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ค าน า 
จากพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2526 มาตรา11 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดย
รับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ด้านต่างๆเพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อ ง 
รวดเร็ว และเหมาะกับสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรในองค์กร ให้เป็นบุคลากรที่มีความใฝุรู้และมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของแต่
ละบุคคล เป็นไปตามเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี จึงเกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร
ขึ้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการให้มีการเรียนรู้ในองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ KM และจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2559  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบในการท ากิจกรรม KM ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขวาไร่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการความรู้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และผลักดันให้บุคลากรทุกคน
ได้น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานของตนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 

1.  ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
1.1 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบริการ 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเกษตร  
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขวาไร่  น าโดย  นายสุภาพ  ผาบพุทธา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ได้ก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาต าบลเขวาไร่  ดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (Local  Planing) 
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ค านึงถึงปัญหาความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนจะ

ได้รับเป็นเปูาหมายส าคัญได้วางแผนเพ่ือแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์ และมีความสุขจากการบริหารตามแผนที่ก าหนดไว้อย่ารอบครอบและสามารถจะปฏิบัติได้อย่างมีประ
สิทธิ 
หลักการและเหตุผล   
 จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการและระบบบริหารราชการ  ได้ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารหน้าที่ และ
โครงสร้างการบริหารราชการ เพ่ือแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดและอยู่ดีมีสุข จากการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเข
วาไร่   จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ์กิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมายและนโยบาย   ดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์   (Vison) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  จะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่และที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข และระบบสารสนเทศ
ให้มีคุณภาพ  ทันสมัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรภายในต าบล ให้ดียิ่งขึ้นมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มากขึ้น 
พันธกิจ   (Mision) 

1. ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่พร้อมที่จะให้ 
บริการประชาชน ได้อย่างทั่วถึงทันเวลาและมีคุณภาพ 

2. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดี เอ้ือประโยชน์ต่อวิธีชีวิตของ
ประชาชนภายในต าบล 

3. ฟ้ืนฟูสภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพให้เข้มเข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิต 
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5. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์     (Ofject) 
1. เพ่ือให้ประชาชนในต าบลได้รับบริการด้านปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่าทั่วถึง เป็นธรรมและมี

คุณภาพ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมาะสม

กับเพศและวัย 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีงานท าเพ่ิมขึ้น มีรายได้ต่อครอบครัวสูงขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุขและอยู่ร่วมกันใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
5. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพเอ้ือประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

เป้าหมาย  (Gosl) 
1. ประชาชน 20  หมู่บ้านในต าบลเขวาไร่ ได้รับการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 

เป็นธรรม 
2. มีกลุ่มอาชีพในชุมชนเพ่ิมข้ึน จ านวนประชากรว่างงานลดลง 
3. ประชาชนในต าบลมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
4. ประชาชนในต าบลมีความรัก สามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
5.    ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุกด้าน 

นโยบายด้านที่ 1  ด้านบริหารจัดการและพัฒนา 
1. เร่งรัดพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญและ

ก าลังใจให้สามารถปฎิบัติงานในหน้าที่ได้ดี เป็นที่พึงพอใจของประชาชนในการบริการ 
2. จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เป็นธรรมโดยอาศัยข้อมูลของต าบลเป็นตัวก าหนด มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ 
3. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและยึดประชาชนเป็น

ส าคัญในการบริหารจัดการ 
4. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี 
5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการต่างๆ ให้สาธารณะชนได้รับทราบทุก 3 เดือน 
6. ส่งเสริมให้เจ้าพนักงาน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรัก   ความสามัคคี  ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน 

และมีความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบของทางราชการ 

บริการประชาชนอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 
นโยบายด้านที่ 2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  คสล. ในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอดกาลทุกหมู่บ้าน 
3. สร้าง ปรับปรุง ถนนสู่ไร่นา  เพื่อขนถ่ายผลิตผลด้านการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวก 
4. สนับสนุนให้มีน้ าประปาที่สะอาดทุกหมู่บ้าน ได้ใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน 
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5. สนับสนุนให้มีไฟฟูาสาธารณะ และไฟฟูาเพ่ือการเกษตรตามความต้องการของชุมชน 
6. ขุดลอกล าห้วย ฝาย สระน้ า เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

นโยบายด้านที่  3  ด้านสังคมและสวัสดิการ 
1. สนับสนุนให้มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึงประชากรผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้พิการควร

ได้รับการดูแลทุกคน ในต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล   กลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์  กองทุนหมู่บ้าน  ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  มีก าลังใจปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อการสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมออกก าลังกายฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา  กิจกรรม
ยุวพุทธ กิจกรรมเยาวชนไทยห่างไกลสิ่งเสพติด ฯลฯ 

4. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อปพร. , อรปม. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และดูแลความเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น ดูแลผู้ปุวยโดยการจัดหน่วยกู้ชีพประจ าต าบลขึ้น เพื่อบริหารประชาชนภายในต าบล 

นโยบายด้านที่  4  ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
1. สนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลให้บรรลุผล (OTOP) 
2. สนับสนุนสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
3. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร คลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ หลังฤดูท านา เช่น พืชผักสวนครัวทุกชนิด 
6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และอาชีพอ่ืนที่มีในท้องถิ่น 

นโยบายด้านที่ 5  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี

ยิ่งขึ้น สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจน 
2. สนับสนุนการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ให้ได้เข้าเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น กิจกรรมอบรมธรรมะ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ฯลฯ 
4. สนับสนุนการท าบุญตามประเพณีของหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตต าบล 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น มีคุณภาพ และมีขวัญ

ก าลังใจที่ดี 
6. สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์และเผยแพร่ผลงานให้ 

นโยบายด้านที่ 6 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ดูแลรักษาแหล่งน้ า ให้สามารถเก็บกักน้ าและใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. ส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน และการดูแลรักษา เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
3. สนับสนุนให้มีการเก็บขยะและก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
4. สนับสนุนให้มีการดูแลรักษาความสะอาดทั้งในและนอกหมู่บ้าน 
5. ดูแลรักษาแนวเขตท่ีสาธารณะ เพื่อไม่ให้มีการลุกล้ า พร้อมปลูกปุาเพ่ิมเติม ตามที่สาธารณะที่มีอยู่แล้วให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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นโยบายด้านที่  7  ด้านสาธารณสุข 

1. สนับสนุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนด้านสุขภาพ 
พร้อมกับให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

2. สนับสนุนการปูองกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมการเฝูาระวัง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลได้ออกก าลังกาย  เล่นกีฬาและดูแลสุขภาพ 
4.  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ, อุปกรณ์, เวชภัณฑ์ทางด้านสาธารณสุขที่จ าเป็น เพ่ือใช้บริการ

ประชาชนอย่างเหมาะสมพอเพียง 
จากนโยบายทั้ง 7 ด้านดังกล่าว จึงพอจ าแนกความรู้ที่จ าเป็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา

ไร่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อพ่ีน้องประชุมชนและต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ต่อไป  ดังนี้  
2. การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหา
จุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการความรู้เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ยังขาดความรู้ที่จาเป็นต้องมี หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขวาไร่ไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่
ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล SWOT ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขวาไร่ แต่ยังไม่ได้ 
เชื่อมโยงถึงการจัดการความรู้ 
 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการให้บริการ
คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีการ
แสวงหาความรู้ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
เมื่อจ าเป็นต้องใช้ 
แต่ไม่เป็นระบบ ต่างคนต่างท า 

3. ทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความคิดใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (บริการหรือด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน) และจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆบ้าง แต่ไม่เป็น
ระบบ และท ากัน 
เฉพาะกลุ่มงานและยังไม่ครอบคลุมทุก
คน 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีการถ่ายทอด Best Practices อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร และ
การจัดท าข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีการ
จัดท าวารสารความรู้เพื่อเผยแพร่ในบาง
เรื่อง แต่ยังไม่เป็นระบบ 
 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ เห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” 
หรือ ความรู้และทักษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และ
การเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่ว
ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ เห็น
คุณค่าของTacit knowledge และ
พยายามกระตุ้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ 
แต่ไม่ได้ท าเป็นระบบ ส่วนใหญ่มีการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เป็นกลุ่ม
ย่อยๆแต่ไม่มีรูปแบบชัดเจน 
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หมวด 2 ภาวะผู้นา 

 
ภาวะผู้น า  สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ 

1. ผู้บริหารก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้เป็นเป็นประธานคณะกรรมการ
จัดท าแผนจัดการความรู้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 

2. ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ได้ และ
มีการจัดท ากลยุทธ์ที่ชัดเจน เพ่ือน าสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ 
(เช่น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน ให้บริการได้รวดเร็ว
และตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 

ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญใน
การจัดการความรู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ เน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากร เพ่ือ
ส่งเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งข้ึน และพัฒนา Core 
Competencies ใหม่ๆ (Core Competencies หมายถึงความเก่งหรือ
ความสามารถเฉพาะทางขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และ 
ทักษะในวิชาชีพเพ่ิมข้ึนโดยให้ไป
ประชุม อบรม สัมมนา ในสายงาน
ต่างๆ ทุกปี 
 

4. การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เขวาไร่ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ใช้
ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล และให้ผลตอบแทนบุคลากร 
 

ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่            
ได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พิจารณา แต่เป็นการประชุมกลุ่มย่อย 
เพ่ือมาวิพากษ์ในกลุ่มใหญ่ทีหลัง 
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หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 

 
วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้  สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขวาไรส่่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยการจัดโครงการ QA KM 
Day 

 
2. พนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ท างาน โดยเปิดเผยข้อมูล
และมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน 

 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขวาไร่มีการท างานที่
เปิดเผยและมีการติดตามการ
ด าเนินงานจากผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ 

 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการ
ความรู้ คือ การสร้าง หรือเพ่ิมพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขวาไร่ ส่วนมากยังไม่
เห็นความส าคัญของหลักการ
จัดการความรู้ 

 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้
อิสระในการคิด และการท างานรวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขวาไรใ่ห้อิสระในการคิด 
และการสร้างสรรค์งาน 
ใหม่ๆ แต่ยังให้โอกาสยัง 
ไม่เต็มความสามารถ 

 
5. ทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของทุกคน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขวาไร ่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู้แต่ยังไม่เข้าใจ 
ถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่
เป็นระบบ 
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หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 

 
เทคโนโลยีการจัดการความรู้  สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ 

1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ สื่อสารและ
เชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่และกับ
องค์กรภายนอก 
 

ในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่
มีการสื่อสารกันหลายช่องทาง เช่น 
ปูายนิเทศจดหมายข่าว วารสาร 
รายการวิทยุ และสื่อ Online 

 
2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่(An 
Institutional Memory)  
ที่ทุก 

คนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขวาไรส่ามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้
สะดวก แต่ขาดการบันทึกจ านวน
ผู้ใช้บริการ 

 
3. เทคโนโลยีที่ใช้ท าให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่เข้าใจและ
ใกล้ชิดผู้ประชาชนผู้มาใช้บริการมากขึ้น เช่นความต้องการและความคาดหวัง 
พฤติกรรมและความคิด 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่
ส่งเสริมให้ประชาชนผู้รับบริการได้
แสดงความคิดเห็นผ่านตู้รับฟังความ
คิดเห็น แบบสอบถาม 
สายตรงถึงผู้บริหารและระบบ 
Online  

4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้น
ความต้องการของผู้ใช้ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโดยมีการ
แจกแบบสอบถามและการสร้าง
บล็อกแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่กระตือรือร้นที่จะน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้
พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ดีขึ้น มาใช้ในองค์กร  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มี
เทคโนโลยีที่ช่วยให้บุคลากรเชื่อมโยง
กันได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น 

 
6. ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ชาญฉลาด (Smart) 
ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดข้ึนจริง (Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมี
ความเชื่อมโยงกัน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มี
การปรับปรุงพัฒนาระบบตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงจริงและตาม
เทศกาลต่างๆ 
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หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ 

 
การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท าอยู่ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการ
ความรู้กับผลการดาเนินการ ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
เช่น ผลลัพธ์ในด้านประชาชนผู้มาใช้บริการด้านการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขวาไร่ฯลฯ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีการ
เรียนรู้และหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการ
จัดการความรู้ เพ่ือตอบสนองประชาชน
ผู้มาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 

 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีการก าหนดตัวชี้วัดของการจัดการ
ความรู้โดยเฉพาะ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นความรู้เฉพาะแต่ละ
ด้าน 

 
3. จากตัวชี้วัดในข้อ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่สร้างความสมดุลย์
ระหว่างตัวชี้วัดที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย (เช่น ต้นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) 
กับตัวชี้วัดที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก (เช่น ความพึงพอใจของประชาชนผู้มา
ใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

 

ตัวชี้วัดของโครงการหรือกิจกรรมมีการ
ระบุตัวชี้วัดและเปูาหมายต่างๆที่
สอดคล้องกับโครงการ 

 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้ฐานความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เขวาไรเ่พ่ิมพูนขึ้น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่กิจกรรมต่างๆ
โดยแต่ละโครงการได้ชี้แจงรายละเอียด
การใช้งบประมาณให้แก่ผู้บริหารได้
ทราบ 
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ส่วนที่ 2  

การจ าแนกความรู้ที่จ าเปน็ต่อการเรียนรู้ 
การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่ 

นโยบาย เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ
ราชการ 

สนับสนุนนโยบายด้านที่ 1 
การบริหารจัดการและพัฒนา 
 

1. เร่งรดัพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขวาไร่ให้มีความรู้ ความสามารถ 
สร้างขวัญและก าลังใจให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้ดี เป็นที่พึงพอใจของประชาชนในการ
บริการ 
2. จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
โดยอาศัยข้อมลูของต าบลเป็นตัวก าหนด มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
3. ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและยึด
ประชาชนเป็นส าคัญในการบริหารจัดการ 
4. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุม้ค่า และเกดิ
ประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน ตามโครงการ
ต่างๆ ให้สาธารณะชนไดร้ับทราบทุก 3 เดือน 
6. ส่งเสริมใหเ้จ้าพนักงาน และบคุลากรที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง มีความรัก   ความสามัคคี  ยิ้ม ไหว้ 
ใหเ้กียรติกัน และมีความสุขกับการปฏิบัตหิน้าท่ี
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบล
เขวาไร่ ปฏบิัติหน้าที่โดยยดึกฎระเบียบของทาง
ราชการ บริการประชาชนอย่างเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบตั ิ

1. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับความรู้
ความสามารถ แบละมีขวัญก าลังใจใน
การท างาน 
2. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่าย
อย่างคุ้มค่า 
3. มีจ านวนช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนมาประกอบการ
บริหาร 
4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิพนักงาน
และบุคลากรให้มสี่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึหลักธรรมมาภิ
บาล 
5. มีการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ
ให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
6. มีกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงาน และ
บุคลากร มคีวามรัก สามัคคี ยิม้ไหว้ 
ให้เกียรติ และมีความสุขในการท างาน 
7. ร้อยละบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขวาไร่ ที่ปฏิบัตหิน้าท่ีตาม
ระเบียบของทางราชการและให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 

1. จ านวนบุคลากรร้อยละ 80 ท่ี
ได้รับคามรู้และมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
2. การจดัสรรงบประมาณเป็นไป
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
3. การบริหารโดยรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ 
4. ท้องถิ่นได้มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
5. พนักงานหรือบุคลากรมสี่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล 
6. พนักงาน บุคลากร มคีวามรัก 
สามัคคี ยิม้ ไหว้ ให้เกียรติกัน 
7. บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขวาไร่ ปฏิบัติงานโดยยึด
ระเบียบของทางราชการเป็นหลัก 
และให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาค 
 

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนา ดังนี้  
1. องค์ความรู้ด้านการบริหารงาน
บุคคล 
2. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
4. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
5. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
6. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
7. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่(ต่อ) 

นโยบาย เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ
ราชการ 

สนับสนุนนโยบายด้านที่ 2 
ด้านการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในการใช้งาน 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  คสล. 
ในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพท่ีดีใช้การไดต้ลอด
กาลทุกหมู่บ้าน 
3. สรา้ง ปรับปรุง ถนนสูไ่ร่นา  เพื่อขนถ่าย
ผลิตผลด้านการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
4. สนับสนุนให้มีน้ าประปาท่ีสะอาดทุก
หมู่บ้าน ได้ใช้อย่างเพียงพอทุกครวัเรือน 
5. สนับสนุนให้มีไฟฟูาสาธารณะ และไฟฟูา
เพื่อการเกษตรตามความต้องการของชุมชน 
6. ขุดลอกล าห้วย ฝาย สระน้ า เพือ่เก็บกัก
น้ าไว้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
 

1. อาคารสถานท่ีที่มีอยู่ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 
2. จ านวน ถนน คสล. ในหมู่บ้านที่
ได้รับการซ่อมแซม 
3. จ านวนถนนไปสาไร่นา เพื่อขนถ่าย
ผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดร้ับ
การปรับปรุง 
4. จ านวนหมู่บ้านท่ีไดร้ับการ
สนับสนุนให้มีน้ าสะอาดใช้ 
5. จ านวนชุมชนที่ไดร้ับการสนับสนุน
ให้มีไฟฟูาใช้ 
6. จ านวนล าห้วย ฝาย สระน้ า เพือ่
เก็บกักน้ าไว้ประกอบอาชีพ 
 

1. อาคาร สถานท่ีที่มีอยู่ใช้ประโยชน์
ได้อย่างสูงสุด 
2. ถนน คสล. ในชุมชนมีสภาพดีใช้
การได้ทุกหมู่บ้าน 
3. ถนนขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้สะดวก 
4. ชุมชนมีไฟฟูาใช้เพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียง 
5. มีสระน้ า ฝาย ล าห้วยเพื่อกักเกบ็
น้ าไว้ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ 
 
 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการก่อสร้าง 
2. ความรูด้้านการประมาณราคา 
3. ความรูด้้านการออกแบบ 
4. ความรูด้้านการคุมงาน 
5. ความรูด้้านการตรวจงานจา้ง 
6. ความรูด้้านการประสาน
สาธารณูปโภค 
7. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
8. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
9. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
10. มคีวามสามรถในการ
บริหารงานและจดัระบบงาน 
11. มคีวามสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่(ต่อ) 

นโยบาย เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ
ราชการ 

สนับสนุนโยบายด้านที่ 3 
ด้านสวสัดิการและสังคม 

1. สนับสนุนให้มีเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ และคน
พิการอย่างทั่วถึงประชากรผูม้ีอาย ุ60 ปี 
ขึ้นไป และผู้พิการควรได้รับการดแูลทุกคน 
ในต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
2. สรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดย
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่
ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้ใหญบ่้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น   
สมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบล   กลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์  กองทุนหมู่บ้าน  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน  มีก าลังใจ
ปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมกจิกรรมเยาวชนเพื่อการ
สร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมออกก าลังกาย
ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา  กิจกรรมยุวพุทธ 
กิจกรรมเยาวชนไทยห่างไกลสิ่งเสพติด ฯลฯ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อปพร. , อรปม. 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และ
ดูแลความเรียบร้อยในท้องถิ่น ดูแลผู้ปุวย
โดยการจัดหน่วยกู้ชีพประจ าต าบลขึ้น เพื่อ
บริหารประชาชนภายในต าบล 
 

1. จ านวนร้อยละของผูสู้งอายุและคน
พิการที่ไดร้ับการดูแลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
2. ชุมชนมีความเขม้แข็ง 
3. มีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค ์
4. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน               
อปพร. เพื่อดูแลความเรยีบร้อย 
 
 

1. ผูสู้งอายุร้อยละ 80 ข้ึนไปและคน
พิการไดร้ับเบี้ยยังชีพทุกคน 
2. ชุมชนมีความเขม้แข็ง 
3. เยาวชนได้รับการส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์
4. มีศูนย์ อปพร. เพื่อใช้เป็นศูนย์
ประสานงานกู้ชีพ กู้ภัย 
 

องค์ความรู้ด้านสวัสดิการและสังคม 
ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 
2. ความรูด้้านการสังคมสงเคราะห์ 
3. ความรูด้้านสตรีและพัฒนาอาชีพ  
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่(ต่อ) 
นโยบาย เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ

ราชการ 
สนับสนุนนโยบายด้านที่  4 
ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 

1. สนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในต าบลให้บรรลผุล (OTOP) 
2. สนับสนุนสหกรณร์้านค้าและสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้เป็นจริงมากยิ่งข้ึน 
3. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร คลองส่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 
5. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ หลังฤดูท า
นา เช่น พืชผักสวนครัวทุกชนิด 
6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และ
อาชีพอ่ืนท่ีมีในท้องถิ่น 
 

1. มีการสนับสนุนและส่งเสริมกลุม่
อาชีพ 
2. มีการสนับสนุนร้านค้า สหกรณ์
อย่างจริงจัง 
3. มีการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพียง 
5. มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตรและอาชีพอ่ืนในท้องถิ่น 
 
 

1. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รบัการส่งเสริม
และสนบัสนุน 
2. ร้านค่าและสหกรณ์ออมทรัพยม์ี
ความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
3. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร คลองส่ง
น้ าได้รบัการพัฒนา 
4. มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลังฤดทู า
นา 
5. เกษตรกรได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาอาชีพ 
 
 

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
ดังนี้  
1. ความรู้ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต ิ
2. ความรูด้้านการพาณิชย ์
3. ความรูด้้านการส่งเสริมอาชีพ   
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่(ต่อ) 
นโยบาย เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ

ราชการ 
สนับสนุนนโยบายด้านที่  5 
ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. สนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
ทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งข้ึน สนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กเรยีนดีแต่
ยากจน 
2. สนับสนุนการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษา ให้ได้เข้าเรียนทุกคนอย่างมี
คุณภาพ 
3. สนับสนุนการจดักิจกรรมทางศาสนา เช่น 
กิจกรรมอบรมธรรมะ กิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน กิจกรรมอุปสมบทหมู่ 
ฯลฯ 
4. สนับสนุนการท าบุญตามประเพณีของ
หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตต าบล 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ดด้ีขึ้น มี
คุณภาพ และมีขวัญก าลังใจท่ีด ี
6. สนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยการ
อนุรักษ์และเผยแพรผ่ลงานให้ 
 

1. มีการสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ครบทุกโรงเรียน 
2. มีการสนับสนุนการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา 
3. มีการสนับสนุนจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. มีการสนับสนุนการท าบุญตาม
ประเพณีในชุมชนต่าง ๆ  
5. มีการสนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่น
และเผยแพรผ่ลงาน 

1. ทุกโรงเรียนมีการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ดียิ่งขึ้นและสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กเรยีนดแีต่
ยากจน 
2. เด็กระดับก่อนประถมศึกษาไดเ้ข้า
เรียนอย่างมีคณุภาพ 
3. มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และ
วัฒนธรรม 
4. มีการท าบญุตามประเพณีของ
หมู่บ้าน 
5. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
การส่งเสริม และพัฒนาใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
6. ภูมิปญัญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
และเผยแรผ่ลงาน  
 

องค์ความรู้ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา 
2. ความรูด้้านการศึกษาท้องถิ่น 
3. ความรูด้้านการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่(ต่อ) 
นโยบาย เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ

ราชการ 
สนับสนุนนโยบายด้านที่ 6 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ดูแลรักษาแหล่งน้ า ให้สามารถเก็บกักน้ า
และใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
2. ส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน และการดูแล
รักษา เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
3. สนับสนุนให้มีการเก็บขยะและก าจัดขยะ
อย่างเป็นระบบ มีคณุภาพทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
4. สนับสนุนให้มีการดูแลรักษาความสะอาด
ทั้งในและนอกหมู่บ้าน 
5. ดูแลรักษาแนวเขตทีส่าธารณะ เพื่อไม่ให้
มีการลุกล้ า พร้อมปลูกปุาเพิม่เตมิ ตามที่
สาธารณะที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

1. มีการอนรุักษ์แหล่งน้ า และ
สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้
จริง 
2. มีการจัดกิจกรรมปลูกปุา และดูแล
รักษาปุา 
3. ทุกหมู่บ้านมีการจัดกจิกรรมเกบ็
และก าจดัขยะ 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนนุ
การท าความสะอาด 
5. มีการก าหนดแนวเขตที่สาธารณะ
ชัดเจนและก าหนดบทลงโทษหากมี
การลุกล้ า 

1. แหล่งน้ าในชุมชนกักเก็บน้ าไว้ใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 
2. ชุมชนมีปุาไม้ไว้ใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 
3. ชุมชนมีการจดัเก็บและก าจดัขยะ
อย่างเป็นระบบ 
4. ท้ังในและนอกหมู่บ้านสะอาด 
5. สวนสาธารณะไม่ถูกลุกล้ า และมี
การปลูกปุาเพิ่มเตมิ 
 

องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้  
1. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ความรูด้้านการบริหารจัดการ
แหล่งน้ า 
3. ความรูด้้านก าจดัขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล   
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่(ต่อ) 
นโยบาย  เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ

ราชการ 
สนับสนุนนโยบายด้านที่ 7 
ด้านสาธารณสุข 

1. สนับสนุน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ และให้
ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่บริการ
ประชาชนด้านสุขภาพ พร้อมกับให้ความรู้
แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2. สนับสนุนการปูองกันโรคติดต่อที่อาจ
เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมการเฝูา
ระวัง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลได้ออก
ก าลังกาย  เล่นกีฬาและดูแลสุขภาพ 
4. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ, 
อุปกรณ์, เวชภณัฑ์ทางด้านสาธารณสุขท่ี
จ าเป็น เพื่อใช้บริการประชาชนอย่าง
เหมาะสมพอเพียง 
 

1. มีการจัดกิจกรรมให้ความรูด้้าน
สุขภาพและสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
2. มีการจัดกิจกรรมการเฝูาระวัง
โรคตดิต่ออย่างต่อเนื่อง 
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
4. มีการจัดหาอุปกรณ์ เวชภณัฑ์
ทางด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ 

1. ประชาชนได้รับความรูด้้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 
2. การปูองกันโรคติดต่อมี
ประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 
4. ประชาชนได้รับการบริการและมี
วัสดุและอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
 

องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข  ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการควบคุมโรค 
2. ความรูด้้านการสารธารณสุข 
อนามัย 
3. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
5. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
6. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
7. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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ส่วนที่ 3 

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสมุพสิัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 1 ต.ค. 58– 30 ก.ย. 
59 

จ านวนรายการ
ความรู้ 

ทุกส่วนราชการ ข้าราชการ/
พนักงานจ้างภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่  

2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
- ภายในหน่วยงาน 
- ภายนอกหน่วยงาน 

1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 
59 

จ านวนบุคลการที่
เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ข้าราชการ/
พนักงานจ้างภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่  

3 การจัดท าความรู้ให้เป็นระบบ 
- การจัดท าทะเบียน/                    

คลังความรู้ 

1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 
59 

มีทะเบียนความรู้/
คลังความมี
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รู้ 

มีทะเบียน
ความรู้/คลัง
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ข้าราชการ/
พนักงานจ้างภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 
59 

มีจ านวนช่องทางที่
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 1
กิจกรรม 

ข้าราชการ/
พนักงานจ้างภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่  

5 การเข้าถึงความรู้ 
- เผยแพร่ web site 
- จัดท าเป็นเอกสาร ,

หนังสือเวียน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- การอบรม,สัมมนา 

1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 
59 

มีจ านวนช่องทางใน
การเข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

ข้าราชการ/
พนักงานจ้างภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่  
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ทาง web site /web 
board/ e-mail 

1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 
59 

จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เดือนละ 1 ครั้ง ข้าราชการ/
พนักงานจ้างภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่  

7 การเรียนรู้ 
- การน าการจัดการเรียนรู้มา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 
59 

จ านวนส่วนราชการ
ที่ได้รับความรู้และ
สามารถน าผลไปใช้ 
 

ร้อยละ 20 ของ
บุคลากรทั้งหมด   
ที่น าผลไปใช้ 

ข้าราชการ/
พนักงานจ้างภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่  
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ส่วนที ่4 ผลการด าเนนิการ 

องค์ความรู้ที่ส าคัญจ าเป็นต่อการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลขวาไร่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง 
                    พ้ืนฐาน 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการก่อสร้าง 
2. ความรูด้้านการประมาณราคา 
3. ความรูด้้านการออกแบบ 
4. ความรูด้้านการคุมงาน 
5. ความรูด้้านการตรวจงานจา้ง 
6. ความรูด้้านการประสานสาธารณูปโภค 
7. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับอื่น ๆ  
8. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
9. มีความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
10. มคีวามสามรถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 
11. มคีวามสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ 
                    ความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม 

องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม  ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 
2. ความรูด้้านการสังคมสงเคราะห์ 
3. ความรูด้้านสตรีและพัฒนาอาชีพ  
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงานและจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ ปรบัปรุงนโยบายและแผนงานและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
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ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ       
                     วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบริการ 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเทีย่วและการบริการ  ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา 
2. ความรูด้้านการศึกษาท้องถิ่น 
3. ความรูด้้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงานและจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ ปรบัปรุงนโยบายและแผนงานและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาการเกษตร องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตร  ดังนี้  
1. ความรู้ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
2. ความรูด้้านการพาณิชย ์
3. ความรูด้้านการส่งเสริมอาชีพ   
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงานและจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ ปรบัปรุงนโยบายและแผนงานและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหนา้ที ่
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ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การ  ดังนี้  
1. องค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 
2. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับอื่น ๆ  
3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
4. มีความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
5. มีความสามรถในการบรหิารงานและจัดระบบงาน 
6. มีความสามารถในการริเริม่ ปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
7. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้  
1. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ความรูด้้านการบริหารจัดการแหล่งน้ า 
3. ความรูด้้านก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล   
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงานและจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ ปรบัปรุงนโยบายและแผนงานและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ 
วันที่  2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
--------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่    ประธานกรรมการ 
 ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่    กรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
 5. หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ 
 6. หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม      กรรมการ 
 7. หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร     กรรมการ 
 8. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
 9. บุคลากร       เลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุภาพ  ผาบพุทธา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ประธานกรรมการ จัดท า
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ที่มาของการเชิญประชุม 
นายกฯ    - องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่จ าเป็นต้องตั้งกรรมการจัดท าแผนการจัดการ 
 ความรู้ (Knowledge Management : KM) เนื่องจากสาเหตุส าคัญจะต้องปฏิบัติตาม 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด 
  ๓ มาตรา ๑๑“ส่วนราชการมีหน้าทีพั่ฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็น 
  องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ” ดังนั้นคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้อ านวยการกองคลัง   
  ผู้อ านวยการกองช่าง  นักวิชาการศึกษา และบุคลากรเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่จัดท า 
  แผนการจัดการความรู้ฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
   -  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 

3.๑พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขวาไร่ 

นายกฯ    -ขอเชิญฝุายเลขานุการอธิบายรายละเอียดของร่างแผนการจัดการความรู้องค์การ 
  บริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
บุคลากร   -เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ 
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ 
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง 
ถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี 
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันในการนี้งานการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดท าร่างแผนการ 
จัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดพร้อมน าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ซึ่งประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหาร,ประกาศแต่งตั้งทีมงาน ,  
ขอบเขต KM , เปูาหมาย KM , ปัจจัยแห่งความส าเร็จ , แนวทางการจัดการความรู้ , แนวคิด 
การจัดการความรู้เป็นต้นดังมีรายละเอียดตามรูปเล่มที่ได้แจกจ่ายไปให้แล้ว 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - ขอสอบถามถึงวิธีการข้ันตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการการจัดการความรู้ฯ 
  จะมีโอกาสประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้หรือไม่ 
บุคลากร   - การจัดท ากิจกรรม KM บุคคลที่ส าคัญท่ีจะขับเคลื่อน KM ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ดี 
  และชัดเจนคือผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่นั้นๆดังนั้นผู้น าขอองค์การบริหารส่วนต าบล 

เขวาไร่ที่ส าคัญคือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง 
ร่วมแรงร่วมใจกระตุ้นสร้างแรงจูงใจช่วยเหลือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างผลักดันวิสัยทัศน์ของ KM  
อย่างต่อเนื่องทั้งนี้บุคลากรท้ังหมดขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องเปิดใจรับฟังแลกเปลี่ยน 
ความรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลมีการติดตามประเมินผล 
เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคและหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องจึงจะประสบความส าเร็จ 

นายกฯ    - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้แฝงที่สอดคล้อง 
กับหัวข้อองค์ความรู้ก าหนดวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ปลัด อบต.   - การหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้พิเศษหรือเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนั้น 
  อาจแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลายๆกลุ่มได้ซึ่งจ าแนกตามองค์ความรู้ตามหน้าที่ความ 
  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่นความรู้ด้านเอกสารด้านบันทึกข้อมูลระเบียบกฎหมาย 
  ข้อบังคับก็เป็นองค์ความรู้ของส านักงานปลัด อบต. ความรู้ด้านการเงินการคลังก็เป็นองค์ 
  ความรู้ของกองคลังความรู้ด้านสันททนาการการศึกษาการจัดกิจกรรมก็เป็นองค์ความรู้ของ 
  ส่วนการศึกษาฯความรู้ด้านสาธารณสุขการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็เป็นองค์ความรู้ 
  ของงานด้านสาธารณสุขความรู้ด้านการช่างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างก็เป็นองค์ 
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  ความรู้ของกองช่างดังนั้นจึงให้หัวหน้ากองทุกกอง/ส่วน  มีหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจ 
  ถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองค์ความรู้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้ 
  บุคลากรในสังกัดทราบทุกคนเพื่อให้เข้าใจทฤษฎี KM วิธีการปฏิบัติโน้มน้าวให้มีการเปิดใจ 
  และพร้อมที่จะท า KM อย่างเต็มใจรวมทั้งค้นหาบุคลที่มีความรู้แฝงและกระตุ้นเตือนให้ 
  บุคลากรในสังกัดท าการถ่ายทอดความรู้โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่มมีคุณเอ้ือคุณอ านวยคุณ 
  กิจและจัดกิจกรรมวงเล่าของแต่ละกลุ่มและบันทึกเรื่องเล่าและน ามาประมวลบันทึกเป็น 

ขุมความรู้แล้วสังเคราะห์เป็นบันทึกแก่นความรู้หรือแล้วจัดเก็บไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์โดย 
ให้มีผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องและคณะท างานจัดท ารูปเล่มเอกสารเพ่ือน าไปเรียนรู้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเขวาไร่และน าไปปฏิบัติจริง 

นายกฯ   - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาสถานที่ส าหรับถ่ายทอดความรู้หรือมุม KM เพ่ือให้ 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ 
นักวิชาการศึกษา  - ขอเสนอให้ใช้ปูายประชาสัมพันธ์นานาน่ารู้สู่ชาวท้องถิ่นและปูายประชาสัมพันธ์ 
  ระเบียบกฎหมายและสาระน่ารู้ ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถเห็นเด่นชัดและ 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน 
  และกัน 
นายกฯ    - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงเรื่องส าคัญที่ในการจัดเก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ 
  ความรู้เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
รองปลัดฯ   - จากความรู้ที่สามารถค้นหาได้จากบุคคลากรที่มีความรู้แฝง (Tacit Knowledge)  
  เมื่อถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนแล้วจะพัฒนาเป็น Explicit Knowledge ซึ่งสามารถน าไป 
  ปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่และเม่ือระยะผ่านไป Tacit Knowledge 

 และ Explicit Knowledge จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลับไปกลับมาเหมือนเกลียวเชือกดังนั้น 
วิธีจัดเก็บgผยแพร่ชุดความรู้ดังกล่าวเห็นควรให้ 
๑. จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสารโดยจัดท าเป็นเล่มเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงาน 
๒. จัดเก็บชุดองค์ความรู้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์ของ อบต. พร้อมจัดท า 

กระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ซึ่ง
จะพัฒนาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ใน
อนาคตโดยมอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการเป็นคนจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผู้อ านวยการกองช่าง  - แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ควรมีการก าหนดเกี่ยว 
กับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม KM เพ่ือทราบความก้าวหน้าปัญหา 
อุปสรรคของการด าเนินการตามแผนฯ 
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บุคลากร   - ในส่วนที่14 แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ได้ 
มีการกล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้โดยได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินแนวทางการ 
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมวิธีการสู่ความส าเร็จระยะเวลาในการปฏิบัติตัวชี้วัด 
เปูาหมายเครื่องมือ/อุปกรณ์งบประมาณผู้รับผิดชอบไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ 
ประเมินผล 

นายกฯ    -  มีผู้ใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ 
 -  หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหาร 

  ส่วนต าบลเขวาไร่หรือไม่ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกฯ    -  มีผู้ใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่หากไม่มีอะไรเพ่ิมเติมก็ขอขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมใน

วันนี้และขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑1.55   น.  
 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้จดรายงานการประชุม 
 ( นางสาวสมร  สีสุนนท์ ) 

        บุคลากร 
 
 

(ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นางสาวสุกัลยา  สิงห์บุรมย์ ) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 

 
    (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
            ( นายสุภาพ  ผาบพุทธา ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 

 

 

 



 
 

 


