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องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 
 

วิสัยทัศน� 
“พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน สงเสริมด�านเศรษฐกิจระดับชุมชน 

ผู�คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี บริหารงานแบบมีสวนรวม 
รวมพลังรักษาส่ิงแวดล�อม พร�อมสนับสนุนการศึกษา 

การกีฬาและประเพณีท�องถิ่น” 
 

พันธกิจ 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปWจจุบันได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีหลักในมาตรา66 ให�องค�การบริหารสวนตําบลมีหน�าท่ี 
“พัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า ได�
กําหนดพันธกิจหลักท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว�ดังน้ี 

 

พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให�ได�มาตรฐานและ
เพียงพอตอความต�องการของประชาชน ตามหลักการวางผังเมืองรวม 
 

พันธกิจท่ี 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชนให�เข�มแข็งตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก�ปWญหาความยากจน 
 

พันธกิจท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการและด�านการสาธารณสุข ตลอดจนความม่ันคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
 

พันธกิจท่ี 4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาการบริหารและการ
จัดการให�มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 
 

พันธกิจท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมให�เกิดสภาวะแวดล�อมท่ีดีของเมือง
อยางย่ังยืน 
 

พันธกิจท่ี 6 สงเสริมการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกระดับให�มีโอกาสเข�าถึง
กระบวนการเรียนรู�อยางท่ัวถึง ตลอดจนรักษาประเพณีและภูมิปWญญาท�องถิ่นของสังคม 
 

พันธกิจท่ี 7 สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปWญญาท่ี
ดีงามของท�องถิ่นให�คงอยูสืบไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนา 2  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 3  การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 4 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปWญญาท�องถิ่น 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 5 การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 6  การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 
 
 

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

 



3 
การจัดการความรู� (Knowledge Management: KM) 

องค�การบริหารส5วนตําบลบางเป7า  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 การจําแนกความรู�ท่ีจําเป;นต5อการผลักดันความสําเร็จในงานประจําหรือยุทธศาสตร�ขององค�กร 

การจัดการความรู� (Knowledge Management: KM)  

การจัดการความรู� หรือ KM ซ่ึงท่ียอมาจากคําวา “Knowledge Management” คือ การรวบรวม
องค�ความรู�ท่ีมีอยูในสวนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู  ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให�เป:นระบบ เพ่ือให�
ทุกคนในองค�กรสามารถเข�าถึงความรู�และพัฒนาตนเองให�เป: นผู�รู� นําความรู�ท่ีได�ไปประยุกต�ใช�ในการ
ปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิภา พ อันจะสงผลให�องค�กรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (อ�างอิงจาก 
สํานักงาน ก.พ.ร.)  

KM ไมใชเป�าหมาย แตเป:นเครื่องมือ ท่ีจะชวยให�มีการสร�าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอน
ความรู�ท่ีเป:นประโยชน�เพ่ือให�สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน สถานการณ�ตางๆ ได�ทันเวลา และทันเหตุการณ� จะ
สงผลให�การปฏิบัติงานของคนในองค�กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะทําให�องค�กรบรรลุ
เป�าหมายตามวิสัยทัศน� พันธกิจขององค�กร และเป:นองค�กรแหงการเรียนรู� (Learning Organization )  

ความหมายและรูปแบบของความรู� 

ความรู� คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การค�นคว�า หรือประสบการณ� รวมท้ังความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะความเข�าใจ หรือ สารสนเทศท่ีได�รับมาจากประสบการณ� สิ่งท่ีได�รับมาจากการได�ยิน ได�ฟWง 
การคิด หรือ การปฏิบัติ องค�วิชาในแตละสาขา (ท่ีมา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

รูปแบบของความรู�มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู�ท่ีชัดแจ�ง (Explicit Knowledge) เป:นความรู�ท่ีสามารถรวบรวม 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�ท่ีฝHงอยู5ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป:นความรู�ท่ีได�จากประสบการณ� พรสวรรค�หรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเข�าใจในสิ่งตา ง ๆ เป:นความรู�ท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเป:น
คําพูด หรือลายลักษณ�อักษรได�โดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝhมือ ประสบการณ� แนวความคิด 
บางครั้งจึงเรียกวา ความรู�แบบนามธรรม 

ปHจจัยแห5งความสําเร็จ 

1. บุคลากรให�ความรวมมือในการปฏิบัติงานเป:นอยางดี 
2. ผู�บริหารสงเสริมให�บุคลากรได�รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู� ความสามารถในการเข�ารวมกิจกรรม 
3. บุคลากรรู�จักรับผิดชอบตอหน�าท่ีของตนเอง 
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การกําหนดขอบเขตและเป7าหมายของการจัดการความรู� 
 

กอนท่ีจะมีจัดการความรู� หรือทํา KM จะต�องมีการกําหนดขอบเขต และเป�าหมาย KM กอน 
ซ่ึง ขอบเขต KM เป:นหัวเรื่องกว�าง ๆ ของความรู�ท่ีจําเป:นและสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร�ตาม   แผน
บริหารราชการแผนดิน ซ่ึงต�องการจะนํามากําหนดเป�าหมาย KM ซ่ึงแตละองค�กรสามารถใช�แนวทางในการ
กําหนดขอบเขตและเป�าหมาย KM เพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู�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�ท่ีสั่งสมมา  
แนวทางท่ี 3 เป:นปWญหาท่ีองค�กรประสบอยู และสามารถนํา KM มาชวยได�  
แนวทางท่ี 4 เป:นแนวทางผสมกันระหวางแนวทางท่ี 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป:นแนวทางอ่ืนท่ีองค�กรเห็นวา
เหมาะสม 

แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM 

การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช�แนวทางตอไปนี้ มาชวยในการตัดสินใจวา ขอบเขต KM ใดท่ีองค�กรจะ
คัดเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู�ขององค�กร เชน  

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

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

กระบวนการจัดการความรู� และกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู  � 

กระบวนการจัดการความรู� ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. และสถานบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ เสนอ
ให�สวนราชการนํามาจัดทําแผนการจัดการความรู� และสอดคล�องกับขอบเขตและเป�าหมาย KM ขององค�กร มี 
2 แนวคิด คือ 

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

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

(1) การบงชี้ความรู� คือ การค�นหาและระบุให�ได�วา การท่ีองค�กรจะบรรลุเป�าหมายตาม
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�กรท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับความรู�ท่ีต�องการเป:นพิเศษ) การรักษาความรู�
เกาท่ีมีอยูและยังเป:นประโยชน�ตอองค�กร ตลอดจนการกําจัดความรู�ท่ีใช�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 การกําหนดรูปแบบและวิธีการท่ีจะทําให�คนในองค�กร สามารถ
เข�าถึงความรู�ได�ในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝoกอบรม การทําหนังสือเวียน การจัดทํา Website Web Board 
เป:นต�น  

(6) การแบงปWนแลกเปลี่ยนเรียนรู� คือ การท่ีคนในองค�กรนําความรู�ท่ีมีอยูมาแลกเปลี่ยนกัน 
ท้ังในรูปแบบท่ีจับต�องได� เชน เอกสาร ฐานความรู� เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบท่ีไม
สามารถจับต�องได� เชน การจัดทีมข�ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแหง
การเรียนรู� การใช�ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น 
เป:นต�น  

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

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

ปWจจัยแวดล�อมภายในองค�กร ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู� ประกอบด�วย 6 องค�ประกอบ ดังนี้  
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1. การเตรียมความพร�อมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือแก�ไขปWญหาและอุปสรรคใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ของคนในองค�กร คือ การเน�นให�ผู�บริหารเป:นแบบอยางท่ีดีในการจัดการความรู� การ
แก�ไขกฎระเบียบให�มีความยืดหยุน การสร�างบรรยากาศท่ีเปsดกว�างให�โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และ
การสงเสริมการสร�างสรรค�สิ่งใหม ๆ เชน การประกาศนโยบายการจัดการความรู�ให�ทุกคนทราบ เป:นต�น  

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

3. กระบวนการและเครื่องมือ เพ่ือทําให�เกิดการเชื่อมโยงข�อมูลความรู�ในองค�กร และ
สามารถเข�าถึง ค�นหาและแลกเปลี่ยนข�อมูลได�งาย สะดวก รวดเร็วมากข้ึน โดยเน�นการพิจารณาความ
เหมาะสมกับชนิดของความรู� ลักษณะขนาดสถานท่ีตั้งองค�กร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค�กร และ
ทรัพยากรท่ีมีอยู เชน หากเป:นความรู�ท่ีเป:นเอกสาร จับต�องได� อาจใช�หนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป:นเครื่องมือในการเข�าถึงความรู� แตถ�าหากเป:นความรู�ท่ีต�องใช�ประสบการณ� หรือใช�ประสาทสัมผัส อาจใช�
การสอนงานระหวางทํางาน หรือประสบการณ�โดยตรงเป:นเครื่องมือในการเข�าถึงความรู� เป:นต�น  

4. การฝSกอบรมและการเรียนรู� เพ่ือสร�างความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญและ
หลักการของการ    จัดการความรู� โดยคํานึงถึงความสอดคล�องเก่ียวกับการกําหนดเนื้อหา กลุมเป�าหมาย 
วิธีการ และการประเมินผลและการปรับปรุงการฝoกอบรม / การเรียนรู� ซ่ึงตัวอยางหลักสูตร ได�แก KM 
Implementation ชุมชนแหงการเรียนรู� (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช� IT เป:นต�น  

5. การวัดผล เพ่ือให�ทราบวาการดําเนินการได�บรรลุเป�าหมายท่ีตั้งไว�หรือไม และนําผลของ
การวัดมาปรับปรุงแผนและการดําเนินการให�ดีข้ึน ตลอดจนนําผลการวัดมาใช�ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให�เห็น ประโยชน�ของการจัดการความรู�  

6. การยกย5องชมเชยและให�รางวัล เพ่ือสร�างแรงจูงใจให�เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล�องด�านความต�องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว การบูรณาการกับระบบท่ีมีอยู การปรับเปลี่ยนให�เข�ากับกิจกรรมท่ีทําในแตละชวงเวลา  

จําแนกความรู�ที่จําเป;นต5อการผลักดันความสําเร็จขององค�กร 
ความรู�ในด�านการบริหารงานของหน5วยงาน  แยกเป;น 
 

� ด�านยุทธศาสตร�หรือนโยบายการพัฒนาขององค�กร องค�ความรู�ท่ีจําเป:น  ได�แก ผู�บริหาร 
(นายกอบต.) ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชนเป:นผู�กําหนดนโยบาย ตามท่ีได�แถลงไว�ตอ
สภาองค�การบริหารสวนตําบล  นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตร�ขององค�กร 
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� ด�านการบริหารงานประจําของหน5วยงาน  ได�แก5   
 

1. ปลัดองค�การบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานอบต.) ในฐานะผู�บังคับบัญชาข�าราชการ
และพนักงาน รองจากนายกอบต. จําเป:นต�องมีองค�ความรู�ในการบริหารงานขององค�กรใน
ภาพรวมท้ังหมด  ให�ครอบคลุมหลักการบริหารทุกด�าน เพ่ือนําพาองค�กรไปสูเป�าหมายของ
การพัฒนา บรรลุตามยุทธศาสตร�ขององค�กร 

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

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

แผนการจัดการความรู� ... กุญแจสู5ความสําเร็จในการจัดการความรู�ในองค�กร 
องค�การบริหารส5วนตําบลบางเป7า  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2559 

แผนการจัดการความรู� (KM Action Plan) เป:นแผนงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของ
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือให�องค�กรบรรลุผลตามเป�าหมาย (Desire State) ท่ีกําหนด 

ข้ันตอนการจัดทําแผน KM   (อ�างอิงจากคูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู� โดย สํานักงาน ก.พ.ร. และ
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ) 

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

2. เม่ือองค�กรได�ตรวจสอบความถูกต�องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป�าหมาย KM 
(Desired State)แล�ว ให�นําหัวข�อเป�าหมาย KM ท่ีองค�กรต�องทํา มาจัดทําแผนการจัดการความรู� (KM Action 
Plan) โดยการจัดทําแผนจะข้ึนอยูกับความพร�อมขององค�กรท่ีทําให�เป�าหมา ย KM บรรลุผลสําเร็จ โดยการ
ประเมินองค�กรของตนเองกอนจัดทําแผน KM  

3. การประเมินองค�กรของตนเองเรื่องการจัดการความรู� เป:นกระบวนการท่ีทําให�ทราบถึงความพร�อม 
(จุดออน - จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู� และนําผลการประเมินดังกลาวมาใช�เป:น
ข�อมูลสวนหนึ่งในการจัดทําแผน KM ให� สอดรับกับเป�าหมาย KM ท่ีเลือกไว� โดยองค�กรสามารถเลือกวิธีการ
ประเมินองค�กรตนเองเรื่องการจัดการ ความรู�ท่ีเหมาะสมกับองค�กร ได�ดังนี้  
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3.1) ใช�วิธีการประเมินองค�กรตนเองเรื่องการจัดการความรู� KMAT (The Knowledge Management 
Assessment Tool : KMAT) ซ่ึงเป:นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใช�ในการประเมินองค�กรตนเองในเร  ื่องการจัดการ
ความรู� และให�ข�อมูลกับองค�กรวามีจุดออน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู�เรื่องใดบ�าง โดย
เครื่องมือนี้แบงออกเป:น 5 หมวด ดังนี้ 

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

3.2) ใช�วิธีอ่ืน ๆ ในการประเมินองค�กรตนเองเรื่องการจัดการความรู� เชน แบบสอบถาม รายงานผลการ
วิเคราะห�องค�กร เป:นต�น 

การประเมินองค�กรตนเองดังกลาว จะต�องเป:นการระดมสมองกันภายในองค�กรเอง โดยอยางน�อยจะต�องมี
บุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการตามขอบเขต KM และเป�าหมาย KM เข�ารวมการประเมินองค�กรด�วย 
ผลลัพธ�ท่ีได�จากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู� จะต�องเป:นข�อมูลท่ีเก่ียวข�องอยางชัดเจนกับ
ขอบเขต KM และเป�าหมาย KM ซ่ึงจะทําให�การจัดทําแผนการจัดการความรู�สามารถสอดรับกับผลลัพธ� ท่ีได�
จากการประเมิน และสงผลให�เป�าหมาย KM บรรลุผลสําเร็จตามแผนท่ีกําหนด 

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

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

• วิธีการสูความสําเร็จ  
• ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
• เป�าหมาย  
• วัสดุ อุปกรณ�ท่ีต�องใช�  
• งบประมาณดําเนินการ  
• ผู�รับผิดชอบการดําเนินการ  

ท้ังนี้   องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า  ได�จัดทํา แผนการจัดการความรู�  เพ่ือให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�
การพัฒนาของ อบต.  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท�องถ่ิน และนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการกําหนด
ขอบเขต KM หรือกําหนดองค�ความรู�ท่ีจําเป:นในการปฏิบัติงานเพ่ือ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร�ขององค�กร 
ตั้งแต5ปVงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
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• แผนการจัดการความรู� ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2559   

1. มุงเน�นการจัดการความรู�เก่ียวกับ  การสงเสริม อปท. ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินให�
เชื่อมโยงกับแผนชุมชน  นโยบายของกรมสงเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

2. การสงเสริม อปท. ในการดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินค�าในท่ี  
สาธารณะเพ่ือแก�ไขปWญหาความยากจน 

3. การตรวจติดตามการจัดระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. วาด�วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   

4. การป�องกันและลดการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี  ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
5. วิธีการปฏิบัติงานและบริหารงานประจําให�ถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย 
6. การดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันความสําเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 
 

แบบฟอร�มที่ 1 การจําแนกองค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : สํานักงานปลัด องค�การบริหารส#วนตําบล องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

กิจกรรม เป*าประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

1. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสังคม 
 
 
 
 
 
 

1. เ พื่อช&วยขับเคลื่อนสภาพ
เศรษฐกิจในชุมชน  
2. สรางรายไดใหแก&ประชาชน
ใน ตํ าบล  ใ ห ชุ มชน เป/ นชุ ม
เขมแข็งพึ่งตนเองได 
 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คน
พิการ ผูสูงอายุ ในชุมชน 
 
 
 
 
 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561) และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 
 
1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561) และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 

สํานักงานปลัด อบต 
อบต.บางเป8า 

 
 
 
 

สํานักงานปลัด อบต 
อบต.บางเป8า 

1. ความรูดานการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม 
รวมถึงความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความรูดานการพัฒนารายได ส&งเสริมอาชีพ
ดานต&างๆ สรางความเขมแข็งสู&ชุมชน 
 
 
1. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
2. ปDญหาการดําเนินชีวิต 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ  
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องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันความสําเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

 

แบบฟอร�มที่ 1 การจําแนกองค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : สํานักงานปลัด องค�การบริหารส#วนตําบล องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

กิจกรรม เป*าประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยG 
ภายในองคGกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหาร 

1. พัฒนาบุคลากรในงานดาน
ต& า ง ๆ  ใ ห มี ค ว า ม รู ค ว า ม
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ผลักดันความสําเร็จของงานใน
องคGกร 
2.สรางความสามัคคีภายใน
องคGกร 
3 .  สร างขวัญกําลั ง ใจใหแก&
บุคลากรในสังกัด 
 
1.  พัฒนาศักยภาพดานการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง ข อ ง
ทองถิ่นใหไดมาตรฐาน โปร&งใส 
เ ข า ถึ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561) และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561)  และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 

สํานักงานปลัด อบต 
อบต.บางเป8า 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด อบต 
อบต.บางเป8า 

1. ความรูดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษยG 
2. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ 
3. ความรูเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ ค&าตอบแทน
ต&างๆ  
4. นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ ขอ
กฎหมาย 
2. ความรูดานงานกิจการสภา 
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องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันความสําเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

 

แบบฟอร�มที่ 1 การจําแนกองค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : กองคลัง องค�การบริหารส#วนตําบล องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

กิจกรรม เป*าประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

5. การพัฒนาดานการ
บริหารงานคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ 
ป ฏิ บั ติ ง า น ถู ก ต อ ง ต า ม
กฎระเบียบ การเบิกจ&ายเงินมี
ความถูกตองโปร&งใส ตรวจสอบ
ได  
2. พัฒนาการจัดเก็บรายไดของ 
อบต. ใหไดครบถวน 
 
 
 
 
 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561) และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
อบต.บางเป8า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ ขอ
กฎหมาย 
2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
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องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันความสําเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 
 

แบบฟอร�มที่ 1 การจําแนกองค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : กองช#าง องค�การบริหารส#วนตําบล องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

กิจกรรม เป*าประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

6. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและดานการ
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ 
ปฏิบัติงานถูกตอง 
 2. อํานวยความสะดวก และ
บรรเทาความเดือนรอนใหแก&
ประชาชนในทองถิ่น 
 
 
 
 
 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561) และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 

กองช&าง 
อบต.บางเป8า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ ขอ
กฎหมาย 
2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
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องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันความสําเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

 

แบบฟอร�มที่ 1 การจําแนกองค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : ส#วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม องค�การบริหารส#วนตําบล องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

กิจกรรม เป*าประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

7.การพัฒนาดานอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
8. การพัฒนาดานส&งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ 
ปฏิบัติงานถูกตอง 
 2.  บรรเทาความเดือนรอน
ใหแก&ประชาชนในทองถิ่น 
3. ส&งเสริมสุขภาพประชาชนใน
ชุมชน 
1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ 
ปฏิบัติงานถูกตอง 
 2.  บรรเทาความเดือนรอน
ใหแก&ประชาชนในทองถิ่น 
3. ส&งเสริมสุขภาพประชาชนใน
ชุมชน 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561) และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 
 
 
1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8 า  (2559-2561)และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
อบต.บางเป8า 

 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
อบต.บางเป8า 

 
 
 
 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ ขอ
กฎหมาย 
2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ ขอ
กฎหมาย 
2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
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องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันความสําเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

 

แบบฟอร�มที่ 1 การจําแนกองค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : ส#วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม องค�การบริหารส#วนตําบล องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

กิจกรรม เป*าประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

9. การพัฒนาดานการ
สุขาภิบาล 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ 
ปฏิบัติงานถูกตอง 
 2.  บรรเทาความเดือนรอน
ใหแก&ประชาชนในทองถิ่น 
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 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561) และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
อบต.บางเป8า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ ขอ
กฎหมาย 
2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 

 



15 
 

องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันความสําเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 
 

แบบฟอร�มที่ 1 การจําแนกองค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : ส#วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค�การบริหารส#วนตําบล องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

กิจกรรม เป*าประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

10. การพัฒนาดานการ
บริหารงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ 
ปฏิบัติงานถูกตอง 
 2.  พัฒนาครูผู ดูแลเด็กให มี
ความรูความสามารถ สามารถ
ดูแลอบรมสั่ ง สอน เ ด็ ก ให มี
พัฒนาการที่สมวัย  
3. ระบบการเยนการสอนได
มาตรฐานการ  
4 .  พั ฒ น า เ ด็ ก ใ ห มี ค ว า ม รู
ความสามารถ 
 
 
 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561) และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
อบต.บางเป8า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ ขอ
กฎหมาย 
2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. ความรูความสามารถเฉพาะดานเกี่ยวกับเด็ก 
โรงเรียน ศูนยGพัฒนาเด็กเล็ก  
5. ความรูดานจิตวิทยาในการพัฒนาเด็กเล็ก 
6. ความรูดานระบบการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน หรือศูนยGพัฒนาเด็กเล็ก 
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องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันความสําเร็จของงานในองค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 
 

แบบฟอร�มที่ 1 การจําแนกองค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส#วนราชการ 
ชื่อส#วนราชการ : ส#วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค�การบริหารส#วนตําบล องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

กิจกรรม เป*าประสงค� ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา / 
ผู�รับผิดชอบ 

องค�ความรู�ที่จําเป/นต#อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร� 

11. การพัฒนาดานการส&งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรในงานใหมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ 
ปฏิบัติงานถูกตอง 
 2. ส&งเสริมอนุรักษGวัฒนธรรม
ในทองถิ่น 
3.ส&งเสริมและเสริมสรางภู มิ
ปDญญาไทย ใหคงคู&กับทองถิ่น
ต&อไป 
 
 
 
 
 

1. จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ตามแผนพัฒนา 3 ป7 ของ อบต.
บางเป8า (2559-2561) และ
ข อ บัญญั ติ  อบต .  ประจํ าป7
งบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
อบต.บางเป8า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบต&างๆ ขอ
กฎหมาย 
2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพพื้นที่ของชุมชน 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. ความรูดานภูมิปDญญาทองถิ่น  
5. ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 
 
 
 
 



18 

       การพฒันาองค�กร 
 
 
 

 
 
 

องค�การบริหารส5วนตําบลบางเป7า 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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ข�อมูลองค�การ 
วิสัยทัศน� 

“พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน สงเสริมด�านเศรษฐกิจระดับชุมชน 
ผู�คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี บริหารงานแบบมีสวนรวม 

รวมพลังรักษาส่ิงแวดล�อม พร�อมสนับสนุนการศึกษา 
การกีฬาและประเพณีท�องถิ่น” 

 
พันธกิจ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปWจจุบันได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีหลักในมาตรา66 ให�องค�การบริหารสวนตําบลมีหน�าท่ี 
“พัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า ได�
กําหนดพันธกิจหลักท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว�ดังน้ี 
พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให�ได�มาตรฐานและ
เพียงพอตอความต�องการของประชาชน ตามหลักการวางผังเมืองรวม 
พันธกิจท่ี 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชนให�เข�มแข็งตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก�ปWญหาความยากจน 
พันธกิจท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการและด�านการสาธารณสุข ตลอดจนความม่ันคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
พันธกิจท่ี 4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาการบริหารและการ
จัดการให�มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 
พันธกิจท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมให�เกิดสภาวะแวดล�อมท่ีดีของเมือง
อยางย่ังยืน 
พันธกิจท่ี 6 สงเสริมการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกระดับให�มีโอกาสเข�าถึง
กระบวนการเรียนรู�อยางท่ัวถึง ตลอดจนรักษาประเพณีและภูมิปWญญาท�องถิ่นของสังคม 
พันธกิจท่ี 7 สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปWญญาท่ี
ดีงามของท�องถิ่นให�คงอยูสืบไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร�  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปh (พ.ศ.2559-2561) ขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า) 
 

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

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

และภูมิปWญญาท�องถิ่น 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 5 การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 6  การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 
 

เพ่ือให�การปฏิบัติงานขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า มีผลในทางปฏิบัติ
อยางแท�จริง และเกิดประโยชน�กับทุกฝ~าย การกําหนดแนวทางในการพัฒนาองค�กรในด�านตางๆ 
จึงมีความจําเป:น องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า จึงได�กําหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาองค�กรใน
หลักการท่ีสําคัญเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ดังตอไปน้ี 

 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กําหนดให�มีการฝoกอบรมให�ความรู�แกบุคลากรในสังกัด และ
สงบุคลากรเข�ารับการฝoกอบรม ซ่ึงองค�การบริหารสวนตําบลบางเป�าได�จัดต้ังงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรปรากฎให�ข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปhงบประมาณ 2559 
รวมท้ังจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปhงบประมาณ 2558-2560 

2. การเรียนรู�ผ5านระบบคอมพิวเตอร�  องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�ามีการใช�อินเตอร�เน็ตใน
การค�นหาข�อมูล ความรู�ตางๆ และมี wifi เพ่ือการเข�าใช�อินเตอร�เน็ต 

3. การเรียนรู�จากการปฎิบัติงาน  การปฏิบัติงานในหน�าท่ีของแตละคน/แตละตําแหนงงาน 
กําหนดให�ใช�ระเบียบ ข�อกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวข�อง เป:นแนวทางในการปฏิบัติงานให�ถูกต�อง เรียบร�อย 

4. การเรียนรู�ด�วยตนเอง  บุคคลแตละคนมีความรู�ความสามารถเป:นการเฉพาะตัวท่ีอาจไม
เก่ียวข�องกับงานในหน�าท่ี  องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า เปsดโอกาสให�ทุกคนได�พัฒนาความรู�ของตนเอง
ตามความเหมาะสม เชน การสํารวจความต�องการในการฝoกอบรม เพ่ือเพ่ิมเติมความรู�และพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลท่ีแฝงอยูในตัวบุคคลนั้นๆ 

5. การสร�างเครือข5ายงานเฉพาะด�าน  องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า สงเสริมให�บุคลากรใน
สังกัดทุกคน ทุกตําแหนงงาน สร�างเครือขายการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับหนวยงานอ่ืนอยูเสมอ เชน 
การใช� Facebook  Line  ในการสร�างเครือขายเฉพาะด�านของงาน 
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การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

 องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า ได�ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลระบบสารสนเทศให�เป:นปWจจุบัน 
ทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือให�สามารถค�นหาข�อมูล ความรู�ตางๆ ได�ทันตอเหตุการณ� 

1. ระบบอินเตอร�เน็ต 
2. ฐานข�อมูล 
3. website ขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า 
4. facebook ขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า 
 

การพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศในองค�กร 
1. วัฒนธรรมองค�กร  องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า สงเสริมด�านความสามัคคี การรวมมือรวมใจการ
ปฏิบัติงาน ภารกิจตางๆ ให�บรรลุผลสําเร็จ สร�างวัฒนธรรมองค�กรให�มีความสมัครสมานสามัคคี การให�เกียติ
ซ่ึงกันและกัน และการให�ความเคารพตอผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ให�เกียติรุนพ่ีรุนน�อง เพ่ือนรวมงาน 
2. ภาวะผู�นําในองค�กร  ผู�บังคับบัญชาเข�ารับการฝoกอบรม และนําความรู�มาถายทอดแกพนักงานในสังกัด 
และปฏิบัติตนเป:นตัวอยางท่ีดีแกพนักงาน 
3. การอุทิศตนและมุ5งม่ันในการทํางาน สงเสริมให�พนักงานปฏิบัติงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค� เสียสละ
เวลาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ เชน การอยูเวรยามในวันหยุด การรวมงานรัฐพิธีตางๆ  
4. การทํางานเป;นทีม  พนักงานทุกคนรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค� 
5. จัดสถานท่ีทํางาน ให�มีความปลอดภัย สะดวกสบาย มีพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน บํารุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ�ให�
อยูในสภาพดี มีความปลอดภัย 
6. เน�นความสามัคคี ขจัดปWญหาความขัดแย�งภายในองค�กร เพ่ือสร�างความพึงพอใจในการทํางานและเป:น
ขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 

ข้ันตอนการพัฒนาองค�กร 
 

1. การสํารวจข�อมูล และวิเคราะห�ข�อมูลการสํารวจ  โดยอาจใช�การสํารวจความคิดเห็นของ ผู�บริหาร 
พนักงาน ตามแบบสอบถามในแตละด�าน แล�วนํามาวิเคราะห�จัดลําดับความสําคัญของข�อมูล 

2. ค�นหาสาเหตุของปWญหาและข�อเสนอแนะ จากแบบสํารวจและข�อมูลจากการสํารวจ อบต. อาจน้ํา
ปWญหาเรื่องตางๆ มาจัดลําดับความสําคัญ ค�นหาสาเหตุของปWญหาจากบุคลากรภายใน อบต. เชน การ
สอบถามจากตัวแทนของสวนราชการทุกสวน หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง หรืออาจเป:นประชาชนผู�มาใช�บริการ 

3. การจัดทําแผนพัฒนาองค�การในด�านตางๆ  โดยกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาองค�กร หรือกําหนด
กิจกรรม / โครงการตางๆ โดยให�ความสําคัญกับปWญหาท่ีมีผลกระทบสําคัญตอองค�กร หรือประชาชน 
นอกจากนี้ในการทําแผนต�องคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม / โครงการ ควรกําหนดชวงเวลาท่ี
เหมาะสม เพ่ือให�เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดปhงบประมาณ 

4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาองค�กร 
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน 

  
 

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



 

ความรู�เก่ียวกับงานสารบรรณ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส#วนตําบล  
องค�การบริหารส#วนตําบลบางเป*า 

 



 
 
 

 
 



 

 
 
 



ตารางเปรียบเทียบการต้ังค#าเมื่อพิมพ�โดยเคร่ืองพิมพ�ดีดกับ
โปรแกรมในเคร่ืองคอมพิวเตอร� การต้ังค#าเมื่อพิมพ�โดยเคร่ือง

พิมพ�ดีด  

การต้ังค#าเมื่อพิมพ�โดยโปรแกรมในเคร่ืองคอมพิวเตอร�  

 
๑. ในบรรทัดหน่ึงใหตั้งจังหวะเคาะไว ๗๐ จังหวะเคาะ  
 

 
๑. การก้ันค&าไมบรรทัดระยะการพิมพG อยู&ระหว&าง ๐ – ๑๖ 
เซนติเมตร  
 

 
๒. การพิมพG ๑ หนากระดาษขนาด เอ ๔ โดยปกติใหพิมพG ๒๕ 
บรรทัด  
 

 
๒. ตั้งค&าระยะบรรทัด เป/น หน่ึงเท&า หรือ Single จํานวนบรรทัด
ในหน่ึงหนาตามความเหมาะสม  
 

 
๓. ตราครุฑสําหรับแบบพิมพG มี ๒ ขนาด  
• สูง ๓ เซนติเมตร สําหรบัหนังสือภายนอก และหนังสือประทับตรา  
• สูง ๑.๕ เซนติเมตร สําหรับหนังสือภายใน  
 

 
๓. ขนาดตราครฑุ  
• สูง ๓ เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ  
• สูง ๑.๕ เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกขอความ  
• การวางตราครฑุ ใหวางห&างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕ 
เซนติเมตร  
 

 
๔. บรรทัดแรกของกระดาษควรอยู&ห&างจากขอบกระดาษดานบน
ประมาณ ๕ เซนติเมตร  
 

 
๔. เมื่อใช Template มาตรฐานบรรทัดแรกของหนังสือจะอยู&ห&าง
จากขอบกระดาษดานบนประมาณ ๔ – ๔.๕ เซนติเมตร  
 

 
๕. การข้ึนบรรทัดใหม& = ปDด ๑  
 

 
๕. การข้ึนบรรทัดใหม& = 1 Enter  
 

 
๖. การข้ึนบรรทัดย&อหนาใหม& = ปDด ๑ บิดข้ึน ๑  
 

 
๖. การข้ึนบรรทัดขอความใหม& = 1 Enter + Before 6 pt  
 

 
๗. ระยะห&างจากขอบกระดาษดานซายมือประมาณ ๓ เซนติเมตร  
 

 
๗. ระยะห&างจากขอบกระดาษดานซายมือประมาณ ๓ เซนติเมตร  
 

 
๘. ระยะห&างจากขอบกระดาษดานขวาไม&นอยกว&า ๒ เซนติเมตร  
 

 
๘. ระยะห&างจากขอบกระดาษดานขวาไม&นอยกว&า ๒ เซนติเมตร  
 

 
๙. การย&อหนาใหเวนห&างจากระยะก้ันหนา ๑๐ จังหวะเคาะ  
 

 
๙. การย&อหนาใหเวนห&างจากระยะก้ันหนา ๒.๕ เซนติเมตร  
 

๑๐.การพิมพGคําลงทาย ใหมีระยะบรรทัดห&างจากบรรทัดสุดทายภาค
สรุป = ปDด ๒  

๑๐.การพิมพGคําลงทาย ใหมีระยะบรรทัดห&างจากบรรทัดสุดทาย
ภาคสรุป = 1 Enter + Before 12 pt  

๑๑.การเวนระยะใหลงช่ือ = ปDด ๒ บิดข้ึน ๑  
 

๑๑.การเวนระยะใหลงช่ือ = 4 Enter  



 

 
 

ท่ี นร ๐๑๐๔/ 

ถึง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงคG กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 
 
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(วัน  เดือน  ป7) 

 
 
ศูนยGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๖๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๗๒๒ 



ท่ี นร ๐๑๐๔/            สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
             ทําเนียบรัฐบาล  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

      (วัน  เดือน  ป7) 

เรื่อง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

อางถึง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถามี) 

สิ่งท่ีส&งมาดวย  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถามี) 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงคG กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(             ชื่อเต็ม             ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
ศูนยGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๖๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๑ ๖๗๒๒ 



 
 

 บันทึกข�อความ 
ส#วนราชการ                                          

ท่ี   นร ๐๑๐๔/ วันท่ี                

เร่ือง   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงคG กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 
 
 

(พิมพGชื่อเต็ม) 
ตําแหน&ง 

 
 
 


