่วนรวม 

๒).   กำรมีนวัตกรรม (Innovation)  ทั้งที่เป็นวัตกรรมในกำรท ำงำน และวัตกรรมด้ำน
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำ 

๓).   ขีดควำมสำมำรถ (Competency)  ขององค์กร และของบุคลำกรที่พัฒนำขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภำพกำรเรียนรู้ขององค์กร 

๔).   ประสิทธิภำพ (Efficiency)  ซึ่งหมำยถึงสัดส่วนระหว่ำงผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป กำร
ท ำงำนที่ประสิทธิภำยสูง หมำยถึง กำรท ำงำนที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมำกหรือคุณภำพสูง 

เป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ  กำรที่กลุ่มคนที่ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน 
มีชุดควำมรู้ของตนเอง ที่ร่วมกับสร้ำงเอง ส ำหรับใช้งำนของตน คนเหล่ำนี้จะสร้ำงควำมรู้ขึ้นใช้เองอยู่
ตลอดเวลำ  โดยที่กำรสร้ำงนั้นเป็นกำรสร้ำงเพียงบำงส่วน  เป็นกำรสร้ำงผ่ำนกำรทดลองเอำควำมรู้จำก
ภำยนอกมำปรับปรุงให้เหมำะต่อสภำพของ  ตน และทดลองใช้งำน จัดกำรควำมรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด ำเนินกำร
เฉพำะหรือเกี่ยวกับเรื่องควำมรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภำษำวิชำกำรเรียกว่ำ  บูรณำกำรอยู่กับ
ทุกกิจกรรมของกำรท ำงำน และที่ส ำคัญตัวกำรจัดกำรควำมรู้เองก็ต้องกำรกำรจัดกำรด้วย 

เป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้เกิดพัฒนำกำรของควำมรู้ หรือกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะเกิดขึ้นภำยใน 
องค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ เป็นกำรพิจำรณำว่ำองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย คืออะไร  
และเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย เรำจ ำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรำมีควำมรู้อะไรบ้ำง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ เช่น กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก รักษำ 
ควำมรู้เก่ำ ก ำจัดควำมรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้ใหม่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร 
เก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในอนำคต 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำนใช้ภำษำเดียวกัน  
ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์ 
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5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นกำรท ำให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำย และสะดวก เช่น ระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ(IT)  

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ ท ำได้หลำยวิธีกำร โดยอำจท ำเป็นเอกสำรฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ จัดท ำระบบ ทีมข้ำมสำยงำน กิจกรรมกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งควำมรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง 
กำรสับเปลี่ยนงำน กำรยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้  เป็นต้น 
       
 

กระบวนกำรบริหำรจัดกำร กำรเปลี่ยนแปลง(Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เป็นกรอบแนวควำมคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องกำรจัดควำมรู้ภำยในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจั ย
แวดล้อมภำยในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. กำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำกผู้บริหำร  
,โครงกำรพื้นฐำนขององค์กร ทีม หน่วยงำนที่รับผิดชอบ มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล ก ำหนดปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จชัดเจน 

2. กำรสื่อสำร เช่น กิจกรรมที่ท ำให้ทุกคนเข้ำใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท ำ ,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่ำงไร 

3. กระบวนกำรและเครื่องมือ ช่วยให้กำรค้นหำ เข้ำถึง ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนควำมรู้สะดวก 
รวดเร็วขึ้น โดยกำรเลือกใช้กระบวนกำรและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของควำมรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะกำร
ท ำงำน วัฒนธรรมองค์กร  ทรัพยำกร  

4. กำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญและหลักกำรของกำรจัดกำรควำมรู้  
โดยกำรเรียนรู้ต้องพิจำรณำถึง เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำร กำรประเมินผลและปรับปรุง 
 
 

กำรเรียนรู้ 
(Learninig) กำรวัดผล             

(Measurements) 
 

กระบวนกำรและ
เครื่องมือ Process 

and Tools 
 

 

กำรสื่อสำร  
(Communication) 
 

กำรยกยิ่งชมเชยและ 
กำรให้รำงวัล          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

กำรเตรียมกำรและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( 

Transition and Behavior) 
 

เป้าหมาย 

(Desired State) 
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5. กำรวัดผล เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ มีกำรน ำผลของกำรวัด 
มำใช้ในกำรปรับปรุงแผนและกำรด ำเนินกำรให้ดีขึ้น มีกำรน ำผลกำรวัดมำใช้ในกำรสื่อสำรกับบุคลำกรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรวัดผลต้องพิจำรณำด้วยว่ำจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ 
วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ 

6. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกำรมี 
ส่วนร่วมของบุคลำกรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจำรณำได้แก่ ค้นหำควำมต้องกำรของบุคลำกร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยำว บูรณำกำรกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับกิจกรรมที่ท ำในแต่ละช่วงเวลำ 
 
6. หัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้ 
 มีผู้รู้ได้กล่ำวถึง KM หลำยแง่หลำยมุมที่อำจรวบรวมขึ้นของค ำตอบว่ำ หัวใจของ KM อยู่ที่ไหน โดย
อำจกล่ำว่ำเป็นล ำดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจำกฐำนข้อสมมุติฐำนแรกที่เป็นสำกลที่ยอมรับทั่วไปว่ำควำมรู้ 
คือ พลัง (DOPA  KM Team) 

1. Knowledge is power : ควำมรู้คือพลัง 
2. ควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสำร แต่อยู่ที่กำรมีปฏิสัมพันธ์  

ระหว่ำงคนด้วยกัน 
3. จุดหมำยปลำยทำงส ำคัญ ของควำมรู้มิใช่ที่ตัวควำมรู้ แต่อยู่ที่กำรน ำไปปฏิบัติ 
4. นิยำมใหม่ของผู้จัดกำร คือ ผู้ซึ่งท ำให้ควำมรู้ผลิตดอกออกผล 

จะเห็นว่ำ จำกข้อควำมที่กล่ำวถึง ควำมรู้ดังกล่ำว พอท ำให้มองเห็นหัวใจของ KM  เป็นล ำดับชั้นมำเริ่มแต่
ข้อควำมแรกท่ีว่ำ ควำมรู้คือพลังหรือ ควำมรู้คืออ ำนำจ ซึ่งเป็นข้อควำมเป็นที่ยอมรับที่เป็นสำกล ทั้งภำคธุรกิจ 
เอกชน และภำครำชกำร จำกกำรยอมรับดังกล่ำวมำสู่กำรเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ำมีควำมส ำคัญในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ว่ำเครื่องมือหรือเอกสำรใดและมักกล่ำวถึงว่ำ แม้ควำมรู้จะถูกจัดระบบและง่ำยต่อกำรเข้ำถึง
ของบุคคล ต่ำงๆดีเพียงใดก็ตำม ถ้ำมีควำมรู้เกิดควำมรู้ขึ้นแล้ว หำกไม่น ำไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมำย
ปลำยทำงของควำมรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ำยที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมี
คุณค่ำ ประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ว่ำนั่นเป็นนิยำมใหม่ของผู้ท ำหน้ำที่เป็นจัดกำรเลย ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำหัวใจ
ของ  KM อยู่ที่กำรน ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม กำรพัฒนำชุมชนต้องมี 4 องค์ประกอบ 

1. ชุมชน หมำยถึง กำรอยู่ร่วมกัน ควำมเป็นชุมชนมีเป้ำหมำยที่กำรอยู่ร่วมกัน 
2. เป็นสุข หมำยถึง ควำมเป็นทั้งหมด ควำมเป็นปรกติ สมดุล บูรณำกำร 
3. กำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผ่ำนกำรปฏิบัติ 
4. กำรเสริมสร้ำง หมำยถึง กำรเอ้ืออ ำนวย ส่งเสริม ไม่ใช้เข้ำไปสอนหรือถ่ำยทอดควำมรู้ 
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แผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปี 2561 - 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม อ ำเภอนิคมค ำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร 

 
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ( KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
เป้ำหมำย KM : กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม ได้รับกำรพัฒนำ 
                  ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรอบรม /สัมมนำ ในหลักสูตรต่ำงๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงำนได้รับกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ และกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่

ควำมส ำเร็จ 
ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู ้
-ภำยใน อบต. 
-ภำยนอก อบต. 

ส่งอบรม / 
สัมมนำ ใน
หลักสตูรตำ่งๆ 

ปีงบประมำณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
เข้ำรับกำร
อบรม / 
สัมมนำ 

บุคลำกรไดร้ับกำร
อบรม / สมันำ 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

2 กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ 

-รวบรวม
ควำมรู้เป็น
หมวดหมู่และ
จัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
-สร้ำงคลัง
ควำมรู้ ข้อ
ระเบียบต่ำงๆ  

ปีงบประมำณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
ฐำนควำมรู้
ด้ำนต่ำงๆ 

บุคลำกรในองค์กรมี
ควำมรู้เพิ่ม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

3 กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสำรข้อมลูให้
เป็นมำตรฐำน 
สมบูรณ ์

ปรับปรุง
ฐำนข้อมูล
ควำมรู้ของ
บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ 

ปีงบประมำณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
ฐำนควำมรู้
ด้ำนต่ำงๆ 
ได้รับกำร
ปรับปรุง 

บุคลำกรในองค์กรมี
ควำมรู้เพิ่ม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

4 กำรเข้ำถึงควำมรู ้
-บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ 
-ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร 

รวบรวม
ควำมรู้ตดิ
ประกำศ 

ปีงบประมำณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
เข้ำถงึ
ฐำนข้อมูล 

บุคลำกรในองค์กรมี
ควำมรู้เพิ่ม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรนควำมรู้ ( KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
เป้ำหมำย KM : กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม ได้รับกำรพัฒนำ 
                  ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรอบรม /สัมมนำ ในหลักสูตรต่ำงๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงำนได้รับกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ และกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่

ควำมส ำเร็จ 
ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

5 กำรแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ควำมรู ้
-บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ 
-แผ่นพับ 

ให้บุคลำกรที่
ได้รับกำร
พัฒนำ
ศักยภำพด้ำน
ต่ำงๆเข้ำร่วม
ท ำบอร์ดและ
แผ่นพับ 

ปีงบประมำณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
แลกเปลีย่น
ควำมรู ้

จ ำนวนครั้งในกำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

6 กำรเรยีนรู ้
-กำรสร้ำงองค์
ควำมรู ้
-กำรน ำควำมรูไ้ป
ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

ประชำสมัพันธ์ 
/ศูนย์ข้อมลู
ข่ำวสำร 

ปีงบประมำณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
เรียนรู ้

จ ำนวนครั้งในกำร
เรียนรู ้

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

 
7 กำรติดตำมและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำอุดม ให้มี
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้  ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม   เป็นประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักปลัด     เป็นกรรรมกำร 
3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     เป็นกรรมกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     เป็นกรรมกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ    เป็นกรรมกำร 
6. นักทรัพยำกรบุคคล     เป็นกรรมกำร 
ให้คณะกรรมกำร ฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม และด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ และรำยงำนผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 
 
 



 
 
 

 
 
 

กำรจัดองค์ควำมรู้ในองคก์ร 
(Knowledge Management : KM) 

ประจ ำปี 2561 - 2563 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
อ ำเภอนิคมค ำสร้อย  จังหวัดมุกดำหำร 

 
 

 

 



 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
      ที ่          / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
(KhowledgeManagement:KM) 

-------------------------------- 
ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดองค์ควำมรู้ในองค์กร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม ตำมค ำสั่งที่ 404/2561 ลงวันที่ 12 
ตุลำคม 2561  ไปแล้วนั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม จะด ำเนินกำรจัดองค์ควำมรู้ในองค์กร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  โดยเป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสำรมำพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองรวมทั้งปฏิบัติงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำน ดังต่อไปนี้ 

 

ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์จึงแต่งตั้ง คณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ในองค์กร ดังนี้ 
 ๑.  นำยจ ำนงค์  ผลำเหิม       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม    ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยพิพัฒน์  อ่อนเทศ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม กรรมกำร 

3.  นำยธีรวัฒน์  พรำมสุข หัวหน้ำส ำนักปลัด   กรรมกำร 
4.  นำงสำวปริญญำภรณ์ ค ำมณี ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   กรรมกำร 
5.  นำยโสพณ  อุทธศรี  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
6. นำงกัญญำวีร์  สีวะกุล  นักทรัพยำกรบุคคล   เลขำนุกำร 

 

คณะท ำงำนมีหน้ำที่ดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
2. จัดท ำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร 
3. ด ำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 
5. ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ วันที่       ตุลำคม พ.ศ.๒๕61 

                        

                     (นำยจ ำนงค์  ผลำเหิม) 

                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม



 
 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม   

ครั้งที่  1 / 2561 

วันศุกร์ที่         เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕61 เวลำ  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 

---------------------------------------------------------  

ผู้มำประชุม 

ล ำดับ ชื่อ  ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยจ ำนงค์  ผลำเหิม ประธำนกรรมกำร จ ำนงค์  ผลำเหิม  

2 นำยพิพัฒน์  อ่อนเทศ กรรมกำร พิพัฒน์  อ่อนเทศ  

3 นำยธีรวัฒน์  พรำมสุข กรรมกำร ธีรวัฒน์  พรำมสุข  

4 นำงสำวปริญญำภรณ์  ค ำมณี กรรมกำร ปริญญำภรณ์  ค ำมณี  

5 นำยโสพณ  อุทธศรี กรรมกำร โสพณ  อุทธศรี  

6 นำงกัญญำวีร์  สีวะกุล เลขำนุกำร กัญญำวีร์  สีวะกุล  
 

เริ่มประชุมเวลำ  09.30  น. 

    เมื่อครบองค์ประชุม  นำยจ ำนงค์  ผลำเหิม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
ประธำนกรรมกำร จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม กล่ำวเปิดประชุมและ
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้  

ระเบียบวำระท่ี  ๑      เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

        ๑.๑ มูลเหตุของกำรประชุม 

นำยจ ำนง  ผลำเหิม)   - องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดมจ ำเป็นต้องตั้งกรรมกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management : KM) เนื่องจำกสำเหตุส ำคัญ
จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖ หมวด ๓  มำตรำ ๑๑ “ส่วนรำชกำรมี
หน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ” ดังนั้นคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
ดังนั้น จึงได้เรียกประชุมในวันนี้ 
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ระเบียบวำระท่ี  ๒          เรื่องเพื่อพิจำรณำ 

 ๒.๑  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำอุดม   

ประธำนฯ -  ขอเชิญเลขำนุกำร อธิบำยรำยละเอียดของร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 

เลขำนุกำร - เนื่องจำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร 
 กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖ หมวด ๓ มำตรำ ๑๑ ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่

พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำง
สม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ 
เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 
และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน  ในกำรนี้  งำนบริหำรงำนบุคคล  จึงได้จัดท ำร่ำงแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม พร้อมน ำเสนอเพ่ือให้
คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งประกอบด้วย บทสรุป
ผู้บริหำร,ประกำศแต่งตั้งทีมงำน , ขอบเขต KM , เป้ำหมำย KM , ปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จ , แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ , แนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้ เป็นต้น ดังมี
รำยละเอียดตำมรูปเล่มที่ได้แจกจ่ำยไปให้แล้ว 

 
ปลัด อบต. - ขอสอบถำม ถึงวิธีกำร ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมตำมแผนกำร กำรจัดกำร

ควำมรู้ ฯ จะมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จ ตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยไว้หรือไม่ 

เลขำนุกำร                         - กำรจัดท ำกิจกรรม KM บุคคลที่ส ำคัญที่จะขับเคลื่อน KM ให้เกิด  
 เป็นรูปธรรมได้ดีและชัดเจน คือผู้น ำองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น ผู้น ำของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดมที่ส ำคัญ คือ คณะผู้บริหำรอบต.นำ
อุดม รวมถึงปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม จะต้องร่วมแรง ร่วม
ใจกระตุ้น สร้ำงแรงจูงใจ ช่วยเหลือ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำง ผลักดัน
วิสัยทัศน์ของ KM อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้บุคลำกรทั้งหมดของอบต.นำอุดม
จะต้องเปิดใจรับฟัง แลกเปลี่ยนควำมรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น ำ
ควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเห็นผล มีกำรติดตำมประเมินผล เพ่ือทรำบ
ปัญหำอุปสรรค และหำทำงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง  จึ งจะประสบ
ควำมส ำเร็จ 
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ที่ประชุม      รับทรำบ 

ประธำนฯ -  ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำหำแหล่งควำมรู้จำกบุคคลผู้มีควำมรู้แฝง  
(Tacit  Knowledge) ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ควำมรู้ก ำหนดวิธีกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และวิธีแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน 

ปลัดอบต. - กำรหำแหล่งควำมรู้จำกบุคคลผู้มีควำมรู้พิเศษ หรือเชี่ยวชำญ หัวหน้ำ
 ทำงด้ำนต่ำง ๆ นั้น  อำจแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลำย ๆ กลุ่มได้  ซึ่ง 

จ ำแนกตำมองค์ควำมรู้ ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเช่น 
ควำมรู้ด้ำนเอกสำร ด้ำนบันทึกข้อมูล ระเบียบ กฎหมำย  ข้อบังคับ ก็
เป็นองค์ควำมรู้ของส ำนักปลัด ควำมรู้ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง ก็เป็นองค์
ควำมรู้ของส่วนกำรคลัง ควำมรู้ด้ำนสันทนำกำร  กำรศึกษำ กำรจัด
กิจกรรม ก็เป็นองค์ควำมรู้ของส่วนกำรศึกษำ  ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุข 
กำรรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นองค์ควำมรู้ของส ำนักปลัด 
ควำมรู้ด้ำนกำรช่ำง  ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง  ก็เป็นองค์
ควำมรู้ของกองช่ำง ควำมรู้ด้ำนกำรประปำ กำรผลิต กำรบ ำรุง กำรใช้น้ ำ 
ก็เป็นองค์ควำมรู้ของส่วนโยธำ ดังนั้น จึงให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน 
มีหน้ ำที่ ซักซ้อมควำมเข้ำ ใจถ่ ำยทอดควำมรู้ เ รื่ อ ง  KM กำรจัด
กระบวนกำรบริหำรองค์ควำมรู้ ถ่ำยทอดควำมรู้ดังกล่ำวให้บุคลำกรใน
สังกัดทรำบทุกคน เพ่ือให้เข้ำใจทฤษฎี KM วิธีกำรปฏิบัติ โน้มน้ำวให้มี
กำรเปิดใจ และพร้อมที่จะท ำ KM อย่ำงเต็มใจ รวมทั้งค้นหำบุคลที่มี
ควำมรู้แฝงและกระตุ้นเตือนให้บุคลำกรในสังกัด ท ำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
โดยจัดกิจกรรมวงเล่ำของแต่ละกลุ่ม และบันทึกเรื่องเล่ำ (Story 
Telling) และน ำมำประมวลบันทึกเป็นขุมควำมรู้  (Knowledge  
Assets) แล้วสังเครำะห์ เป็น บันทึกแก่นควำมรู้ (Core Competence) 
หรือ Explicit Knowledge แล้วจัดเก็บExplicit Knowledge ไว้ใน
สื่อคอมพิวเตอร์ โดยให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ เป็นผู้รับผิดชอบในกำร
บันทึกข้อมูลในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ และพัฒนำระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องและคณะท ำงำนจัดท ำรูปเล่มเอกสำร เพ่ือน ำไปเรียนรู้ปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค์กร และน ำไปปฏิบัติจริง 
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ประธำนฯ -  ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำหำสถำนที่ส ำหรับถ่ำยทอดควำมรู้หรือมุม  
KM เพ่ือให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้เป็นสถำนที่
ถ่ำยทอดควำมรู้ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด - ขอเสนอให้ใช้ ป้ำยประชำสัมพันธ์ นำนำ น่ำรู้ สู่ชำวท้องถิ่น และ  

 ป้ำยประชำสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมำยและสำระน่ำรู้ ข้ำงประตูเข้ำออก
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม ซึ่งเป็นป้ำยแสดงที่เห็น
เด่นชัด และบุคลำกรในองค์กร ได้ใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง เครือข่ำย Facebook กลุ่มอบต.
นำอุดม Line กลุ่ม อบต.นำอุดม ซึ่งจะอัพโหลดไฟล์เกี่ยวกับองค์ควำมรู้
ต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ให้สมำชิกภำยในกลุ่มได้รับรู้ 

ประธำนฯ - ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ ถึงเรื่องส ำคัญที่ในกำรจัดเก็บรวบรวม และ
เผยแพร่  องค์ควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำ
อุดม น ำไปใช้อย่ำงเหมำะสม   

ปลัด อบต. - จำกควำมรู้ที่สำมำรถค้นหำได้จำกบุคคลำกรที่มีควำมรู้แฝง (Tacit 
Knowledge) เมื่อถ่ำยทอดให้บุคลำกรทุกคนแล้วจะพัฒนำเป็น Explicit 
Knowledge  ซึ่งสำมำรถน ำไปปฏิบัติอย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กรและเมื่อ
ระยะผ่ำนไป Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge  จะถูก
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกลับไปกลับมำเหมือนเกลียวเชือก ดังนั้น วิธีจัดเก็บ 
เผยแพร่ ชุดควำมรู้ดังกล่ำว  เห็นควรให้  

๑. จัดเก็บชุดองค์ควำมรูปไว้รูปเอกสำร โดยจัดท ำเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

๒. จัดเก็บชุดองค์ควำมรู้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์
ของอบต. พร้อมจัดท ำกระทู้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพ่ือให้กำร
เรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะพัฒนำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(Learning Organization) ในอนำคต โดยมอบหมำยให้บุคลำกรเป็น
คนจัดเก็บข้อมูล และพัฒนำระบบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
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ประธำนฯ - แผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม ควรมีกำร
ก ำหนดเกี่ยวกับกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรม KM  
เพ่ือทรำบควำมก้ำวหน้ำ  ปัญหำ อุปสรรค ขอกำรด ำเนินกำรตำมแผน  

เลขำนุกำร - ในส่วนที่ 6 - 7 ของแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำอุดม ได้มกีำรกล่ำวถึง กระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้ โดยได้มีกำร 

   ก ำหนด เกณฑ์กำรประเมิน แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล กิจกรรม 
วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ ไว้เพื่อใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  

ประธำนฯ - มีผู้ใด จะเสนอควำมเห็นอีกหรือไม่  หำกไม่มี ขอมติที่ประชุม ว่ำ
เห็นชอบร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
หรือไม่ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำ
อุดม 

ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธำนฯ - มีผู้ใด จะเสนอควำมเห็นอีกหรือไม่  … หำกไม่มี ขอเลิกประชุม  

เลิกประชุมเวลำ 11.30 น. 

    .........................................................ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
(นำงกัญญำวีร์  สีวะกุล) 

นักทรัพยำกรบุคคล 

         

                   ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม     
      (นำยพิพัฒน์  อ่อนเทศ) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 

    

 ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยจ ำนงค์  ผลำเหิม) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 



 
 

ส่วนรำชกำร   ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม อ ำเภอนิคมค ำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร 

ที่ มห 72501/....-...........              วันที่      กันยำยน  2562 

เรื่อง    รำยงำนผลกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ในองค์กร ประจ ำปี 2562 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม    
เรื่องเดิม 

ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดองค์ควำมรู้ใน
องค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม เลขที่       /2561 ลงวันที่       ตุลำคม 2561 โดยเป็นกำร
รวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำอย่ำง
เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองรวมทั้งปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งประกอบด้วยคณะท ำงำน ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑.  นำยจ ำนงค์  ผลำเหิม       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม    ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยพิพัฒน์  อ่อนเทศ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม กรรมกำร 

3.  นำยธีรวัฒน์  พรำมสุข หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด   กรรมกำร 
4.  นำงสำวปริญญำภรณ์ ค ำมณี ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   กรรมกำร 
5.  นำยโสพณ  อุทธศรี  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
6.  นำงทัศนีวรรณ จันต๊ะคำด ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  กรรมกำร 
2. นำงกัญญำวีร์  สีวะกุล  นักทรัพยำกรบุคคล   เลขำนุกำร 

 โดยคณะท ำงำนมีหน้ำที่ดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
2. จัดท ำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร 
3. ด ำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 
5. ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อเท็จจริง 

  บัดนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนจัดกำรควำมรู้ และได้ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม
ในที่ก ำหนดอยู่ในแผน จึงสรุปรำยละเอียดเพ่ือเสนอผู้บริหำร โดยไดอ้อกแบบจัดท ำองคค์วำมรู้ในประเด็นต่ำงๆ
ดังนี้ 

องค์ควำมรู้ในกำรกำรพัฒนำควำมรู้แก่บุคลำกร 
1. หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรเปิดรับสมัครสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (ภำค ก.) ของ 
ก.พ  

บันทึกข้อควำม 

http://www.nonthonglang.go.th/news/show.php?id=205&cat=19
http://www.nonthonglang.go.th/news/show.php?id=204&cat=19
http://www.nonthonglang.go.th/news/show.php?id=204&cat=19


3. กำรอบรมหลักสูตรเครือข่ำยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
4. กำรฝึกอบรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  
5. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลฯ  

องค์ควำมรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง 
1. องค์ควำมรู้ภำยในองค์กร ควำมรู้ภำยในองค์กร 
1.1 แผนกำรพัฒนำบุคลำกร (พ.ศ.2561-2563)  
1.2 แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม (พ.ศ.2561 – 2563)  
2. องค์ควำมรู้ภำยในองค์กร ควำมรู้ภำยนอกองค์กร 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
2.3 ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2542  
2.4 พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ ให้แก่อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542  
2.5 พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
2.6 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นพ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 
๒.๗ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 

          โดยคณะท ำงำนฯได้จัดท ำได้รวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วนรำชกำรต่ำงๆ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเอง รวมทั้ง
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในรูปแบบของแผ่นพับ ,คู่มือ ซึ่งรวบรวมไว้ที่มุมประชำสัมพันธ์ นำนำน่ำรู้ สู่
ชำวท้องถิ่น บริเวณหน้ำห้องส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม ซึ่งเป็นป้ำยแสดงที่เห็นเด่นชัด 
และบุคลำกรในองค์กร ได้ใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง เครือข่ำย 
Facebook กลุ่มอบต.นำอุดม Line กลุ่ม อบต.นำอุดม ซึ่งจะอัพโหลดไฟล์เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพ่ือ
เผยแพร่ให้สมำชิกภำยในกลุ่มได้รับรู้ 

ข้อเสนอแนะ 

                     เห็นควรพิจำรณำด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ให้พนักงำนทุกคนในองค์กรรวมทั้ง
ประชำชนหรือผู้มำรับบริกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดมได้ทรำบและเข้ำถึงองค์ควำมรู้และพัฒนำ
ตนเองรวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ เพ่ือได้ด ำเนินกำรต่อไป 

 

                                             ลงชื่อ             
                                     (นำงกัญญำวีร์  สีวะกุล) 
        เลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ 
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ส่วนรำชกำร   ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม อ ำเภอนิคมค ำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร 
ที่ มห 72501/....-...........              วันที่      กันยำยน  2562 

เรื่อง    ประชำสัมพันธ์รำยงำนกำรด ำเนินงำนกำรจัดควำมรู้ในองค์กร ประจ ำปี 2562 

เรียน   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน    
เรื่องเดิม 

ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดองค์ควำมรู้ใน
องค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม เลขที่        /2561 ลงวันที่       ตุลำคม  2561 โดยเป็นกำร
รวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำอย่ำง
เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองรวมทั้งปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งประกอบด้วยคณะท ำงำน ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑.  นำยจ ำนงค์  ผลำเหิม       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม    ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยพิพัฒน์  อ่อนเทศ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม กรรมกำร 

3.  นำยธีรวัฒน์  พรำมสุข หัวหน้ำส ำนักปลัด   กรรมกำร 
4.  นำงสำวปริญญำภรณ์ ค ำมณี ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   กรรมกำร 
5.  นำยโสพณ  อุทธศรี  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
6. นำงทัศนีวรรณ  จันต๊ะคำด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
7. นำงกัญญำวีร์  สีวะกุล  นักทรัพยำกรบุคคล   เลขำนุกำร 

 โดยคณะท ำงำนมีหน้ำที่ดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
2. จัดท ำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร 
3. ด ำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 
5. ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร  โดยรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มี
อยู่ในส่วนรำชกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นในตัวบุคคลหรือในเอกสำร มำพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองคื
กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองรวมทั้งปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงสรุปรำยละเอียดองค์
ควำมรู้ในประเด็นต่ำงๆดังนี้ 

องค์ควำมรู้ในกำรกำรพัฒนำควำมรู้แก่บุคลำกร 
1. หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรเปิดรับสมัครสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (ภำค ก.) ของ 
ก.พ  
3. กำรอบรมหลักสูตรเครือข่ำยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
4. กำรฝึกอบรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  

บันทึกข้อควำม 
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5. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลฯ  

องค์ควำมรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง 
1. องค์ควำมรู้ภำยในองค์กร ควำมรู้ภำยในองค์กร 
1.1 แผนกำรพัฒนำบุคลำกร (พ.ศ.2561-2563)  
1.2 แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม (พ.ศ.2561 – 2563)  
2. องค์ควำมรู้ภำยในองค์กร ควำมรู้ภำยนอกองค์กร 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
2.3 ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2542  
2.4 พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ ให้แก่อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542  
2.5 พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
2.6 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นพ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 
๒.๗ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 

          โดยคณะท ำงำนฯได้จัดท ำได้รวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วนรำชกำรต่ำงๆ  ในรูปแบบของแผ่นพับ ,
คู่มือ ซึ่งรวบรวมไว้ที่มุมประชำสัมพันธ์ นำนำน่ำรู้ สู่ชำวท้องถิ่น บริเวณหน้ำห้องส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำอุดม ซึ่งเป็นป้ำยแสดงที่เห็นเด่นชัด และบุคลำกรในองค์กร ได้ใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง เครือข่ำย Facebook กลุ่มอบต.นำอุดม Line กลุ่ม อบต.นำอุดม ซึ่งจะ
อัพโหลดไฟล์เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพ่ือเผยแพร่ให้สมำชิกภำยในกลุ่มได้รับรู้ 
 
                     จึงขอแจ้งมำยังหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ได้ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงในสังกัดของท่ำนทรำบต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือประชำสัมพันธ์ 

           

         
                          (นำยจ ำนงค์  ผลำเหิม) 
                                 นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำอุดม 
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ภำคผนวก 


