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(Knowledge Management : KM) 

 
 

 
 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 



องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

 

วิสัยทัศน 
“พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สงเสริมดานเศรษฐกิจระดับชุมชน 

ผูคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี บริหารงานแบบมีสวนรวม 
รวมพลังรักษาสิ่งแวดลอม พรอมสนับสนุนการศึกษา 

การกีฬาและประเพณีทองถ่ิน” 

 
พันธกิจ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบันไดกําหนดอํานาจหนาท่ีหลักในมาตรา66 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี 
“พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองคการบริหารสวนตําบลบางเปา ได
กําหนดพันธกิจหลักท่ีจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวดังน้ี 

 
พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน ตามหลักการวางผังเมืองรวม 
 
พันธกิจท่ี 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาความยากจน 
 
พันธกิจท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการและดานการสาธารณสุข ตลอดจนความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 
พันธกิจท่ี 4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาการบริหารและการ
จัดการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 
 
พันธกิจท่ี 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีของเมือง
อยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 



พันธกิจท่ี 6 สงเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกระดับใหมีโอกาสเขาถึง
กระบวนการเรียนรูอยางท่ัวถึง ตลอดจนรักษาประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินของสังคม 
พันธกิจท่ี 7 สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาท่ี
ดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 3  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
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การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 การจําแนกความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จในงานประจําหรือยุทธศาสตรขององคกร 

การจัดการความรู (Knowledge Management: KM)  

การจัดการความรู หรือ KM ซึ่งที่ยอมาจากคําวา “Knowledge Management” คือ การรวบรวม
องคความรูที่มอียูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู  ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเปนระบบ เพื่อให
ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพฒันาตนเองใหเป นผูรู นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภา พ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสงูสุด (อางอิงจาก 
สํานักงาน ก.พ.ร.)  

KM ไมใชเปาหมาย แตเปนเครือ่งมอื ที่จะชวยใหมกีารสราง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอน
ความรูที่เปนประโยชนเพือ่ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน สถานการณตางๆ ไดทันเวลา และทันเหตุการณ จะ
สงผลใหการปฏิบัติงานของคนในองคกรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน ซึ่งจะทําใหองคกรบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร และเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization )  

ความหมายและรูปแบบของความรู 

ความรู คือ สิ่งที่สัง่สมมาจากการศึกษา เลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทัง้ความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะความเขาใจ หรือ สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิง่ที่ไดรบัมาจากการไดยิน ไดฟง 
การคิด หรือ การปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน) 

รูปแบบของความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูทีส่ามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีการตาง 
ๆ เชน การบันทกึเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อตางๆ 
เชน VCD DVD Internet เทป เปนตน และบางครั้งเรียกวา ความรูแบบรปูธรรม  

2. ความรูท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิง่ตา ง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูด หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ ประสบการณ แนวความคิด 
บางครัง้จึงเรียกวา ความรูแบบนามธรรม 

ความหมายและรูปแบบของความรู  

ความรู คือคือ สิ่งที่สัง่สมมาจากการศึกษา เลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะความเขาใจ หรือ สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิง่ที่ไดรบัมาจากการไดยิน ไดฟง 
การคิด หรือ การปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน)  

 



รูปแบบของความรู มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูทีส่ามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีการตาง 
ๆ เชน การบันทกึเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อตางๆ 
เชน VCD DVD Internet เทป เปนตน และบางครั้งเรียกวา ความรูแบบรปูธรรม  

2. ความรูท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิง่ตา ง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูด หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ ประสบการณ แนวความคิด 
บางครัง้จึงเรียกวา ความรูแบบนามธรรม 

ความหมายและรูปแบบของความรู 

ความรู คือ สิ่งทีส่ั่งสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทัง้ความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะความเขาใจ หรือ สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิง่ที่ไดรบัมาจากการไดยิน ไดฟง 
การคิด หรือ การปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน)  

รูปแบบของความรู มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูทีส่ามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีการตาง 
ๆ เชน การบันทกึเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อตางๆ 
เชน VCD DVD Internet เทป เปนตน และบางครั้งเรียกวา ความรูแบบรปูธรรม  

2. ความรูท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิง่ตา ง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูด หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ ประสบการณ แนวความคิด 
บางครัง้จึงเรียกวา ความรูแบบนามธรรม 

การกําหนดขอบเขตและเปาหมายของการจัดการความรู 

กอนที่จะมีจัดการความรู หรือทํา KM จะตองมีการกําหนดขอบเขต และเปาหมาย KM กอน ซึ่ง ขอบเขต KM 
เปนหัวเรื่องกวาง ๆ ของความรูที่จําเปนและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริห ารราชการแผนดิน 
ซึ่งตองการจะนํามากําหนดเปาหมาย KM ซึ่งแตละองคกรสามารถใชแนวทาง ในการกําหนดขอบเขตและ
เปาหมาย 
KM เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรูขององคกร ได 4 แนวทาง คือ  
แนวทางที่ 1 เปนความรูทีจ่ําเปนและสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรขององคกร  
แนวทางที่ 2 เปนความรูทีส่ําคัญตอองคกร เชน ความรูเกี่ยวกับลูกคา ประสบการณความรูทีส่ั่งสมมา  
แนวทางที่ 3 เปนปญหาทีอ่งคกรประสบอยู และสามารถนํา KM มาชวยได  
แนวทางที่ 4 เปนแนวทางผสมกันระหวางแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเปนแนวทางอื่นทีอ่งคกรเห็นวา
เหมาะสม 
 
 



แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM 

การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใชแนวทางตอไปน้ี มาชวยในการตัดสินใจวา ขอบเขต KM ใดที่องคกรจะ
คัดเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูขององคกร เชน  

  ความสอดคลองกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตรในระดับของหนวยงานตนเอง  
  ทําใหเกิดการปรบัปรุงทีเ่ห็นไดชัดเจน หรอืเปนรปูธรรม  
  มีโอกาสทําไดสําเรจ็สงู (โดยพจิารณาจากความพรอมดานคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองคกร 

ระยะเวลาดําเนินงาน ฯลฯ)  
  เปนเรื่องที่ตองทํา คนสวนใหญในองคกรตองการใหทํา  
  เปนเรื่องทีผู่บริหารใหการสนับสนุน  
  เปนความรูที่ตองนํามาจัดการอยางเรงดวน  
  แนวทางอื่น ๆ ที่องคกรเห็นวาเหมาะสม  

กระบวนการจัดการความรู และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู   

กระบวนการจัดการความรู ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. และสถานบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ เสนอใหสวนราชการ
นํามาจัดทําแผนการจัดการความรู และสอดคลองกับขอบเขตและเปาหมาย KM ขององคกร มี 2 แนวคิด คือ 

1. แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 
2. แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

เปนกระบวนการแบบหน่ึงที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึงข้ันตอนที่ทํา ใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรอื
พัฒนาการของความรูทีจ่ะเกิดข้ึนในองคกร ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังน้ี  

(1) การบงช้ีความรู คือ การคนหาและระบุใหไดวา การทีอ่งคกรจะบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของ
องคกร และ คนในองคกรจําเปนตองรูอะไรบาง ขณะน้ีมีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด เชน อยูในเอกสาร 
ฐานความรู หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยูที่ใครบาง เปนตน 

(2) การสรางและแสวงหาความรู โดยการสรางความรูใหมทีจ่ําเปนตอองคกร การแสวงหาความรูจากภายนอก
องคกร ( องคกรทีม่ีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับความรูที่ตองการเปนพิเศษ) การรักษาความรูเกาทีม่ีอยูและยังเปน
ประโยชนตอองคกร ตลอดจนการกําจัดความรูที่ใชไมไดแลว เปนตน  

(3) การจัดการความรูใหเปนระบบ คือ การวางโครงสรางความรูในองคกรเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ
ความรูอยางเปนระบบในอนาคต  

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู คือ การปรบัปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารใหเปนมาตรฐาน 
โดยใชรูปแบบและเน้ือหาเดียวกัน และปรับปรงุเน้ือหาใหสมบูรณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําความรูไปใชได
อยางสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 



(5) การเขาถึงความร คือ การกําหนดรูปแบบและวิธีการทีจ่ะทําใหคนในองคกร สามารถเขาถึงความรูไดใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม การทําหนังสือเวียน การจดัทํา Website Web Board เปนตน  

(6) การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ การที่คนในองคกรนําความรูที่มีอยูมาแลกเปลี่ยนกัน ทั้งในรูปแบบทีจ่ับ
ตองได เชน เอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไมสามารถจับตองได เชน 
การจัดทีมขามสายงาน การจัดกจิกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแหงการเรียนรู การใชระบบ
พี่เลี้ยงเพือ่สอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น เปนตน  

(7) การเรียนรู คือ การที่คนในองคกรนําองคความรูที่ไดรบัมาในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ  
ไปใชในการปฏิบัติงาน โดยมกีารเรียนรูและสรางนวัตกรรมอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดการเรียนรูและ
ประสบการณใหม ๆ และนําไปสูการสรางองคความรูใหมในองคกร  

แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

เปนกรอบแนวคิดแบบหน่ึงเพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภ ายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอม
ภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังน้ี  

1. การเตรียมความพรอมและการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแกไขปญหาและอปุสรรคในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของคนในองคกร คือ การเนนใหผูบรหิารเปนแบบอยางที่ดีในการจัดการความรู การแกไขกฎระเบียบให
มีความยืดหยุน การสรางบรรยากาศทีเ่ปดกวางใหโอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และการสงเสริมการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ เชน การประกาศนโยบายการจัดการความรูใหทกุคนทราบ เปนตน  

2. การสื่อสาร เพื่อทําใหทุกคนในองคกรอยากใหความรวมมือในการจัดการความรูในองคกร โดยการเนนทุก
คนเขาใจถึงสิง่ที่องคกรจะทํา ประโยชนทีจ่ะเกิดข้ึนกับทุกคน และแตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร ผานชอง
ทางการสื่อสารในรูปแบบตาง เชน จดหมายเวียน E-Mail Intranet เปนตน 

3. กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อทําใหเกิดการเช่ือมโยงขอมูลความรูในองคกร และสามารถเขาถึง คนหา
และแลกเปลี่ยนขอมลูไดงาย สะดวก รวดเร็วมากข้ึน โดยเนนการพิจารณาความเหมาะสมกบัชนิดของความรู 
ลักษณะขนาดสถานที่ต้ังองคกร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร และทรัพยากรที่มีอยู เชน หากเปน
ความรูที่เปนเอกสาร จับตองได อาจใชหนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครือ่งมอืในการเขาถึง
ความรู แตถาหากเปนความรูที่ตองใชประสบการณ หรอืใชประสาทสัมผัส อาจใชการสอนงานระหวางทํางาน 
หรือประสบการณโดยตรงเปนเครื่องมือในการเขาถึงความรู เปนตน  

4. การฝกอบรมและการเรียนร ู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการ    
จัดการความรู โดยคํานึงถึงความสอดคลองเกี่ยวกับการกําหนดเน้ือหา กลุมเปาหมาย วิธีการ และการ
ประเมินผลและการปรับปรงุการฝกอบรม / การเรียนรู ซึง่ตัวอยางหลกัสูตร ไดแก KM Implementation 
ชุมชนแหงการเรียนรู (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช IT เปนตน  

5. การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม และนําผลของการวัดมาปรับปรงุ
แผนและการดําเนินการใหดีข้ึน ตลอดจนนําผลการวัดมาใชในการสือ่สารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็น 
ประโยชนของการจัดการความรู  



6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เพื่อสรางแรงจงูใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมสีวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับ โดยพจิารณาถึงความสอดคลองดานความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะ
ยาว การบูรณาการกับระบบทีม่ีอยู การปรบัเปลี่ยนใหเขากบักิจกรรมทีท่ําในแตละชวงเวลา  

จําแนกความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จขององคกร 
ความรูในดานการบริหารงานของหนวยงาน  แยกเปน 

ดานยุทธศาสตรหรือนโยบายการพัฒนาขององคกร องคความรูทีจ่ําเปน  ไดแก ผูบริหาร (นายกอบต.) 
ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนเปนผูกําหนดนโยบาย ตามที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  
นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรขององคกร 
 ดานการบริหารงานประจําของหนวยงาน  ไดแก   

1. ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล (นักบริหารงานอบต.) ในฐานะผูบงัคับบญัชาขาราชการและพนักงาน 
รองจากนายกอบต. จําเปนตองมีองคความรูในการบรหิารงานขององคกรในภาพรวมทัง้หมด  ให
ครอบคลมุหลักการบริหารทกุดาน เพื่อนําพาองคกรไปสูเปาหมายของการพฒันา บรรลุตาม
ยุทธศาสตรขององคกร 

2. หัวหนาสวนราชการ   ในฐานะผูบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานทีส่ังกัดในสวนราชการของ
ตนเอง  จําเปนจะตองมีองคความรูในดานการบรหิาร เพื่อพฒันางานในสวนราชการ และงานอื่น ๆ 
ใหดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่   

3. ขาราชการ/พนักงาน  จะตองมีองคความรูตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตน  และความรูดาน
อื่นๆ ที่จําเปน  โดยจะตองสนใจศึกษาคนควาระเบียบกฎหมายของทางราชการ หรือเปนคนทีท่ันตอ
เหตุการณเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู ... กุญแจสูความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  อําเภอกนัตงั  จังหวัดตรงั 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เปนแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของ
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหองคกรบรรลผุลตามเปาหมาย (Desire State) ที่กําหนด 

ขั้นตอนการจัดทําแผน KM   (อางองิจากคูมอืการจัดทําแผนการจัดการความรู โดย สํานักงาน ก.พ.ร. และ
สถาบันเพิม่ผลผลิตแหงชาติ) 

1. องคกรจะตองมีการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู หรือ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และ
เปาหมาย KM (Desire State) ที่องคกรตองการเลือกทํา และตองการจัดการความรูที่จําเปนตองมีใน
กระบวนงาน (Work Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรขององคกร  

2. เมื่อองคกรไดตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM 
(Desired State)แลว ใหนําหัวขอเปาหมาย KM ที่องคกรตองทํา มาจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action 
Plan) โดยการจัดทําแผนจะข้ึนอยูกับความพรอมขององคกรที่ทําใหเปาหมา ย KM บรรลุผลสําเรจ็ โดยการ
ประเมินองคกรของตนเองกอนจัดทําแผน KM  

3. การประเมินองคกรของตนเองเรือ่งการจัดการความรู เปนกระบวนการทีท่ําใหทราบถึงความพรอม 
(จุดออน - จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู และนําผลการประเมินดังกลาวมาใชเปน
ขอมูลสวนหน่ึงในการจัดทําแ ผน KM ให สอดรับกบัเปาหมาย KM ที่เลือกไว โดยองคกรสามารถเลือกวิธีการ
ประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการ ความรูทีเ่หมาะสมกับองคกร ไดดังน้ี  

3.1) ใชวิธีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู KMAT (The Knowledge Management 
Assessment Tool : KMAT) ซึ่งเปนเครื่องมือชนิดหน่ึงที่ใชในการประเมินองคกรตนเองในเร  ื่องการจัดการ
ความรู และใหขอมลูกบัองคกรวามีจุดออน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรูเรื่องใดบาง โดย
เครื่องมือน้ีแบงออกเปน 5 หมวด ดังน้ี 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู 
หมวด 2 ภาวะผูนํา 
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู 
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู 
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู 

3.2) ใชวิธีอื่น ๆ ในการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู เชน แบบสอบถาม รายงานผลการ
วิเคราะหองคกร เปนตน 

การประเมินองคกรตนเองดังกลาว จะตองเปนการระดมสมองกันภายในองคกรเอง โดยอยางนอยจะตองมี
บุคลากรที่เกี่ยวของกบัการดําเนินการตามขอบเขต KM และเปาหมาย KM เขารวมการประเมินองคกรดวย 



ผลลัพธที่ไดจากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู จะตองเปนขอมลูที่เกี่ยวของอยางชัดเจนกบั
ขอบเขต KM และเปาหมาย KM ซึ่งจะทําใหการจัดทําแผนการจัดการความรูสามารถสอดรับกบัผลลัพธ ที่ได
จากการประเมิน และสงผลใหเปาหมาย KM บรรลุผลสําเร็จตามแผนที่กําหนด 

4. นําผลการประเมินตนเองที่ได มาจัดทําแผนการจัดการความรู หรือ แผน KM ตามกระบวนการจัดการ
ความรู และกระบวนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง โดยใหระบุถึง 

 กิจกรรมตาง ๆ ตาม กระบวนการจัดการความรู (7ข้ันตอน) และกระบวนการบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง (6 องคประกอบ)  

 วิธีการสูความสําเรจ็  
 ตัวช้ีวัดความสําเรจ็  
 เปาหมาย  
 วัสดุ อุปกรณที่ตองใช  
 งบประมาณดําเนินการ  
 ผูรบัผิดชอบการดําเนินการ  

ทั้งน้ี   องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  ไดจัดทํา แผนการจัดการความรู  เพื่อใหสอดคลองกบัยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อบต.  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการกําหนด
ขอบเขต KM หรอืกําหนดองคความรูทีจ่ําเปนในการปฏิบัติงานเพื่อ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

 แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   

1. มุงเนนการจัดการความรูเกี่ยวกบั  การสงเสรมิ อปท. ในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินให
เช่ือมโยงกับแผนชุมชน  นโยบายของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

2. การสงเสรมิ อปท. ในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่  
สาธารณะเพือ่แกไขปญหาความยากจน 

3. การตรวจติดตามการจัดระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   

4. การปองกันและลดการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่  ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
5. วิธีการปฏิบัติงานและบริหารงานประจําใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 
6. การดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของงานในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แบบฟอรมท่ี 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 

ผูรับผิดชอบ 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาดานเศรษฐกจิ  

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

และสงัคม 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อชวยขับเคลื่อนสภาพ

เศรษฐกิจในชุมชน  

2. สรางรายไดใหแกประชาชน

ใน ตําบล  ให ชุ ม ชน เ ปน ชุ ม

เขมแข็งพึ่งตนเองได 

 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คน

พิการ ผูสูงอายุ ในชุมชน 

 

 

 

 

 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

สํานักงานปลัด อบต 

อบต.บางเปา 

 

 

 

 

สํานักงานปลัด อบต 

อบต.บางเปา 

1. ความรูดานการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม 

รวมถึงความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ความรูดานการพัฒนารายได สงเสริมอาชีพ

ดานตางๆ สรางความเขมแข็งสูชุมชน 

 

 

1. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 

2. ปญหาการดําเนินชีวิต 

3. นโยบายรัฐบาล 

4. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ  

 



องคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของงานในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แบบฟอรมท่ี 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 

ผูรับผิดชอบ 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ภายในองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การพัฒนาดานการเมืองและ

การบริหาร 

1. พัฒนาบุคลากรในงานดาน

ต า ง ๆ  ใ ห มี ค ว า ม รู ค ว า ม

เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อ

ผลักดันความสําเร็จของงานใน

องคกร 

2.สร างความสามัคคีภายใน

องคกร 

3.  สร างขวัญกําลั ง ใจใหแก

บุคลากรในสังกัด 

 

1.  พัฒนาศักยภาพดานการ

บ ริ ห า ร แล ะก า ร เ มื อ ง ขอ ง

ทองถ่ินใหไดมาตรฐาน โปรงใส 

เ ข า ถึ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง

ประชาชน 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

สํานักงานปลัด อบต 

อบต.บางเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลัด อบต 

อบต.บางเปา 

1. ความรูดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย 

2. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ 

3. ความรูเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ คาตอบแทน

ตางๆ  

4. นโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ ขอ

กฎหมาย 

2. ความรูดานงานกิจการสภา 



องคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของงานในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แบบฟอรมท่ี 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 

ผูรับผิดชอบ 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

5. การพัฒนาดานการ

บรหิารงานคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี

ค ว า ม รู ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 

ป ฏิ บั ติ ง า น ถู ก ต อ ง ต า ม

กฎระเบียบ การเบิกจายเงินมี

ความถูกตองโปรงใส ตรวจสอบ

ได  

2. พัฒนาการจัดเก็บรายไดของ 

อบต. ใหไดครบถวน 

 

 

 

 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั 

อบต.บางเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ ขอ

กฎหมาย 

2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของงานในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แบบฟอรมท่ี 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กองชาง องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 

ผูรับผิดชอบ 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

6. การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐานและดานการ

สาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี

ค ว า ม รู ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 

ปฏิบัติงานถูกตอง 

 2. อํานวยความสะดวก และ

บรรเทาความเดือนรอนใหแก

ประชาชนในทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

อบต.บางเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ ขอ

กฎหมาย 

2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 

3. นโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของงานในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แบบฟอรมท่ี 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 

ผูรับผิดชอบ 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

7.การพฒันาดานอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

8. การพัฒนาดานสงเสริม

สุขภาพและสาธารณสุขมลูฐาน 

 

 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี

ค ว า ม รู ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 

ปฏิบัติงานถูกตอง 

 2. บรรเทาความเดือนรอน

ใหแกประชาชนในทองถ่ิน 

3. สงเสริมสุขภาพประชาชนใน

ชุมชน 

 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี

ค ว า ม รู ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 

ปฏิบัติงานถูกตอง 

 2. บรรเทาความเดือนรอน

ใหแกประชาชนในทองถ่ิน 

3. สงเสริมสุขภาพประชาชนใน

ชุมชน 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

 

 

 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

 

 

 

สวนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

อบต.บางเปา 

 

 

 

 

 

สวนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

อบต.บางเปา 

 

 

 

 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ ขอ

กฎหมาย 

2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 

3. นโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ ขอ

กฎหมาย 

2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 

3. นโยบายรัฐบาล 

 

 



องคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของงานในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แบบฟอรมท่ี 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 

ผูรับผิดชอบ 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

9. การพัฒนาดานการ

สุขาภิบาล 

 

 

 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี

ค ว า ม รู ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 

ปฏิบัติงานถูกตอง 

 2. บรรเทาความเดือนรอน

ใหแกประชาชนในทองถ่ิน 

3. รักษาความสะอาดในชุมชน 

ส ง เ ส ริ ม ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต

ประชาชนใหถูกสุขลักษณะ 

 

 

 

 

 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

อบต.บางเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ ขอ

กฎหมาย 

2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 

3. นโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 



องคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของงานในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แบบฟอรมท่ี 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 

ผูรับผิดชอบ 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

10. การพัฒนาดานการ

บรหิารงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี

ค ว า ม รู ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 

ปฏิบัติงานถูกตอง 

 2. พัฒนาครูผู ดูแล เด็กใหมี

ความรูความสามารถ สามารถ

ดูแลอบรมสั่ ง สอนเ ด็ก ให มี

พัฒนาการที่สมวัย  

3. ระบบการเยนการสอนได

มาตรฐานการ  

4 .  พั ฒ นา เ ด็ ก ให มี ค ว าม รู

ความสามารถ 

 

 

 

 

 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

สวนการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

อบต.บางเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ ขอ

กฎหมาย 

2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 

3. นโยบายรัฐบาล 

4. ความรูความสามารถเฉพาะดานเกี่ยวกบัเด็ก 

โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

5. ความรูดานจิตวิทยาในการพฒันาเด็กเลก็ 

6. ความรูดานระบบการบรหิารจัดการภายใน

โรงเรียน หรือศูนยพฒันาเด็กเลก็ 

 

 

 

 

 



องคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของงานในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แบบฟอรมท่ี 1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

กิจกรรม เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 

ผูรับผิดชอบ 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

11. การพัฒนาดานการสงเสรมิ

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี

ค ว า ม รู ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 

ปฏิบัติงานถูกตอง 

 2. สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม

ในทองถ่ิน 

3.สงเสริมและเสริมสรางภูมิ

ปญญาไทย ใหคงคูกับทองถ่ิน

ตอไป 

 

 

 

 

 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ

ตามแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต.

บางเปา (2557-2559) และ

ขอบัญญัติ อบต. ประจําป

งบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

สวนการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

อบต.บางเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ ขอ

กฎหมาย 

2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 

3. นโยบายรัฐบาล 

4. ความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน  

5. ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

       การพัฒนาองคกร 
 
 
 

 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 



 

ขอมูลองคการ 
วิสัยทัศน 

“พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สงเสริมดานเศรษฐกิจระดับชุมชน 
ผูคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี บริหารงานแบบมีสวนรวม 

รวมพลังรักษาสิ่งแวดลอม พรอมสนับสนุนการศึกษา 
การกีฬาและประเพณีทองถ่ิน” 

 
พันธกิจ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบันไดกําหนดอํานาจหนาท่ีหลักในมาตรา66 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี 
“พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองคการบริหารสวนตําบลบางเปา ได
กําหนดพันธกิจหลักท่ีจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวดังน้ี 
พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน ตามหลักกการวางผังเมืองรวม 
พันธกิจท่ี 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาความยากจน 
พันธกิจท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการและดานการสาธารณสุข ตลอดจนความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
พันธกิจท่ี 4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาการบริหารและการ
จัดการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 
พันธกิจท่ี 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีของเมือง
อยางย่ังยืน 
พันธกิจท่ี 6 สงเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกระดับใหมีโอกาสเขาถึง
กระบวนการเรียนรูอยางท่ัวถึง ตลอดจนรักษาประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินของสังคม 
พันธกิจท่ี 7 สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาท่ี
ดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
 

 
 
 
 



 
ประเดน็ยทุธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 3  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา มีผลในทางปฏิบัติ
อยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย การกําหนดแนวทางในการพัฒนาองคกรในดานตางๆ 
จึงมีความจําเปน องคการบริหารสวนตําบลบางเปา จึงไดกําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาองคกรใน
หลักการท่ีสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
2. การเรียนรูผานระบบคอมพิวเตอร 
3. การเรียนรูจากการปฎิบัติงาน 
4. การเรียนรูดวยตนเอง 
5. การสรางเครือขายงานเฉพาะดาน 
 

การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
1. ระบบอินเตอรเน็ต 
2. ฐานขอมูล 
 

การพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศในองคกร 
1. วัฒนธรรมองคกร  
2. ภาวะผูนําในองคกร 
3. การอุทิศตนและมุงมั่นในการทํางาน 
4. การทํางานเปนทีม  
5. จัดสถานท่ีทํางานใหมีความปลอดภัย สะดวกสบาย มีพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติงาน บํารุงดูแล

รักษาวัสดุอุปกรณใหอยูในสภาพดี มีความปลอดภัย 
6. เนนความสามัคคี ขจัดปญหาความขัดแยงภายในองคกร เพื่อสรางความพึงพอใจในการ

ทํางานและเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 



 

ข้ันตอนการพัฒนาองคกร 
 

1. การสํารวจขอมูล และวิเคราะหขอมูลการสํารวจ  โดยอาจใชการสํารวจความคิดเห็น
ของ ผูบริหาร พนักงาน ตามแบบสอบถามในแตละดาน แลวนํามาวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ
ของขอมูล 

2. คนหาสาเหตุของปญหาและขอเสนอแนะ จากแบบสํารวจและขอมูลจากการสํารวจ 
อบต. อาจนํ้าปญหาเร่ืองตางๆ มาจัดลําดับความสําคัญ คนหาสาเหตุของปญหาจากบุคลากร
ภายใน อบต. เชน การสอบถามจากตัวแทนของสวนราชการทุกสวน หรือผูท่ีเกี่ยวของ หรืออาจ
เปนประชาชนผูมาใชบริการ 

3. การจัดทําแผนพัฒนาองคการในดานตางๆ  โดยกําหนดตัวช้ีวัดในการพัฒนาองคกร 
หรือกําหนดกิจกรรม / โครงการตางๆ โดยใหความสําคัญกับปญหาท่ีมีผลกระทบสําคัญตอองคกร 
หรือประชาชน นอกจากน้ีในการทําแผนตองคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม / โครงการ 
ควรกําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองตลอดปงบประมาณ 

4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร 
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน 

  
 

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


