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ส�วนที่ 1 
องค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

 

วิสัยทัศน� 
“เป:นองค�กรในการดำเนินการและขับเคลื่อนเพื่อให� ท�องถ่ินนาอยู สังคมมีความสมดุลอยางยั่งยืน 

ประชาชนมีสวนรวมและวิถีชีวิตท่ีพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค�การบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก�ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปUจจุบันได�กำหนดอำนาจหน�าท่ีหลักในมาตรา66 ให�องค�การบริหารสวนตำบลมีหน�าท่ี “พัฒนาตำบลทั้งในด�าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค�การบริหารสวนตำบลเป�าะ ได�กำหนดพันธกิจหลักที่จะดำเนินการ
เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ท่ีกำหนดไว�ดังน้ี 

 
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให�ได�มาตรฐานและเพียงพอตอ
ความต�องการของประชาชน ตามหลักการวางผังเมืองรวม 
 
พันธกิจที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชนให�เข�มแข็งตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อแก�ปUญหาความยากจน 
 
พันธกิจที่ 3 สงเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการและด�านการสาธารณสุข ตลอดจนความม่ันคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
 
พันธกิจที่ 4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาการบริหารและการจัดการให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
 
พันธกิจที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมให�เกิดสภาวะแวดล�อมที่ดีของเมืองอยาง
ยั่งยืน 
 
พันธกิจที่ 6 สงเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกระดับให�มีโอกาสเข�าถึงกระบวนการ
เรียนรู�อยางทั่วถึง ตลอดจนรักษาประเพณีและภูมิปUญญาท�องถ่ินของสังคม 
 
พันธกิจที่ 7 สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปUญญาที่ดีงามของ
ท�องถ่ินให�คงอยูสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
ประเด็นยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร�การพัฒนา 2  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 3  การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 4 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปUญญาท�องถ่ิน 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 5 การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 6  การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 
 

วิสัยทัศน�ของนายกองค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ 
    “สอดคล�อง สมดุล คุณธรรม” 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ส�วนที่ 2 
การจัดการความรู$ (Knowledge Management: KM) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ  อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ 

 การจำแนกความรู$ท่ีจำเปBนต�อการผลักดันความสำเร็จในงานประจำหรือยุทธศาสตร�ขององค�กร 

การจัดการความรู$ (Knowledge Management: KM)  

การจัดการความรู� หรือ KM ซ่ึงที่ยอมาจากคำวา “Knowledge Management” คือ การ
รวบรวมองค�ความรู�ที่มีอยูในสวนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให�เป:นระบบ 
เพื่อให�ทุกคนในองค�กรสามารถเข�าถึงความรู�และพัฒนาตนเองให�เป:นผู�รู� นำความรู�ที่ได�ไปประยุกต�ใช�ในการ
ปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิภาพอันจะสงผลให�องค�กรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (อ�างอิงจาก สำนักงาน 
ก.พ.ร.)  

KM ไมใชเปLาหมาย แตเป:นเคร่ืองมือ ท่ีจะชวยให�มีการสร�าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถาย
โอนความรู�ที่เป:นประโยชน�เพ่ือให�สามารถนำไปประยุกต�ใช�ใน สถานการณ�ตางๆ ได�ทันเวลา และทันเหตุการณ� 
จะสงผลให�การปฏิบัติงานของคนในองค�กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะทำให�องค�กรบรรลุ
เปLาหมายตามวิสัยทัศน� พันธกิจขององค�กร และเป:นองค�กรแหงการเรียนรู� (Learning Organization )  

การจัดการความรู$  (อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร�าง จัด
ระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต�ใช�ความรู�ในองค�กร โดยพัฒนาระบบจาก ข�อมูล ไปสู สารสนเทศ เพ่ือให�
เกิด ความรู� และ ปUญญา ในท่ีสุด (ท่ีมา : https://thiwikepedia.org/wiki/การจัดการความรู�) 

การจัดการความรู�ประกอบไปด�วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช�โดยองค�กรตางๆ เพ่ือที่จะระบุ 
สร�าง แสดงและกระจายความรู� เพ่ือประโยชน�ในการนำไปใช�และการเรียนรู�ภายในองค�กร อันนำไปสูการ
จัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป:นสิ่งท่ีจำเป:นสำหรับการดำเนินการธุรกิจท่ีดี องค�กรขนาด
ใหญโดยสวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค�ความรู� โดยมักจะเป:นสวนหนึ่งของแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย� (ท่ีมา : https://thiwikepedia.org/wiki/การ
จัดการความรู�) 

การถายทอดความรู� อันเป:นสวนประกอบของการจัดการองค�ความรู� ถูกประพฤติปฏิบัติกันมา
นานแล�ว ตัวอยางรูปแบบการถายทอดความรู� เชน การอภิปรายของเพื่อนรวมงานในระหวางการปฏิบัติงาน, 
การอบรมพนักงานใหมอยางเป:นทางการ, ห�องสมุดขององค�กร, โปรแกรมการฝiกสอนทางอาชีพและการเป:นพี่
เลี้ยง ซ่ึงรูปแบบการถายทอดความรู�มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ที่กระจายอยาง
กว�างขวางในศตวรรษที่ 20 กอให�เกิดเทคโนโลยีฐานความรู�, ระบบผู�เชี่ยวชาญและคลังความรู� ซ่ึงทำให�
กระบวนการถายทอดความรู�งายมากข้ึน (ที่มา : https://thiwikepedia.org/wiki/การจัดการความรู�) 

การจัดการความรู� คือ การรวมองค�ความรู�ที่มีอยูในองค�กรมาใช�ซ้ำ ตอยอด เพ่ือให�เกิดประโยชน�
สูงสูดตอองค�กร โดยผานกระบวนการตางๆ เชน การสร�าง รวบรวม แลกเปลี่ยน เป:นต�น 
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ความหมายของความรู� 

ความรู� คือ สิ่งที่ส่ังสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การค�นคว�า หรือประสบการณ� รวมท้ังความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะความเข�าใจ หรือ สารสนเทศที่ได�รับมาจากประสบการณ� สิ่งที่ได�รับมาจากการได�ยิน ได�ฟUง 
การคิด หรือ การปฏิบัติ องค�วิชาในแตละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

รูปแบบของความรู$มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู$ที่ชัดแจ$ง (Explicit Knowledge) เป:นความรู�ที่สามารถรวบรวม ถายทอดได� โดยผานวิธีการตาง 
ๆ เชน การบันทึกเป:นลายลักษณ�อักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อตางๆ 
เชน VCD DVD Internet เทป เป:นต�น และบางครั้งเรียกวา ความรู�แบบรูปธรรม  

2. ความรู$ที่ฝLงอยู�ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป:นความรู�ท่ีได�จากประสบการณ� พรสวรรค�หรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทำความเข�าใจในสิ่งตา ง ๆ เป:นความรู�ที่ไมสามารถถายทอดออกมาเป:น
คำพูด หรือลายลักษณ�อักษรได�โดยงาย เชน ทักษะในการทำงาน งานฝpมือ ประสบการณ� แนวความคิด 
บางคร้ังจึงเรียกวา ความรู�แบบนามธรรม 

แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู$ (Knowledge Management Process) 
 

เป:นกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะชวยให�องค�กรเข�าใจถึงข้ันตอนท่ีทำ ให�เกิดกระบวนการ
จัดการความรู� หรือพัฒนาการของความรู�ที่จะเกิดข้ึนในองค�กร ประกอบด�วย 7 ข้ันตอน ดังนี้  

(1) การบงชี้ความรู� คือ การค�นหาและระบุให�ได�วา การที่องค�กรจะบรรลุเปLาหมายตาม
วิสัยทัศน� พันธกิจ ขององค�กร และ คนในองค�กรจำเป:นต�องรู�อะไรบ�าง ขณะนี้มีความรู�อะไรบ�าง อยูในรูปแบบ
ใด เชน อยูในเอกสาร ฐานความรู� หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยูท่ีใครบ�าง เป:นต�น 

(2) การสร�างและแสวงหาความรู� โดยการสร�างความรู�ใหมท่ีจำเป:นตอองค�กร การแสวงหา
ความรู�จากภายนอกองค�กร ( องค�กรที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับความรู�ที่ต�องการเป:นพิเศษ) การรักษาความรู�
เกาท่ีมีอยูและยังเป:นประโยชน�ตอองค�กร ตลอดจนการกำจัดความรู�ที่ใช�ไมได�แล�ว เป:นต�น  

(3) การจัดการความรู�ให�เป:นระบบ คือ การวางโครงสร�างความรู�ในองค�กรเพ่ือเตรียมพร�อม
สำหรับการเก็บความรู�อยางเป:นระบบในอนาคต  

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู� คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บ
เอกสารให�เป:นมาตรฐาน โดยใช�รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให�สมบูรณ� ซ่ึงจะเป:น
ประโยชน�ตอการนำความรู�ไปใช�ได�อยางสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

(5) การเข�าถึงความร� คือ การกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะทำให�คนในองค�กร สามารถ
เข�าถึงความรู�ได�ในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝiกอบรม การทำหนังสือเวียน การจัดทำ Website Web Board 
เป:นต�น  
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(6) การแบงปUนแลกเปลี่ยนเรียนรู� คือ การที่คนในองค�กรนำความรู�ท่ีมีอยูมาแลกเปลี่ยนกัน 
ทั้งในรูปแบบที่จับต�องได� เชน เอกสาร ฐานความรู� เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไม
สามารถจับต�องได� เชน การจัดทีมข�ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแหง
การเรียนรู� การใช�ระบบพ่ีเลี้ยงเพื่อสอนงาน การสับเปล่ียนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น 
เป:นต�น  

(7) การเรียนรู� คือ การท่ีคนในองค�กรนำองค�ความรู�ที่ได�รับมาในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ  
ไปใช�ในการปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรู�และสร�างนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทำให�เกิดการเรียนรู�และ
ประสบการณ�ใหม ๆ และนำไปสูการสร�างองค�ความรู�ใหมในองค�กร  

แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป:นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพ่ือให�องค�กรที่ต�องการจัดการความรู�ภายในองค�กร ได�มุงเน�นถึง

ปUจจัยแวดล�อมภายในองค�กร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู� ประกอบด�วย 6 องค�ประกอบ ดังน้ี  
 

1. การเตรียมความพร$อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือแก�ไขปUญหาและอุปสรรคใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ของคนในองค�กร คือ การเน�นให�ผู�บริหารเป:นแบบอยางที่ดีในการจัดการความรู� การ
แก�ไขกฎระเบียบให�มีความยืดหยุน การสร�างบรรยากาศที่เปtดกว�างให�โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และ
การสงเสริมการสร�างสรรค�สิ่งใหม ๆ เชน การประกาศนโยบายการจัดการความรู�ให�ทุกคนทราบ เป:นต�น  

2. การสื่อสาร เพ่ือทำให�ทุกคนในองค�กรอยากให�ความรวมมือในการจัดการความรู�ในองค�กร 
โดยการเน�นทุกคนเข�าใจถึงสิ่งท่ีองค�กรจะทำ ประโยชน�ที่จะเกิดข้ึนกับทุกคน และแตละคนจะมีสวนรวมได�
อยางไร ผานชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง เชน จดหมายเวียน E-Mail Intranet เป:นต�น 

3. กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อทำให�เกิดการเช่ือมโยงข�อมูลความรู�ในองค�กร และ
สามารถเข�าถึง ค�นหาและแลกเปลี่ยนข�อมูลได�งาย สะดวก รวดเร็วมากข้ึน โดยเน�นการพิจารณาความ
เหมาะสมกับชนิดของความรู� ลักษณะขนาดสถานที่ตั้งองค�กร ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค�กร และ
ทรัพยากรที่มีอยู เชน หากเป:นความรู�ท่ีเป:นเอกสาร จับต�องได� อาจใช�หนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป:นเคร่ืองมือในการเข�าถึงความรู� แตถ�าหากเป:นความรู�ที่ต�องใช�ประสบการณ� หรือใช�ประสาทสัมผัส อาจใช�
การสอนงานระหวางทำงาน หรือประสบการณ�โดยตรงเป:นเคร่ืองมือในการเข�าถึงความรู� เป:นต�น  

4. การฝUกอบรมและการเรียนรู$ เพื่อสร�างความเข�าใจและตระหนักถึงความสำคัญและ
หลักการของการ    จัดการความรู� โดยคำนึงถึงความสอดคล�องเก่ียวกับการกำหนดเนื้อหา กลุมเปLาหมาย 
วิธีการ และการประเมินผลและการปรับปรุงการฝiกอบรม / การเรียนรู� ซ่ึงตัวอยางหลักสูตร ได�แก KM 
Implementation ชุมชนแหงการเรียนรู� (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช� IT เป:นต�น  

5. การวัดผล เพ่ือให�ทราบวาการดำเนินการได�บรรลุเปLาหมายท่ีตั้งไว�หรือไม และนำผลของ
การวัดมาปรับปรุงแผนและการดำเนินการให�ดีข้ึน ตลอดจนนำผลการวัดมาใช�ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให�เห็น ประโยชน�ของการจัดการความรู�  
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6. การยกย�องชมเชยและให$รางวัล เพ่ือสร�างแรงจูงใจให�เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล�องด�านความต�องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู การปรับเปลี่ยนให�เข�ากับกิจกรรมที่ทำในแตละชวงเวลา  

กอนที่จะมีจัดการความรู� หรือทำ KM จะต�องมีการกำหนดขอบเขต และเปLาหมาย KM กอน 
ซ่ึง ขอบเขต KM เป:นหัวเร่ืองกว�าง ๆ ของความรู�ที่จำเป:นและสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร�ตาม   แผน
บริหารราชการแผนดิน ซ่ึงต�องการจะนำมากำหนดเปLาหมาย KM ซ่ึงแตละองค�กรสามารถใช�แนวทางในการ
กำหนดขอบเขตและเปLาหมาย KM เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู�ขององค�กร ได� 4 แนวทาง คือ  

 
แนวทางท่ี 1 เป:นความรู�ท่ีจำเป:นและสนับสนุนวิสัยทัศน� พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร�ขององค�กร  
แนวทางท่ี 2 เป:นความรู�ท่ีสำคัญตอองค�กร เชน ความรู�เก่ียวกับลูกค�า ประสบการณ�ความรู�ที่สั่งสมมา  
แนวทางท่ี 3 เป:นปUญหาที่องค�กรประสบอยู และสามารถนำ KM มาชวยได�  
แนวทางที่ 4 เป:นแนวทางผสมกันระหวางแนวทางท่ี 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป:นแนวทางอ่ืนท่ีองค�กรเห็นวา
เหมาะสม 
 
แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM 
การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช�แนวทางตอไปนี้ มาชวยในการตัดสินใจวา ขอบเขต KM ใดที่องค�กรจะ
คัดเลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู�ขององค�กร เชน  

 ความสอดคล�องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร�ในระดับของหนวยงานตนเอง  
 ทำให�เกิดการปรับปรุงที่เห็นได�ชัดเจน หรือเป:นรูปธรรม  
 มีโอกาสทำได�สำเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร�อมด�านคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรม

องค�กร ระยะเวลาดำเนินงาน ฯลฯ)  
 เป:นเร่ืองที่ต�องทำ คนสวนใหญในองค�กรต�องการให�ทำ  
 เป:นเร่ืองที่ผู�บริหารให�การสนับสนุน  
 เป:นความรู�ท่ีต�องนำมาจัดการอยางเรงดวน  
 แนวทางอ่ืน ๆ ท่ีองค�กรเห็นวาเหมาะสม  

 
ขอบเขต KM ขององค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ 
  กรอบการประเมินด�านการจัดการความรู� ซ่ึงจะมีความเก่ียวข�องและเชื่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาวาด�วยหลักเกณฑ� และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให�สวน
ราชการ มีหน�าท่ีพัฒนาความรู�ในองค�กร เพื่อให�มีลักษณะเป:นองค�กร แหงการเรียนรู�อยางสม่ำเสมอ โดยต�อง
รับรู�ข�อมูลขาวสารและสามารถประมวลความรู�ในด�านตางๆ เพ่ือนำมาประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติราชการได�อยาง
ถูกต�อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ� รวมท้ังต�องสงเสริมและพัฒนา ความรู�ความสามารถ สร�างวิสัยทัศน� 
และปรับเปล่ียนทัศนคติของข�าราชการในสังกัดให�เป:นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู�รวมกัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน�ในการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการให�สอดคล�องกับการบริหารราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกา 
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 ขอบเขต KM ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร�ทั้งหมด ประกอบด�วย 
๑) สงเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู�มาใช�พัฒนางานท่ีปฏิบัติ 
๒) สงเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู�มาใช�พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 3)  สร�างบรรยากาศภายในองค�กรให�เป:นองค�กรแหงการเรียนรู� 
เปXาหมาย KM (Desired State) ขององค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ 

 เปLาหมาย KM ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดำเนินการประกอบด�วย 
1) สนับสนุนการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน หรือการสร�าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถายทอดความรู�เพ่ือ

ประโยชน�ตอการนำมาใช�ซ้ำ ตอยอด หรือเป:นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2)  การสนับสนุนสงเสริมให�บุคลากรในสังกัด อบต.เป�าะ ได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านตางๆ มีสวน
รวมในการดำเนินงาน/กิจกรรมของ อบต.อยางเข�มแข็งและตอเนื่อง และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนองค�กร
ความรู�แกเพื่อนรวมงาน 
 
 ๓)  องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะเป:นองค�กรแหงการเรียนรู� สงเสริมการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และการสร�างขวัญและกำลังใจแกผู�ปฏิบัติงาน 
 
ปLจจัยแห�งความสำเร็จ (Key Success Factor) 
 ปUจจัยแหงความสำเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให�ดำเนินการจัดการความรู�ตามเปLาหมาย KM ท่ี
เลือกทำ สามารถนำไปปฏิบัติได�อยางเป:นรูปธรรมภายในองค�กร คือ 
 ๑) ผู�บริหารให�ความสำคัญ และสงเสริมให�บุคลากรได�รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู� ความสามารถ
สนับสนุนให�บุคลากรได�เข�ารวมกิจกรรม 
 ๒) บุคลากรท่ีเก่ียวข�องให�ความรวมมือเป:นอยางดี และรู�จักรับผิดชอบตอหน�าท่ีของตนเอง 
 ๓) คณะกรรมการจัดการความรู�มีความรู� ความเข�าใจ และมุงม่ันในการดำเนินงานอยางประสิทธิภาพ 
เพื่อให�บรรลุเปLาหมาย 
 ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู�อยางเนื่องและเป:นรูปธรรม 
 

แนวทางการจัดการความรู$องค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ 
         ๑)  การกำหนดความรู�หลักที่จำเป:นหรือสำคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองค�กร 
  ๒)  การเสาะหาความรู�ท่ีต�องการ และจำเป:นตอการผลักดันยุทธศาสตร�ขององค�กร 
  ๓)  การสร�าง ปรับปรุง พัฒนา รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู�  ให�เหมาะตอการใช�งาน  
  ๔)  การประยุกต�ใช�ความรู�ให�เหมาะสมกับหน�าที่ความรับผิดชอบ 
  ๕)  การนำประสบการณ�จาการทำงาน และประยุกต�ใช�ความรู�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู� และบันทึกไว� 
  ๖)  การจดบันทึก “ขุมความรู�” และ “แกนความรู�” สำหรับไว�ใช�งาน และปรับปรุงเป:นชุดความรู�ท่ี    
                ครบถ�วน เชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใช�งานมากยิ่งข้ึน 
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 โดยท่ีการดำเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป:นเนื้อเดียวกัน  ความรู�ท่ีเก่ียวข�องเป:นทั้งความรู�ท่ีชัด
แจ�ง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนที่เข�าใจได�ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู�ฝUงลึกอยูใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และ
อยูในมือ และสวนอ่ืนๆของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู�เป:นกิจกรรมท่ีคนจำนวนหนึ่งทำ
รวมกันไมใชกิจกรรมที่ทำได�โดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู�” จึงมีคนเข�าใจผิด เริ่ม
ดำเนินการโดยร่ีเข�าไปท่ีความรู� คือ เร่ิมท่ีความรู� นี่คือความผิดพลาดท่ีพบบอยมาก การจัดการความรู�ที่ถูกต�อง
จะต�องเร่ิมท่ีงานหรือเปLาหมายของงาน เปLาหมายของงานที่สำคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกเป:น ๔ สวน 
คือ 
 ๑)  การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมทั้งการสนองตอบความต�องการของลูกค�าสนองตอบ
ความต�องการของเจ�าของกิจการหรือผู�ถือหุ�น สนองตอบความต�องการของพนักงานของพนักงาน และ
สนองตอบความต�องการของสังคมสวนรวม 
 ๒)  การมีนวัตกรรม(Innovation) ทั้งท่ีเป:นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ�หรือ
บริการ 
 ๓)  ขีดความสามรถ (Competency) ขององค�กร และของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงสะท�อนสภาพการ
เรียนรู�ขององค�กร 
 ๔)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ� กับต�นทุนที่ลงไป การทำงานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทำงานท่ีลงทุนลงแรงน�อย แตได�ผลมากหรือคุณภาพสูง 
 เปLาหมายสุดท�ายของการจัดการความรู� คือ การที่กลุมคนที่ดำเนินการจัดการความรู�รวมกัน มีชุด
ความรู�ของตนเอง ที่รวมกันสร�างเพียงบางสวน เป:นการสร�างผานการทดลองเอาความรู�จากภายนอกมา
ปรับปรุงให�เหมาะตอสภาพของ ตน และทดลองใช�งาน จัดการความรู�ไมใชกิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรือ 
เก่ียวกับเร่ืองความรู� แตเป:นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรม
ของการทำงาน และท่ีสำคัญตัวการจัดการความรู�เองก็ต�องการการจัดการด�วย 
 ตั้งเปXาหมายการจัดการความรู$เพ่ือพัฒนา 
 งาน พัฒนางาน 
 คน พัฒนาคน 
 องค�กร เป:นองค�กรการเรียนรู� 

องค�ประกอบสำคัญของการจัดการความรู$  (Knowledge  Process) 
๑.  “คน”  ถือวาเป:นองค�ประกอบท่ีสำคัญที่สุดเพราะเป:นแหลงเรียนรู�  และเป:นผู�นำความรู�ไปใช�ให� 

เกิดประโยชน� 
๒.  “เทคโนโลยี”  เป:นเครื่องมือเพื่อให�คนสามารถค�นหา  จัดเก็บ  แลกเปลี่ยน  รวมทั้งนำความรู�ไป 

ใช�อยางงาย  และรวดเร็วข้ึน 
๓.  “กระบวนการความรู�”  น้ันเป:นการบริหารจัดการ  เพื่อนำความรู�จากแหลงความรู�ไปให�ผู�ใช�   

เพื่อทำให�เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 
 องค�ประกอบทั้ง  ๓  สวนน้ี  จะต�องเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล  การจัดการความรู�ของ
กรมการปกครอง  จากพระราชกฤษฎีกาวาด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
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ส�วนที่ 3 

การจำแนกความรู$ที่จำเปBนต�อการผลักดันความสำเร็จขององค�กร 
 
ความรู$ในด$านการบริหารงานของหน�วยงาน  แยกเปBน 

 
 ด�านยุทธศาสตร�หรือนโยบายการพัฒนาขององค�กร องค�ความรู�ที่จำเป:น  ได�แก ผู�บริหาร 

(นายกอบต.) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป:นผู�กำหนดนโยบาย ตามที่ได�แถลงไว�ตอ
สภาองค�การบริหารสวนตำบล  นำมาสูการกำหนดยุทธศาสตร�ขององค�กร 
 

 ด$านการบริหารงานประจำของหน�วยงาน  ได$แก�   
 
1. ปลัดองค�การบริหารสวนตำบล (นักบริหารงานอบต.) ในฐานะผู�บังคับบัญชาข�าราชการ
และพนักงาน รองจากนายกอบต. จำเป:นต�องมีองค�ความรู�ในการบริหารงานขององค�กรใน
ภาพรวมท้ังหมด  ให�ครอบคลุมหลักการบริหารทุกด�าน เพ่ือนำพาองค�กรไปสูเปLาหมายของ
การพัฒนา บรรลุตามยุทธศาสตร�ขององค�กร 

2.หัวหน�าสวนราชการ   ในฐานะผู�บังคับบัญชาข�าราชการและพนักงานที่สังกัดในสวน
ราชการของตนเอง  จำเป:นจะต�องมีองค�ความรู�ในด�านการบริหาร เพื่อพัฒนางานในสวน
ราชการ และงานอ่ืน ๆ ให�ดำเนินการไปตามอำนาจหน�าท่ี   

3. ข�าราชการ/พนักงาน  จะต�องมีองค�ความรู�ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของตน  และ
ความรู�ด�านอ่ืนๆ ที่จำเป:น  โดยจะต�องสนใจศึกษาค�นคว�าระเบียบกฎหมายของทางราชการ 
หรือเป:นคนท่ีทันตอเหตุการณ�เสมอ 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 
 



องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันความสำเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 
 

แบบฟอร�มที่ 1 การจำแนกองค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : สำนักงานปลัด องค�การบริหารส#วนตำบล องค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

กิจกรรม เปAาประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

1. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

1 . เ พื่ อ ช ว ย ขั บ เค ลื่ อ น ส ภ า พ
เศรษฐกิจในชุมชน  
2. สร�างรายได�ให�แกประชาชนใน
ตำบล ให� ชุมชนเป:นชุม เข�มแข็ ง
พึ่งตนเองได� 
3. ผู� บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนพิการ 
ผู�สูงอายุ ในชุมชน 
3. ผู� บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น ของ อบต.เป�าะ 
(2566-2570)และข�อบัญญัติอบต.
ประจำปpงบประมาณ 2564  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น ของ อบต.เป�าะ 
(2566-2570)และข�อบัญญัติอบต.
ประจำปpงบประมาณ 2564  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 

สำนักงานปลัด อบต 
อบต.เป�าะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด อบต 
อบต.เป�าะ 

1. ความรู�ด�านการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม 
รวมถึงความรู�ด�านเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความรู�ด�านการพัฒนารายได� สงเสริมอาชีพด�านตางๆ 
สร�างความเข�มแข็งสูชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
1. ข�อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
2. ปUญหาการดำเนินชีวิต 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ  
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องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันความสำเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

 

แบบฟอร�มที่ 1 การจำแนกองค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : สำนักงานปลัด องค�การบริหารส#วนตำบล องค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

กิจกรรม เปAาประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
ภายในองค�กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การพัฒนาด�านการเมืองและการ
บริหาร 

1. พัฒนาบุคลากรในงานด�านตางๆ 
ให�มีความรู�ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันความสำเร็จ
ของงานในองค�กร 
2.สร�างความสามัคคีภายในองค�กร 
3. สร�างขวัญกำลังใจให�แกบุคลากร
ในสังกัด 
3. ผู� บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
1. พัฒนาศักยภาพด�านการบริหาร
และการเมืองของท� องถิ่น ให� ได�
มาตรฐาน โปรงใส 
เข�าถึงความต�องการของประชาชน 
3. ผู� บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 

1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น ของ อบต.เป�าะ 
(2566-2570)และข�อบัญญัติอบต.
ประจำปpงบประมาณ 2564  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น ของ อบต.เป�าะ 
(2566-2570)และข�อบัญญัติอบต.
ประจำปpงบประมาณ 2564  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด อบต 
อบต.เป�าะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด อบต 
อบต.เป�าะ 

1. ความรู�ด�านการบริหารงานทรพัยากรมนุษย� 
2. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ 
3. ความรู�เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ คาตอบแทนตางๆ  
4. นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ ข�อกฎหมาย 
2. ความรู�ด�านงานกิจการสภา 



11 
องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันความสำเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

 

แบบฟอร�มที่ 1 การจำแนกองค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : กองคลัง องค�การบริหารส#วนตำบล องค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

กิจกรรม เปAาประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

5. การพัฒนาด�านการบริหารงาน
คลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให�มีความรู�
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต�อง
ตามกฎระเบียบ การเบิกจายเงินมี
ความถูกต�องโปรงใส ตรวจสอบได�  
2. พัฒนาการจัดเก็บรายได�ของ 
อบต. ให�ได�ครบถ�วน 
3. ผู� บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น ของ อบต.เป�าะ 
(2564-2570)และข�อบัญญัติอบต.
ประจำปpงบประมาณ 2564  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
อบต.เป�าะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ ข�อกฎหมาย 
2. ข�อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
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องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันความสำเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

 

แบบฟอร�มที่ 1 การจำแนกองค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : กองช#าง องค�การบริหารส#วนตำบล องค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

กิจกรรม เปAาประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

6. การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
และด�านการสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให�มีความรู�
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต�อง 
 2 . อำนวยความ สะด วก  แล ะ
บรร เท าความ เดื อน ร�อน ให� แก
ประชาชนในท�องถิ่น 
 
3. ผู� บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น ของ อบต.เป�าะ 
(2564-2570)และข�อบัญญัติอบต.
ประจำปpงบประมาณ 2564  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
อบต.เป�าะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ ข�อกฎหมาย 
2. ข�อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
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องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันความสำเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

 

แบบฟอร�มที่ 1 การจำแนกองค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : ส#วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม องค�การบริหารส#วนตำบล องค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

กิจกรรม เปAาประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

7.การพัฒนาด�านอนามัยและ
สิ่งแวดล�อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การพัฒนาด�านสงเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให�มีความรู�
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต�อง 
 2 . บรรเทาความเดือนร�อนให�แก
ประชาชนในท�องถิ่น 
3. สงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
3. ผู�บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับการฝiกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาตอ ตาม
มาตรฐานตำแหน ง ห รือหน� า ที่ ที่
รับผิดชอบ 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให�มีความรู�
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต�อง 
 2 . บรรเทาความเดือนร�อนให�แก
ประชาชนในท�องถิ่น 
3. สงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
3. ผู�บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับการฝiกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาตอ ตาม
มาตรฐานตำแหน ง ห รือหน� า ที่ ที่
รับผิดชอบ 
 

1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น ของ อบต.เป�าะ 
(2564-2570)และข�อบัญญัติอบต.
ประจำปpงบประมาณ 2564  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 

1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น ของ อบต.เป�าะ 
(2566-2570)และข�อบัญญัติอบต.
ประจำปpงบประมาณ 2564  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 
อบต.เป�าะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 
อบต.เป�าะ 

 
 
 
 

1. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ ข�อกฎหมาย 
2. ข�อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ ข�อกฎหมาย 
2. ข�อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
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องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันความสำเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 
 

แบบฟอร�มที่ 1 การจำแนกองค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : ส#วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม องค�การบริหารส#วนตำบล องค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

กิจกรรม เปAาประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

9. การพัฒนาด�านการสุขาภิบาล 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให�มีความรู�
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต�อง 
 2. บรรเทาความเดือนร�อนให�แก
ประชาชนในท�องถิ่น 
3. รักษาความสะอาดในชุมชน 
สงเสริมการดำเนินชีวิตประชาชนให�
ถูกสุขลักษณะ 
3. ผู� บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น ของ อบต.เป�าะ 
(2566-2570)และข�อบัญญัติอบต.
ประจำปpงบประมาณ 2560  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 
อบต.เป�าะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ ข�อกฎหมาย 
2. ข�อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
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องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันความสำเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 
แบบฟอร�มที่ 1 การจำแนกองค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : ส#วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค�การบริหารส#วนตำบล องค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

กิจกรรม เปAาประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

10. การพัฒนาด�านการบริหารงาน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให�มีความรู�
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต�อง 
 2. พัฒนาครูผู�ดูแลเด็กให�มีความรู�
ความสามารถ สามารถดูแลอบรมสั่ง
สอนเด็กให�มีพัฒนาการที่สมวัย  
3 . ร ะบ บ ก าร เย น ก ารส อ น ได�
มาตรฐานการ  
4 .  พั ฒ น า เ ด็ ก ใ ห� มี ค ว า ม รู�
ความสามารถ 
3. ผู� บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น 4 ปp ของ อบต.
เป� า ะ  (2 5 6 6 -2 5 7 0 )แ ล ะ
ข�อบัญญัติอบต.ประจำปpงบประมาณ 
2560  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อบต.เป�าะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ ข�อกฎหมาย 
2. ข�อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. ความรู�ความสามารถเฉพาะด�านเกี่ยวกับเด็ก 
โรงเรียน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
5. ความรู�ด�านจติวิทยาในการพัฒนาเด็กเล็ก 
6. ความรู�ด�านระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
หรือศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
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องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันความสำเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

 

แบบฟอร�มที่ 1 การจำแนกองค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : ส#วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค�การบริหารส#วนตำบล องค�การบริหารส#วนตำบลเป*าะ 

กิจกรรม เปAาประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จำเป4นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

11. การพัฒนาด�านการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานให�มีความรู�
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานถูกต�อง 
 2. สงเสริมอนุรักษ�วัฒนธรรมใน
ท�องถิ่น 
3.สงเสริมและเสริมสร�างภูมิปUญญา
ไทย ให�คงคูกับท�องถิ่นตอไป 
3. ผู� บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ าแ ล ะ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. จำนวนกิจกรรม / โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น 4 ปp ของ อบต.
เป� า ะ  (2 5 6 6 -2 5 7 0 )แ ล ะ
ข�อบัญญัติอบต.ประจำปpงบประมาณ 
2560  
2. จำนวนผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน สังกัด อบต.เป�าะที่ได�รับ
การฝiกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ ตามมาตรฐานตำแหนง 
หรือหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อบต.เป�าะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบตางๆ ข�อกฎหมาย 
2. ข�อมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. ความรู�ด�านภูมิปUญญาท�องถิ่น  
5. ศิลปะและวัฒนธรรมท�องถิ่น 
 
 
 
 
 

 



 
   



ส�วนที่ 4 
แผนการจัดการความรู$  

... กุญแจสู�ความสำเร็จในการจัดการความรู$ในองค�กร 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ  อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจำปbงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการจัดการความรู� (KM Action Plan) เป:นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดำเนินงานของ
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อให�องค�กรบรรลุผลตามเปLาหมาย (Desire State) ท่ีกำหนด 

ขั้นตอนการจัดทำแผน KM   (อ�างอิงจากคูมือการจัดทำแผนการจัดการความรู� โดย สำนักงาน ก.พ.ร. และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ) 

1. องค�กรจะต�องมีการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู� หรือ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และ
เปLาหมาย KM (Desire State) ที่องค�กรต�องการเลือกทำ และต�องการจัดการความรู�ที่จำเป:นต�องมีใน
กระบวนงาน (Work Process) เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร�ขององค�กร  

2. เม่ือองค�กรได�ตรวจสอบความถูกต�องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปLาหมาย KM 
(Desired State)แล�ว ให�นำหัวข�อเปLาหมาย KM ท่ีองค�กรต�องทำ มาจัดทำแผนการจัดการความรู� (KM Action 
Plan) โดยการจัดทำแผนจะข้ึนอยูกับความพร�อมขององค�กรที่ทำให�เปLาหมา ย KM บรรลุผลสำเร็จ โดยการ
ประเมินองค�กรของตนเองกอนจัดทำแผน KM  

3. การประเมินองค�กรของตนเองเรื่องการจัดการความรู� เป:นกระบวนการที่ทำให�ทราบถึงความพร�อม 
(จุดออน - จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเร่ืองการจัดการความรู� และนำผลการประเมินดังกลาวมาใช�เป:น
ข�อมูลสวนหนึ่งในการจัดทำแผน KM ให� สอดรับกับเปLาหมาย KM ที่เลือกไว� โดยองค�กรสามารถเลือกวิธีการ
ประเมินองค�กรตนเองเร่ืองการจัดการ ความรู�ที่เหมาะสมกับองค�กร ได�ดังนี้  

3.1) ใช�วิธีการประเมินองค�กรตนเองเรื่องการจัดการความรู� KMAT (The Knowledge Management 
Assessment Tool : KMAT) ซ่ึงเป:นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช�ในการประเมินองค�กรตนเองในเรื่องการจัดการ
ความรู� และให�ข�อมูลกับองค�กรวามีจุดออน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู�เรื่องใดบ�าง โดย
เครื่องมือนี้แบงออกเป:น 5 หมวด ดังน้ี 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู� 
หมวด 2 ภาวะผู�นำ 
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู� 
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู� 
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู� 

3.2) ใช�วิธีอ่ืน ๆ ในการประเมินองค�กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู� เชน แบบสอบถาม รายงานผลการ
วิเคราะห�องค�กร เป:นต�น 
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การประเมินองค�กรตนเองดังกลาว จะต�องเป:นการระดมสมองกันภายในองค�กรเอง โดยอยางน�อยจะต�องมี
บุคลากรที่เก่ียวข�องกับการดำเนินการตามขอบเขต KM และเปLาหมาย KM เข�ารวมการประเมินองค�กรด�วย 
ผลลัพธ�ท่ีได�จากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู� จะต�องเป:นข�อมูลท่ีเก่ียวข�องอยางชัดเจนกับ
ขอบเขต KM และเปLาหมาย KM ซ่ึงจะทำให�การจัดทำแผนการจัดการความรู�สามารถสอดรับกับผลลัพธ� ท่ีได�
จากการประเมิน และสงผลให�เปLาหมาย KM บรรลุผลสำเร็จตามแผนท่ีกำหนด 

4. นำผลการประเมินตนเองท่ีได� มาจัดทำแผนการจัดการความรู� หรือ แผน KM ตามกระบวนการจัดการ
ความรู� และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให�ระบุถึง 

• กิจกรรมตาง ๆ ตาม กระบวนการจัดการความรู� (7 ข้ันตอน) และกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (6 องค�ประกอบ)  

• วิธีการสูความสำเร็จ  
• ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
• เปLาหมาย  
• วัสดุ อุปกรณ�ที่ต�องใช�  
• งบประมาณดำเนินการ  
• ผู�รับผิดชอบการดำเนินการ  

ทั้งนี้   องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะ  ได�จัดทำ แผนการจัดการความรู�  เพื่อให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การ
พัฒนาของ อบต.  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท�องถ่ิน และนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการกำหนด
ขอบเขต KM หรือกำหนดองค�ความรู�ท่ีจำเป:นในการปฏิบัติงานเพ่ือ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร�ขององค�กร 
ตั้งแต�ปbงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

• แผนการจัดการความรู$ ประจำปbงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู$องค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ 
อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ขอบเขต KM ขององค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ 
 

 

 
ขอบเขต KM 

 

ประโยชน�ที่จะได$รับจากขอบเขต KM ที่มีต�อ 
 

 

พนักงานส�วนตำบล/พนักงานจ$าง 
 

 

ผู$บริหาร/อบต.เป าะ 
 

นโยบายที่เกี่ยวข$อง 

1. การพัฒนางานที่ปฏิบัติ 1. เพิ่มความรู�ความสามารถของพนักงาน
ในสังกัด อบต.เป�าะ 
2. เพิ่มความเข�าใจในระบบ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ อบต.เป�าะ 

1. เพิ่มคุณภาพงานตางๆ 
2. สามารถพัฒนาองค�กรให�บรรลุได�ตาม
เปLาหมาย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ภายในองค�กร 
4. องค�กรเป:นที่ยอมรับของประชาชน 

1. ตอบสนองตอนโยบายการพัฒนางานให�
มีคุณภาพ 
2. สอดคล�องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.เป�าะ 
 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. พนักงานมีความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สามารถบริการประชาชนได�
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนองนโยบาย
ของผู�บริหารได�อยางมีคุณภาพ 

1. อบต.เป�าะ มีพนักงานที่มีคุณภาพ 
2. ผู�บริหารมีความรู�ความสามารถทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

1. ตอบสนองต อน โยบายการพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากร 
2. สอดคล�องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.เป�าะ 

3. การสร�างบรรยากาศภายในองค�กรให�
เป:นองค�กรแหงการเรียนรู� 

1. พ นั ก ง า น เป: น ส ว น ห นึ่ ง ข อ งก า ร
ปฏิบัติงานและมีความสำคัญตอองค�กร 
2 . พ นั ก ง า น มี ก า ร ส ร� า ง  ร ว บ ร ว ม 
แลกเปลี่ยนและถายทอดองค�ความรู� เพื่อ
ประโยชน�ตอองค�กรในการนำมาใช�ซ้ำ ตอ
ยอด และเป:นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1. อบต.เป�าะ เป:นองค�กรแหงการเรียนรู�มี
การสร� าง  รวบ รวม  แลก เปลี่ ยน และ
ถายทอดองค�ความรู� เพื่อประโยชน�ตอ
องค�กรในการนำมาใช�ซ้ำ ตอยอด และเป:น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

1. ตอบสนองตอนโยบายการสร�างองค�กร
เป:นองค�กรแหงการเรียนรู� 
2. สอดคล�องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.เป�าะ 
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แผนการจัดการความรู$องค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ 
อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ 

แผนการจัดการความรู$  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู$  (KM  Process) 
องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะ 
เปLาหมาย  KM  :  1. สนับสนุนการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน หรือการสร�าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถายทอดความรู�เพื่อประโยชน�ตอการนำมาใช�ซ้ำ ตอยอด หรือเป:นแนวทางในการ  
                    ปฏิบัติงาน 
หนวยที่วัดผลได�เป:นรูปธรรม   :   1. จัดทำคูมือปฏิบัติงานครบทุกสวนราชการ 
                                         2. จัดทำรายงานผลการฝiกอบรมหลังการฝiกอบรม 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู�ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปXาหมาย ผู$รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบงชี้ความรู� ตรวจสอบองค�ความรู�ที่มีอยูของ
แตละตำแหนง และความรู�ที่ต�อง
ใช�งาน 

ต.ค.2559-ก.ย.2560 1. รายการความรู�ที่ต�องการ 
2. ระดับความรู�ของ
พนักงานแตละตำแหนง 

พนักงานแตละตำแหนงได�
จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการฝiกอบรม 

อบต.เป�าะ  

2 การสร�างและแสวงหาความรู� 
 

1. จัดประชุมหัวหน�าสวน
ราชการเพื่อชี้แจงการจัดทำคูมือ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ฝiกอบรม 
2. หัวหน�าสวนราชการแจ�งให�
พนักงานทุกคนจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลการ
ฝiกอบรม 
 

ต.ค.2559-ก.ย.2560 1. การเข�ารวมประชุม 
2. คูมือการปฏิบัติงาน 
3. รายงานผลการฝiกอบรม 

พนักงานในสังกัดทุกคน อบต.เป�าะ  

3 การจัดความรู�ให�เป:นระบบ 
 

1. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน2. 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำคูมือปฏิบัติงาน 
 

ต.ค.2559-ก.ย.2560 1. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำคูมือปฏิบัติงาน
และจำนวนผู�เข�ารวม
กิจกรรม 
 

1. มีคูมือการปฏิบัติงาน 
2. พนักงานเข�ารวมอบรมไม
น�อยกวา 50 คน 
 

อบต.เป�าะ  
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แผนการจัดการความรู$องค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ 
อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ 

แผนการจัดการความรู$  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู$  (KM  Process) 
องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะ 
เปLาหมาย  KM  :  1. สนับสนุนการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน หรือการสร�าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและถายทอดความรู�เพื่อประโยชน�ตอการนำมาใช�ซ้ำ ตอยอด หรือเป:นแนวทางในการ  
                    ปฏิบัติงาน (ตอ) 
หนวยที่วัดผลได�เป:นรูปธรรม   :   1. จัดทำคูมือปฏิบัติงานครบทุกสวนราชการ 
                                         2. จัดทำรายงานผลการฝiกอบรมหลังการฝiกอบรม 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู�ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปXาหมาย ผู$รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 การประเมินผลและกลั่นกรอง
ความรู� 

1. ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให�
เป:นมาตรฐาน 
2. ปรับปรุงฐานข�อมูลความรู�
ของบอร�ดประชาสัมพันธ�/
เว็บไซต� อบต. 
 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 1. ข�อมูลความรู�ด�านตาง ๆ 
ที่ได�รับการปรับปรุง 

1. บุคลากรในองค�กรได�รับ
ความรู�เพิ่ม 

อบต.เป�าะ  

5 การเข�าถึงความรู� 
 
 

จัดทำเอกสารเผยแพร 
website/facebook 
บอร�ดประชาสัมพันธ� 
ศูนย�ข�อมูลขาวสาร 
 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 1. มีเอกสารเผยแพร
สม่ำเสมอ 
2. จำนวนผู�เข�าถึงข�อมูล
ความรู�ด�านตางๆ 

มีจำนวนการเข�าถึงข�อมูล
ความรู�ด�านตางๆ 

อบต.เป�าะ  

6 การแลกเปลี่ยนความรู� 
 

ให�บุคลากรที่ได�รับการพัฒนา
ศักยภาพด�านตาง ๆ เข�ารวม
ประชุม/รายงานผลการฝiกอบรม 
 
 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 1. คูมือการปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการฝiกอบรม
3. การถายทอดความรู�เมื่อ
เข�ารวมประชุม 
 
 

บุคลากรในองค�กรได�รบั
ความรู�เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

อบต.เป�าะ  
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แผนการจัดการความรู$องค�การบริหารส�วนตำบลเป าะ 
อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ 

แผนการจัดการความรู$  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู$  (KM  Process) 
องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะ 
เปLาหมาย  KM  :  2. การสนับสนุนสงเสริมให�บุคลากรในสังกัด อบต.เป�าะ ได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านตางๆ มีสวนรวมในการดำเนินงาน/กิจกรรมของ อบต.อยางเข�มแข็งและ
ตอเนื่อง และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนองค�กรความรู�แกเพื่อนรวมงาน 
หนวยที่วัดผลได�เป:นรูปธรรม   :   พนักงานในสังกัดได�รับการพัฒนาศักยภาพ 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู�ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปXาหมาย ผู$รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การสร�างและแสวงหาความรู� 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

จัดหรือสงอบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน/ศึกษาตอ 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 จำนวนบุคลากรที่ได�รับการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ 

บุคลากรได�รับการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ตอ 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

2 การจัดความรู�ให�เป:นระบบ 
-บอร�ดประชาสัมพันธ� 
-เว็บไซต� อบต. 
-จัดทำรายงาน 

-รวบรวมความรู�เป:นหมวดหมู
และจัดทำฐานข�อมูล 
-สร�างคลังความรู�ระเบียบข�อ
กฎหมายผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร� 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 จำนวนฐานข�อมูลความรู�
ด�านตาง ๆ 

บุคลากรในองค�กรได�รบั
ความรู�เพิ่ม 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

3 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู� 
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารข�อมูล
ให�เป:นมาตรฐานสมบูรณ� 

ปรับปรุงฐานข�อมูลความรู�ของ
บอร�ดประชาสัมพันธ�/เว็บไซต� 
อบต. 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 จำนวนฐาน ข�อมูลความรู�
ด�านตาง ๆ ที่ได� รับการ
ปรับปรุง 

จำนวนฐานข�อมูลความรู�ที่
ได�รับการปรับปรุง 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

4 การเข�าถึงความรู� 
-บอร�ดประชาสัมพันธ� 
-เว็บไซต� อบต. 
-ศูนย�ข�อมูลขาวสาร 

รวบรวมความรู�เพื่อติดประกาศ/
บันทึก/จัดเก็บ 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 จำนวนการเข�าถึงฐานข�อมูล
ความรู�ด�านตางๆ 

มีจำนวนการเข�าถึง
ฐานข�อมูลความรู�ด�านตางๆ 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

5 การแบงปUนแลกเปลี่ยนความรู� 
-บอร�ดประชาสัมพันธ� 
-จัดทำรายงาน 

ให�บุคลากรที่ได�รับการพัฒนา
ศักยภาพด�านตาง ๆ เข�ารวม
ประชุม/รายงานผลการอบรม 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 จำนวนการประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นความรู�/จัดทำ
รายงาน 

บุคลากรในองค�กรได�รบั
ความรู�เพิ่ม 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

6 การเรยีนรู� 
-การสร�างองค�ความรู� 
-การนำความรู�นำไปใช� 

ประชาสัมพันธ�/เว็บไซต� อบต./
ศูนย�ข�อมูลขาวสารทำแผนพับ
แจก 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 การจัดทำ/บันทึกข�อมูล
ประชาสมัพันธ� 

มีจำนวนการจดัทำ/บันทึก
ข�อมูล 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 
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แผนการจัดการความรู$  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู$  (KM  Process) 
องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะ 
เปLาหมาย  KM ( Desired  State) :  3. องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะเป:นองค�กรแหงการเรียนรู� สงเสริมการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการสร�างขวัญและกำลังใจแกผู�ปฏิบัติงาน 
หนวยที่วัดผลได�เป:นรูปธรรม :  บรรยากาศที่เอื้อตอการนำการจัดการความรู�มาเป:นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ 
                                      พัฒนางาน 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู�ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปXาหมาย ผู$รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบงชี้ความรู� 
-มีบรรยากาศที่เอื้อตอการนำ
การจัดการความรู�มาเป:น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน 

เสรมิสร�างบรรยากาศให�เอื้อตอ
การนำการจัดการความรู�มาเป:น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 จำนวนการเสริมสร�าง
บรรยากาศให�เอื้อตอการนำ
การจัดการความรู�มาเป:น
เครื่องมือ 

มีการเสริมสร�างบรรยากาศ
ให�เอื้อตอการนำการจัดการ
ความรู�มาเป:นเครื่องมือ 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

2 การสร�างและแสวงหาความรู� 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-ประชุม/สัมมนาเพื่อสนับสนุน
การสร�างบรรยากาศ 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 จำนวนครั้งที่ประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุนการ
สร�างบรรยากาศ 

มีการประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร�าง
บรรยากาศการทำงาน 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

3 การจัดความรู�ให�เป:นระบบ 
-บอร�ดประชาสัมพันธ� 
-เว็บไซต� อบต. 
-วารสาร 
-จัดทำรูปเลม/รายงานและแผน
พับ 

ประชาสัมพันธ�/เว็บไซต� อบต./
ศูนย�ข�อมูลขาวสาร ทำแผนพับ 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 จำนวนการประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นความรู�/จัดทำ
รายงาน/บันทึกข�อมูลใน
เว็บไซต� อบต. 

บุคลากรในองค�กรได�รบั
ความรู�เพิ่ม 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู� 
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารข�อมูล
ให�เป:นมาตรฐาน เนื้อหาให�
สมบูรณ� 

-หัวหน�าสวนราชการปรับปรุง
กลั่นกรองฐานข�อมูลความรู�บน
บอร�ดประชาสัมพันธ�เว็บไซต� 
อบต. และแผนพับ 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 หัวหน�าสวนราชการ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานข�อมูลความรู�ด�านตาง ๆ 

มีการตรวจ และปรับปรุง
ฐาน ข�อมูลความรู� 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

5 การเข�าถึงความรู� 
-บอร�ดประชาสัมพันธ� 
-เว็บไซต� อบต. 
-จัดทำรายงาน 

ตั้งผู�รับผิดชอบดูแลบอร�ดประชา 
สัมพันธ�/เว็บไซต� อบต./ศูนย�
ข�อมูลขาวสาร 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 มีผู�ดูแลบอร�ดประชาสัมพันธ�/
เว็บไซต� อบต./ศูนย�ข�อมูล
ขาวสาร 

มีการดูแลบอร�ด 
ประชาสัมพันธ�/เว็บไซต� 
อบต./ศูนย�ข�อมูลขาวสาร 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 
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แผนการจัดการความรู$  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการจัดการความรู$  (KM  Process) 
องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะ 
เปLาหมาย  KM ( Desired  State) :  3. องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะเป:นองค�กรแหงการเรียนรู� สงเสริมการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการสร�างขวัญและกำลังใจแกผู�ปฏิบัติงาน 
หนวยที่วัดผลได�เป:นรูปธรรม :  บรรยากาศที่เอื้อตอการนำการจัดการความรู�มาเป:นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ 
                                      พัฒนางาน 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู�ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปXาหมาย ผู$รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6 การแบงปUนแลกเปลี่ยนความรู� 
-บอร�ดประชาสัมพันธ� 
-เว็บไซต� อบต. 
-จัดทำรายงาน 

หัวหน�าสวนราชการรวบรวม
จัดทำเป:นเอกสาร/ฐานความรู�/
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ชองทางการแบงปUนแลกเปลี่ยน
ความรู� 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 หัวหน�าสวนราช- การรวบรวม
จัดทำเป:นเอกสาร/ฐาน 
ความรู�/เทคโนโลยสีารสนเทศ
ดูแลชองทางการแบงปUนแลก 
เปลี่ยนความรู� 

มีการรวบรวมจดั ทำเป:น
เอกสาร/ฐาน ความรู�/
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ชองทางการแบงปUนแลก 
เปลี่ยนความรู� 

หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 

 

7 การเรยีนรู� 
-การสร�างองค�ความรู� 
-การนำความรู�นำไปใช� 

ประชา สัมพันธ�/เว็บไซต� อบต./
ศูนย�ข�อมูลขาวสาร 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 มีการจัดทำ/บันทึกข�อมูล มีการจัดทำ/บันทึกข�อมูล หัวหน�าสวน
ราชการแตละสวน 
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แผนการจัดการความรู$  (KM  Action  Plan) :  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 
องค�การบริหารสวนตำบลเป�าะ 
เปLาหมาย  KM ( Desired  State) :  4. การสนับสนุนสงเสริมให�บุคลากรในสังกัดองค�การบริหารสวนตำบลเป�าะ ได�รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู�ความสามารถทางด�านตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/
ฝiกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ 
หนวยที่วัดผลได�เป:นรูปธรรม :  พนักงาน อบต. ในสังกัด ได�รับการพัฒนาศักยภาพ สัมมนาในหลักสตูรตางๆ และได�รับการสนับสนุนสงเสริมให�ศึกษาตอ 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู�ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปXาหมาย ผู$รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

สงเสริมให�บุคลากรในสังกัด เห็น
ความสำคัญของการจัดการความรู� 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 บุคลากรในสังกัด อบต. ทราบ
เปLาหมาย KM ของ อบต. 
เป�าะ 

จำนวนบุคลากรที่ทราบ
เปLาหมาย KM ของอบต. 
เป�าะ อยางน�อย 50% 

หัวหน�าสวนราชการ
แตละสวน 

 

2 การสื่อสาร ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมที่ทำให�ทุกคนเข�าใจถึงการ
จัดการความรู� 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 บุคลากรในสังกัด อบต.
เข�าใจถึงการจัดการความรู� 

จำนวนบุคลากรที่เข�าใจถึงการ
จัดการความรู�อยางน�อย 50%  

หัวหน�าสวนราชการ
แตละสวน 

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 
-การค�นหา 
-การถายทอด 
-แลกเปลี่ยนความรู� 

มีการจัดทำให�บอร�ดประชาสัมพันธ�/
เว็บไซต� อบต./ศูนย�ข�อมูลขาวสารให�
มีการค�นหา ถายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู�ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 จำนวนครั้งบอร�ด
ประชาสมัพันธ�/เว็บไซต� 
อบต./ศูนย�ข�อมูลขาวสารที่
ได�รับการปรับปรุง 

บอร�ดประชาสัมพันธ�/เว็บไซต� 
อบต./ศูนย�ข�อมูลขาวสารได�รับ
การปรับปรุงให�ดีขึ้น 

หัวหน�าสวนราชการ
แตละสวน 

 

4 การเรยีนรู� จัดการประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
จัดกิจกรรมเพื่อให�ทุกคนเข�าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญและหลักการ
ของการจัดการความรู� 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 บุคลากรที่เข�าใจและ
ตระหนักถึงความสำคญัและ
หลักการของการจัดการ
ความรู� 

จำนวนบุคลากรที่เข�าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญและ
หลักการของการจดัการ
ความรู� 

หัวหน�าสวนราชการ
แตละสวน 

 

5 การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรู� 
อบต.เป�าะ 

ต.ค.2563-ก.ย.2564 มีการติดตามและประเมินผล
แผน การจัดการความรู� อบต.
เป�าะ 

ผลการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู� อบต.
เป�าะ 

หัวหน�าสวนราชการ
แตละสวน 

 

6 การยกยองชมเชย
และการให�รางวัล 

การให�รางวัล ต.ค.2563-ก.ย.2564 บุคลากรในสังกัด อบต. มี
ความเข�าใจการจัดการความรู� 

จำนวนบุคลากรที่เข�าใจการ
จัดการความรู�อยางน�อย 50% 

หัวหน�าสวนราชการ
แตละสวน 
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