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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

1.สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย อยู่ในเขตการปกครองอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ห่างจากที่ว่า

การอ าเภอหนองแคประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 7 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12.54 ตารางกิโลเมตร มีเขตพ้ืนที่ในการติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติด  อบต.หนองนาก  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้     ติด  อบต.โคกแย้  และเทศบาลต าบลหินกอง อ.หนองแค จ. สระบุรี   

          ทิศตะวันออก  ติด  อบต.โคกแย้  และป่าสงวนแห่งชาติ 
ทิศตะวันตก   ติด  อบต.ห้วยขมิ้น และ อบต.หนองนาก อ.หนองแค  จ.สระบุรี 

 

 
1.2ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบ  ที่ราบเชิงเขา

และภูเขา 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  

เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤด ู
  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
  ฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
การตั้งถิ่นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย สภาพทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน  เป็นชุมชน

ขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอ าชีพเกษตรกรรม ท านา   ท าไร่  
สามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังต่อไปนี้ 

  -  การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย จะกระจายตัวอยู่โดยทั่วไปในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 
๑๐ หมู่บ้าน การสร้างบ้านเรือนครึ่งปูนครึ่งไม้ บ้านไม้ใต้ถุนสูง และที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นบ้านรูปทรง
สมัยใหม่เป็นบ้านตึก การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย   
  -  การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เนื่องจากชุมชน  เป็นชุมชน
เกษตรกรรมและชนบทค่อนข้างสูง ท าให้การขยายตัวด้านพาณิชยกรรมค่อนข้างน้อย  
  -  การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ขนาดเล็กประกอบด้วย 
โรงสี และโรงซ่อมเครื่องจักร-เครื่องยนต์ แทรกตัวตามชุมชนที่อยู่อาศัย  
  -  การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบชุมชนทั้งพ้ืนที่ชนบท
โดยทั่วไป จะท าเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือ การท านา ท าไร่ ท าสวน ปลูกพืชผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์  ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว   

-  การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทราย มีพ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับการประกอบกิจกรรมเพ่ือ
นันทนาการและพักผ่อนบริเวณรอบๆ หนองบัวใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

- การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วยสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน จ านวน 
1 แห่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง(อบต.ห้วยทราย) ระดับวัยก่อนเรียนถึงประถมศึกษาจ านวน 1 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยทราย    (เขตการศึกษาสระบุรี เขต 2),ระดับวัยมัธยม  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนหิน
กองวิทยาคม , อีกทั้งยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านและห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง  
  - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อตามประเพณีสมัยก่อนและอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชน    เป็นอย่างมาก ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีวัด 4 แห่งและส านักสงฆ์     1 แห่ง ได้แก่ วัดห้วยทราย,วัดบ้านยาง, 
วัดป่าพุทธยาน,วัดพัชรบรรพตวราราม และส านักสงฆ์วัดป่ามุตโตทัย   
    - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทราย  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า    แหล่งน้ าธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้แก่ 
  ล าน้ า,ล าห้วย  จ านวน  ๑ แห่ง 
  ฝาย   จ านวน  1 แห่ง 
  บ่อโยก   จ านวน  3 แห่ง 
  บึง,หนอง,และอ่ืนๆ จ านวน  ๓ แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  1 แห่ง 

ถังเก็บน้ าฝน(ฝ.33) จ านวน  10 แห่ง 
  สระน้ าขนาด 100 ตร.ม.จ านวน  2 แห่ง 
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 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้     
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล) ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกสาม
หลั่นครอบคลุมซึ่งสภาพปัจจุบันยังคงเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  มีพื้นท่ีมากกว่า  5  ตารางกิโลเมตร 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 16  

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕39 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลห้วยทรายมีเนื้อที่ประมาณ 12.54   องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยทราย  มีทั้งหมดจ านวน  ๑๐ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
จ านวนหมู่บ้าน 

ในเขต  อบต.ห้วยทราย 
หมู่ที่  1  บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่  2  บ้านบาก 

 หมู่ที่  3  บ้านใต้วัด 
 หมู่ที่  4  บ้านโคกหินลาด 
 หมู่ที่  5  บ้านโสกโขมง 
 หมู่ที่  6  บ้านยาง 
  หมู่ที่  7  บ้านบุ 
 หมู่ที่  8  บ้านตลาดหินกอง 

หมู่ที่  9  บ้านหินกอง 
  หมู่ที่  10  บ้านโนนคล้อ 

 
 

358 
336 
138 
234 
294 
216 
173 
116 
131 
187 

 
 

374 
360 
149 
261 
301 
232 
193 
115 
143 
198 

 
 

732 
696 
287 
495 
595 
448 
366 
231 
274 
385 

 
 

389 
194 
121 
194 
152 
172 
109 
98 
66 

110 

 
 
นางสาววิชชุดา  โพธิ์ณะชาติ 
นายปิยะ  มีสวัสดิ์ (ก านัน) 
นายวิวัฒน์  อินสุวรรณ 
นายอ าพร  เฆ่รี 
นายสุรินทร์  พรรัตน์ 
นายเกษม  บุญศิลป์ 
นายพิชิต  อ้นประเสริฐ 
นายเฉลียว  งามสมภาค 
นางสวิง  พรมมิ 
นายอ านาจ  หนูอ้น 

รวม 2,183 2,326 4,509 1,605  

2.2  การเลือกตั้ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจ านวน  5 เขต คือ                  

  เขตท่ีเลือกตั้ง 1 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,3  
  เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,4 
  เขตเลือกตั้งที่ 3 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5,7 

เขตเลือกตั้งที่ 4 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6,10 
เขตเลือกตั้งที่ 5 จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8,9 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๑.  นางหนูเล็ก  มีสวัสดิ ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๒.  นายสมิต  นามโคตร   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  
๓.  นายศุภกฤต  บุญจันทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑ 
๔.  นายประวิง  เพ็งชื่นมะดัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑  
๕.  นางฉลวย  อินสุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  2  
๖.  นายสุธี  บุญมา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  3  
๗.  นางสุนทร  ทศวงษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  3 
๘.  นางสาวนุชรี  สุขพอดี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  4   
๙.  นายปิยะ โสภา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  4  
๑๐.  นายจันทร์  มหาวัตร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  5 
๑๑.  นายสมควน  หนูสารี  สมาชิกสภา อบต.หมู่  5  
๑๒.  นางสุวรรณ์  บุญศิลป์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  6  
13.  นายประยุทธ  ทัพกรรณ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  6  
14.  นายอดิศักดิ์  สอนเชื้อ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 
15.  นางแก้วตา  ข าอินทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 
16.  นายวัฒนา  ฝั่งสาคร   สมาชิกสภา อบต.หมู่  8 
17.  นายอรุณ  วิเศษสุนทร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  8 
18.  นายชมัด  ร่วมจิตร์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  9 
19.  นางอุดม  จิตติเลิศวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐  
20.  นางรุ้งตะวัน  ฉายากุล  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๑.  นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๒.  นายพล  ฉายากุล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๓.  นายนรงค์ศักดิ์  เพ็งมณี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๔.  นายชาติชาย  สังข์สินธ ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย                           

3.ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,697    ครัวเรือน 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น     4,507  คน 
แยกเป็นชาย  2,182  คน 
แยกเป็นหญิง  2,325  คน       
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร          

กลุ่มอายุ จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

ต่ ากว่า18 ปี 518 481 999 
18-60 ป ี 1,398 1,495 2,893 

 อายุมากกว่า60 ปี 266 349 615 
รวม 2,182 2,325 4,507 

4.สภาพทางสังคม                                                                                                       
4.1  การศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  1 แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง 
 -  โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แห่ง 
 -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง 
4.2  การสาธารณสุข    
 -  สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง 
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100    
4.3  อาชญากรรม 

          - 
4.4 ยาเสพติด 

          - 
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

  มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ,ศูนย์ยุติธรรมชุมชน,ศูนย์ผู้สูงอายุ 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
สภาพถนนปัจจุบัน   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมกับ ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๑ ที่ตัดผ่านพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จากบ้านห้วยทราย  หมู่ที่ 1 บ้านใต้วัด 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  ส าหรับถนนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ถนนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย เป็นถนนลูกรัง  คอนกรีต ลาดยาง ตามล าดับ 
 ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน 
ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง 
 สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี และเชื่อมต่อกับอ าเภอหนองแค
ต าบลใกล้เคียง และถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และเข้าออกทุกหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล  ส่วน
ใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัว 
 ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตเทศบาลและชุมชนนอก
เขตเทศบาลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีถนนภายในเทศบาลโดยส่วนใหญ่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับและเชื่อมต่อการ
คมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายท่ีดียิ่งขึ้น 
 การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
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5.2  การไฟฟ้า 
รับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอหนองแค  ในปัจจุบันสามารถให้บริการ

ได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
5.3  การประปา 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย รับผิดชอบและด าเนินการโดยการประปา

ส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหินกอง และมีประปาหมู่บ้านโดยใช้แหล่งน้ าดิบ
จากฝายกั้นน้ าและบ่อสาธารณะประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยทราย  อ าเภอหนองแค               ส่วน
ทางด้านทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายใช้ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ 

5.4  โทรศัพท์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์ บ้านและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่องค์การโทรศัพท์, AIS, 
DTAC, True 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  -    แห่ง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  -    แห่ง 
-  โทรศัพท์สาธารณะ  ๑๐  แห่ง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.๑.  เกษตรกรรม ในปัจจุบันประชากรเทศต าบลหนองบัวใหญ่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้าง
ทั่วไป 

6.2 การประมง   มีเกษตรที่ท าอ าชีพประมงจ านวน 2  ราย  ได้แก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 
6.3 การปศุสัตว์  มีเกษตรกรท าอ าชีพเลี้ยงโค กระบือ จ านวน 2 ราย  
6.4  การบริการ   สถานประกอบการด้านบริการ   จ านวน ๒๕ แห่ง แบ่งเป็น 

  บริการเสริมสวย   จ านวน   ๕ แห่ง 
  บริการซ่อม   จ านวน ๑0 แห่ง 
  บริการอ่ืนๆ   จ านวน   ๘ แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว พัฒนาวัดในต าบล และน้ าตกนางโจน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
6.6 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จ าแนกเป็น ประเภท

อุตสาหกรรมผลิตและบริการ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตคอนกรีตก่อสร้าง  
6.7  การพาณิชและกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีตลาดการค้าที่ส าคัญ จ านวน 2 

แห่ง ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายสามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง  คือ 1. ตลาดชุมชนต าบลห้วยทราย  
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 1  2. ชุมชนต าบลห้วยทราย  ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 6  ส่วนการพาณิชยกรรมใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย เป็นกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
เขียนแบบเรียน  เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร สังฆภัณฑ์และ
เวชภัณฑ์  สถานประกอบอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค จ าแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้   
   -  พาณิชยกรรมและบริการ จ านวน ๗๙ แห่ง 
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 -  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จ านวน ๕2 แห่ง แบ่งเป็น 
  สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน   2 แห่ง 
  ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน ๒๐ แห่ง 
  ร้านขายอ าหาร   จ านวน   ๘ แห่ง 
  ร้านขายเสื้อผ้า   จ านวน   ๕ แห่ง 
  ร้านขายสินค้าอ่ืนๆ  จ านวน ๑๗ แห่ง 
 มีการจัดตั้งกลุ่มอ าชีพ จ านวน 3  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ , กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ, 

6.8  แรงงาน   แรงงานที่ใช้ในต าบลห้วยทราย ประกอบอ าชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน  ๑,๗๗๙ คน 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  มีทั้งหมดจ านวน  ๑๐ หมู่บ้าน  10  ชุมชนประกอบด้วย 
  ๑. บ้านห้วยทราย  หมู่ที่  ๑    
  ๒. บ้านบาก     หมู่ที่  ๒   
  ๓. บ้านใต้วัด    หมู่ที่  ๓   
  ๔. บ้านโคกหินลาด  หมู่ที่  ๔   
  ๕. บ้านโสกโขมง   หมู่ที่  ๕   

๖. บ้านยาง      หมู่ที่  ๖ 
๗. บ้านบุ      หมู่ที่  ๗ 
๘. บ้านตลาดหินกอง     หมู่ที่  ๘ 
๙. บ้านหินกอง      หมู่ที่  ๙ 
๑๐. บ้านโสกแก      หมู่ที่  ๑๐ 

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายส่วนใหญ่ ประกอบอ าชีพทางการเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน โดยใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ  ๒๗,๑๒๔.๙๒  
ไร่ คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๖๙  ของพ้ืนที่ในเขตต าบลหนองบัวใหญ่ทั้งหมด พืชที่ส าคัญส่วนใหญ่ ได้แก่  แตงกวา 
ถั่วฝักยาว ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พริก  เป็นต้น 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  -  ล าน้ า ,  ล าห้วย 1 สาย 
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย   9 แห่ง 
  -  บ่อโยก  3 แห่ง 
  -  บ่อน้ าบาดาล  5 แห่ง 
  -  ถังเก็บน้ าฝน (ฝ.33)  3 แห่ง 
  -  สระน้ าขนาด 100 ตร.ม. 7 แห่ง 

7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าชช้ 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย รับผิดชอบและด าเนินการโดยการประปา

ส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค ส่วนทางด้านทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายใช้ระบบประปา
หมู่บ้านอยู ่
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8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.1  การนับถือศาสนา 

           ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ประมาณร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ 
และร้อยละ ๑ นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย คือ วัดและส านักสงฆ์ รวม ๕ แห่ง ได้แก่  
 ๑. วัดห้วยทราย  
 ๒. วัดบ้านยาง    
 ๓. วัดป่าพุทธญาณ     
 ๔. วัดพัชรบรรพตวนาราม    
 ๕. ส านักสงฆ์วัดป่ามุตโตทัย 

8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
 1.  งานประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน 
 2.  งานประเพณีเข้าพรรษา  เดือนกรกฎาคม 
 3.  งานประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้แก่ เครื่องจักสาน ส่วนภาษาถิ่นเป็น
ภาษาญวณ ภาษากลาง 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร และจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จ าหน่าย
ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1  น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้แก่ 

  -  บึงสาธารณะหมู่ 5 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลห้วยทราย มีเนื้อที่ประมาณ 3  ไร่ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ าสาธารณะ และเป็นแหล่ง จัดท าน้ าประปาหมู่บ้าน 
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 
  -  บ่อตาลุย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านบาก หมู่ที่ 2 ต าบลทราย มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ าสาธารณะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ
   

9.2  ป่าไม้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีพ้ืนที่ด้านตะวันออกติดอุทยานแห่งชาติมีป่าไม้ ลักษณะเป็นพ้ืนที่
ราบเชิงเขา 

9.3  ภูเขา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีพ้ืนที่ภูเขาบางส่วน  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา 
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9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และ
ปัญหา   การปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาชนช่วงสามปี 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
“ร่วมคิด  ร่วมท า  น าหมู่บ้าน  พัฒนา” 

ร่วมแก้ไขปัญหา  พัฒนาต าบลสู่ความยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม   
   1.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการด้านบริการสาธารณสุขและการ
เสริมสร้างสุขภาวะประชาชน 

1.4   แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ 
1.5   แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคม และเศรษฐกิจ 
1.6   แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน 
1.7   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า 
1.8   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
1.9   แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   2.1   แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

2.2   แน วท างการ พัฒ นาสร้ างจิ ต ส านึ กและความตระห นั ก ในการรั กษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3  แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.4  แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสริมโทรม 
2.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ 
2.6  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์รักษาคุณภาพแม่น้ าป่าสัก 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
   3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.2  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ 
วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคคลกรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี  
   4.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคคลกรท้องถิ่น 
   4.2  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กร 
   4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
   4.4  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและ
บริการสาธารณะ 
   4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
   5.1  แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย 
   5.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
   5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคคลกรด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาชน  
   6.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทางการเมือง 
   6.2  แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย   
   6.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-12- 
โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
            โครงสร้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  ได้ก าหนดภารกิจหลัก  ภารกิจรอง  นโยบายด้านอัตราก าลังและ
การบริหารอัตราก าลัง นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรบุคคล ที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และใน
ระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่
ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็น
ว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังชหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด 

งานบริหารงานทั่วไป 
งานการเจ้าหน้าที่ 
งานนโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคดี 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานการส่งเสริมการเกษตร 

2. กองคลัง 
   งานการเงินและบัญชี 
   งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง  
   งานก่อสร้าง 
   งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
   งานสาธารณูปโภค 
   งานผังเมืองและประมาณราคา 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. กองสวัสดิการสังคม  

   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   งานสังคมสงเคราะห์ 

       งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

1. ส านักงานปลัด 
งานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานบุคคล 
งานนโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคดี 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานการส่งเสริมการเกษตร 

2. กองคลัง 
   งานการเงินและบัญชี 
   งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง  
   งานก่อสร้าง 
   งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
   งานสาธารณูปโภค 
   งานผังเมืองและประมาณราคา 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. กองสวัสดิการสังคม  

   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   งานสังคมสงเคราะห์ 
   งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
         จากข้อ  8.1  โครงสร้างส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายได้วิเคราะห์การก าหนด
ต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานใน
แต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา 3 
ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี  (ก.อบต.จังหวัดสระบุรี) ได้มีมติในที่ประชุม
ครั้งที่ 2/255ต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2559  เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็ก
เป็นขนาดกลาง  ปัจจุบันมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา 
ฝ่ าย ข้ า ร าชก ารป ระจ า  โด ย ก าห น ด โค รงส ร้ า งก ารแบ่ งส่ ว น ราชก ารออก เป็ น  6 ส่ วน ราชก าร  
มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย 

1. ส านักปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล 6 อัตรา  
1.2 พนักงานจ้าง 11 อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล 4 อัตรา 
2.2 ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา 
2.3 พนักงานจ้าง 1 อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล 1 อัตรา 
3.2 พนักงานจ้าง 3 อัตรา 

4. กองการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
4.1 พนักงานส่วนต าบล 1 อัตรา 
4.2 พนักงานจ้าง 2 อัตรา 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.1 พนักงานส่วนต าบล 1 อัตรา 
5.2 พนักงานจ้าง  3 อัตรา 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
    6.1 พนักงานส่วนต าบล      2  อัตรา 
    6.2 พนักงานจ้าง              2  อัตรา 

   การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2563 – 2563  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 คน  เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ 
(ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 6 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วน
ราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคนที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน 
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บทที่ 2 
แนวทางการจัดการความรู้ 

 
1. กรอบแนวทางชนการจัดระบบองค์ความรู้ชนองค์กร 
  องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ให้เกิดขึ้น  
โดยต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีกระบวนการ  7  
ขั้นตอน   ดังนี้ 
  (1) การบ่ งชี้ ความรู้  (Knowledge Identification) เช่น  พิจารณาว่า วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายขององค์กรคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร  โดยขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  
อยู่ในรูปแบบใด  อยู่ที่ใคร  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge  Creation  and Acquisition) เช่น การสร้าง
ความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  (3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge  Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  (4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น 
การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน  การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเน้อหาให้สมบูรณ์ 
  (5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web  Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สามารถด าเนินการได้หลายวิธี โดย
กรณีเป็น Explicit Knowledge  อาจจัดท าเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
กรณีเป็น  Tacit  Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น 
  (7) การเรียนรู้ (Learning) ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้
จาก สร้างองค์ความรู้-น าความรู้ไปใช้-เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
2. กรอบแนวทางชนการเข้าถึงองค์ความรู้ 
  เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ หน่วยงาน
จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร ดังนั้น องค์กรต้อง
มีการเลือกองค์ความรู้ และก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจากนั้นต้องสรุปว่า อะไรคือข้อมูล
สารสนเทศ องค์ความรู้ ตัวชี้วัดที่ต้องมี หลังจากนั้น จึงรวบรวมและจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารงานต้องมีการก าหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบและวิธีการจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศและ
องค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการบริหารงานทั้งระดับองค์กร
และระดับกระบวนการเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร  ดังนี้ 
  1. การบ่งชี้ความรู้และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
องค์กร ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอแม้กระทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอก เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็น 
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  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และผลการวัดและการวิเคราะห์ที่ได้
ก าหนดความต้องการไว้ในข้อ 1  ทั้งนี้สามารถหาแหล่งความรู้และข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  3. ด าเนินการจัดท าระบบในการจัดเก็บองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศที่ได้จากข้อ 2  
เพ่ือให้พร้อมใช้งานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 92 หมวด 4  การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องด าเนินการตั้งคณะท างานที่มีองค์ความรู้ 
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 เพ่ือท าการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นย า ก่อนที่จะท าการเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อม่ันขององค์กรต่อสาธารณชน 
  5. การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้องพร้อมใช้
งานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในเรื่องความ
ปลอดภัยของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉินและแผนส ารอง
เป็นอย่างดี หากเกิดภัยพิบัติ หรือความไม่สงบในกรณีต่างๆ 
  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากสร้างความพร้อมในเร่องกระบวนการจัดเก็บและ
พร้อมใช้งานไปแล้วนั้น องค์กรมีการน าความรู้ไปใช้งานและน ากลับมาแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดีและบทเรียนจากการน าไปปฏิบัติ 
  7. การเรียนรู้ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อที่ 6 การน าความรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่สลับซับซ้อนและทรงคุณค่า
มากขึ้น ซึ่งสามารถใชเป็นดัชนีความส าเร็จของการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้  หากมีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ขององค์กร  องค์กรสามารถด าเนินการการจัดการความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 
1 จนถึง 7 ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในองค์กรต่อไป 
 
3. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ 
  1. การสร้างทีม (Team  Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept  KM กับบุคลากรทุกระดับ 
ผู้ท าหน้าที่มาจากทีมงาน 2 ส่วน คือ ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ในส่วนราชการ (CKO) และผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน KM  การด าเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงานประจ าที่มีอยู่ 
หลังจากนั้น จึงจัดห้องบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน     ทุกคน 
  2. หาเครือข่ายเพ่ือช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ รวบรวม
รายละเอียดท าเป็นเครือข่ายขององค์กร 
  3. สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายในองคกร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ปัญหา
เป็นตัวตั้งและน าปัญหาเหล่านั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการท างาน หรือความส าเร็จในการ
ท างาน โดยให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความส าเร็จที่เคยท า หรือเคยมีประสบการณ์ พร้อมทั้งน าเรื่องราวดีๆ 
เหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างเวที หรือกระตุ้นให้เกิดเวที เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะน าไปสู่ Best  Practice ที่ทรงคุณค่า เพ่ือเก็บ
เป็นคลังความรู้และถ่ายทอดต่อไป 
  4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ 
Best Practice เป็นตัวตั้ง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่
ละทีมก าหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ โดย
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
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  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จะส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนและ
ความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ ความพร้อมของทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ มีเวทีที่ชัดเจน 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องแทรกซึมไปกับงานประจ า ตลอดจนมีการ
เสริมแรงโดยการให้รางวัล จึงจะส าเร็จได้ 
 
4. การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่องค์กรตามแนว PMQA หมวด 4  
  1. ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ 
รวมทั้งผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
  2. ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่
จัดท าไว้ใน พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ิมเติม
อย่างน้อย 2 กระบวนการ 
  3. ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างเหมาะสม 
  4. ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การ
ก าหนดระบบเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 
  6. ส่วนราชการต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ และน าแผนไปปฏิบัติ จะต้องแสดงผลการ
จัดการความรู้ KM Action Plan  อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผน  โดยด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดความรู้ได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถด าเนินการที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
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บทท่ี 3 

แนวทางการจัดการความรู้  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ :  พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผดิชอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และคณุภาพ 
ค านิยาม :  การจัดการความรู้ (Knowledge  Management) หมายถึง  ความสามารถในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการสร้งความรู้ การประมวลการแลกเปลี่ยน และการสนับสนุน 
               กระบวนการ 
                 เรียนรู้และการสรา้งนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
              :  องค์กรการเรียนรู้ (Learning  Organization)  หมายถึง  องค์กรที่บุคลากรเพิ่มพูนความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานตามทีต่้องการ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่าง 
                ต่อเนื่อง เป็นกระบวนการเชิงประสบการณ์  ส่งเสริมรปูแบบการคิด การเรยีนรู้ร่วมกัน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมการคิดอย่างป็นระบบ เพื่อช่วยปรับพฤติกรรมองค์กร   
 

เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ ์
1. บุคลากรรู้จัก “การจัดการความรู”้
อย่างทั่วถึงและมีการปฏิบัติทุกกลุม่
งานในหน่วยงาน 

1.  บุคลากรทุกคนในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญในการ
จัดการความรู ้

1.1  มีการเผยแพร่และให้ความรูเ้รื่องการจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบ
ครอบคลมุทุกคนด้วยวิธิการที่หลากหลาย เช่น  ประชมสัมมนา, อบรม เอกสาร ฯลฯ 
1.2  สร้างบรรยากาศภายในองคก์รให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้งค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากร 

2. บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
น าเสนอองค์ความรู้ของตนเองผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรไ์ด้อยา่งมี
คุณภาพ 

2.  บริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน  โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2.1  พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (ระบบ LAN)  ใหส้ามารถจัดเก็บองค์
ความรู้ (คลังความรู้) และให้บริการบุคลากรภายในหน่วยงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.2  พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถสรา้งองค์ความรู้จัดเก็บในคลังความรู้ และ
น าเสนอผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก (ระบบ INTERNET)  เพื้อให้ บริการ
บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2.3  พัฒนาซอร์ฟแวร์ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอรไ์ด้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีผลงาน/นวตักรรมด้านการจดัการ
ความรู้รายบุคคล  รายกลุ่ม  และ
ภาพรวมของหน่วยงาน  

3. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจัดการความรู้ ตามบทบาทหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือ
อื่นๆ 

3.1  หน่วยงานจัดท าแผนจดัการความรู้ (KM. Action  Plan) และมีกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM. Process)  ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ 
3.2  ส่งเสรมิให้ข้าราชการทุกคนใหหน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้ตามบทบาท
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายบันทึกเปน็เอกสาร หรื แผ่นซดีี       เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
บุคลากรอื่นๆ  และเก็บรวบรวมไวใ้นคลังข้อมูลเพื่อให้บริการ 
3.3  ส่งเสรมิให้ข้าราชการทุกคนในหน่วยงานมีเว็ปไซต์องค์ความรู้ของตนเอง และของ
กลุ่มงาน (web KM.) เพื่อใหบ้ริการผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 
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เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ ์

4.  มีกระบวนการจัดการความรู้ (KM 
Process)   ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  อย่างน้อย  2 ระบวนการ 

4.  หน่วยงานจะต้องน าภารกิจหลักท่ีจะต้องด าเนินการให้มี
คุณภาพในปีงบประมาณนี้   มาจดักระบวนการจัดการความรู้ 
(KM Process)   

4.1  วิเคราะหภ์ารกจิหลักของหนว่ยงานท่ีจะต้องรีบด าเนินการใหส้ าเร็จอย่างมี
คุณภาพในปีงบประมาณนี ้
4.2  จัดกระบวนการจัดการความรู้ (KM  Process)  ของภารกิจหลกัของหน่วยงานท่ี
ได้พิจาณาคัดสรรแล้ว 

5.  มีระบบติดตาม/ประเมินผลการ
จัดการความรู ้

5.  จัดให้มรีะบบตดิตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้ครบ
กระบวนการตลอดแนว 

5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตาม/ประเมินผลการจดัการความรู้ของหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบและตลอดแนวการบริหารจัดการ 
5.2  คณะกรรมการตดิตาม/ประเมินผลการจดัการความรู้  ด าเนินการติดตาม/
ประเมินผล  และสรุปและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้ ตามแผนท่ีก าหนดร่วมกันทั้งหน่วยงาน 
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การบ่งชี้องค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ตามแนวทางของ PMQA. 2555 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ อบต.ห้วยทราย ดัชนีชี้วัดตามค ารับรอง องค์ความรู้หลัก องค์ความรู้ย่อย 

พัฒนาระบบการบริหารการจดัการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของ
เป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์กร 

1) ด้านยุทธศาสตร์ 
2) ด้านธรรมาภิบาล 
3) ด้านเทคโนโลยี 
4) ด้านกระบวนการ 

พัฒนาระบบการบริหารการจดัการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 

 

เทคนิคการบรหิารจดัการองค์ความรู้ 
(KM.) 

1. การเก็บรวบรวมองค์ความรู ้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล                   
4. การน าเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้เป็นกลไกในการติดตาม 
ประเมินผล และส่งเสริม สนับสนนุ
เครือข่ายกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนาขดีสมรรถนะของ
บุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 

 

เทคนิคการการน าเสนอสารสนเทศ
ผ่านเว็ปไซต ์

1.หลักการท าเว็ปไซต ์
2. โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรบัท าเว็ปไซต ์
3. การพัฒนาเว็ปไซต์ของตนเอง 
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องค์ความรู้ตามตามภารกจิหลกัขององค์กร 

แบบฟอร์ม 1  การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามภารกิจขององค์กร 

ชื่อส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย หน้าท่ี : 1/1 

ประเด็น 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI) 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบติัราชการ 

ตามยุทธศาสตร ์

กระบวนการบริหาร
ความเสีย่งภายใน
องค์กร 

- ครบถ้วนท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านยุทธศาสตร์ 
2) ด้านธรรมาภิบาล 
3) ด้านเทคโนโลยี 
4) ด้านกระบวนการ 

1.  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเรจ็ของ
เป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

            5 
 
             

1. หลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
2. กระบวนการบริหารการเปลีย่นแปลง                   
3. หลักการควบคุมภายใน 

แผนการจัดการความรู ้
แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น  :  กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :  เนื่องจากการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA.)  ดังนั้น จ าเป็นต้องเพิ่ม 
                                                  สมรรถนะให้กับบุคลากรให้สามารถด าเนินการในประเด็นการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกชช้วัดการท า KM  :  รอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเรจ็ของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง (เป้าหมาย : ร้อยละ 
90) 

 
 
 
ผู้ทบทวน   : ............................................................................................ (CKO)  
                             ( นายประวัติ  ประสารภักด์ิ) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 
 
 
ผู้อนุมัติ   : ......................................................................................................... (CEO) 
                                ( นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์   ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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แผนที่ 1  แผนการจัดการความรู้ (KM Action  Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
องค์ดการบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

ชื่อหน่วยงาน  :  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) :  กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรอง :  รอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเรจ็ของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ระดับ 5  

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 การบ่งชี้ความรู ้

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Team เพื่อ
จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
ความเสีย่งในองค์กร ท้ัง 4 ด้าน  
ประกอบด้วย 
1) ด้านยุทธศาสตร์  2) ด้านธรรมาภิบาล 
3) ด้านเทคโนโลยี  4) ด้านกระบวนการ 

 
- กุมภาพันธ์ 
2563 

จ านวนด้านของการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

ท าครบทั้ง 4 ด้าน - บุคลากรทุกท่ี
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

2  การสร้างและแสวงหาความรู ้
-  ประชุม  สัมมนาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

 
- กุมภาพันธ์ 
2563 
- มีนาคม 2563 

- การเข้าร่วม
ประชุมสมัมนาของ
บุคลากร 

- บุคลากรทุกท่ี
เกี่ยวข้องร้อยละ 
80 

- บุคลากรทุกท่ี
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

3 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้  ชห้เป็นระบบ 
- จัดหมวดหมู่องค์ความรู ้
- สร้างคลังความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

 
- มีนาคม 2563 
- มีนาคม 2563 

 
- จ านวนองค์ความรู้
ที่จัดไว้เป็นหมวดหมู ่

 - บุคลากรทุกท่ี
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 

CEO 
CKO 
KM Team 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

- แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองความรู ้
- ประชุมคณะท างานกลั่นกรองความรู้ก่อน
การเผยแพร่กลุม่เป้าหมาย 

 
- มีนาคม 2563 
- มีนาคม 2563 

 
- จ านวนครั้งการ
กลั่นกรองความรู้
ของคณะท างาน 

 
- ปีงบประมาณละ 
1  ครั้ง 

 
- บุคลากรทุกท่ี
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

5 การเข้าถึงความรู ้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรดว้ยเว็ปไซต์ 
แผ่นพับ และเอกสาร 
- บุคลากรสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ/ สนใจเป็นพิเศษ 

 
- ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
- จ านวนครั้งท่ีศึกษา
ค้นคว้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
- จ านวนเอกสาร
เผยแพรค่วามรู ้

 
- บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกคน
เข้าศึกษาค้นคว้า
ความรูผ้่านระบบ/
เอกสาร 

 
- บุคลากรทุกท่ี
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ประกวดคลังความรู้ของบุคลากรที่น าเสนอ
ผ่านอินเทอร์เนต็/เอกสาร/สื่ออ่ืนๆ ที่สร้าง
มูลค่าเพิม่ได้อย่างด ี

 
- กันยายน 2563 

 
- ผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

 
- จ านวนคลัง
ความรู้ทีส่ร้างโดย
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 
- บุคลากรทุกท่ี
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

7 การเรียนรู ้
- จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
- กันยายน 2563 

 
- จัดประชุม
ปฏิบัติการ 
- ความพึงพอใจ 

 
- 3 ครั้ง 
- ร้อยละ 80 

- บุคลากรทุกท่ี
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

8 การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 
- ประเมินเพื่อให้รางวัลบุคลากรทีด่ าเนินงาน
ในส่วนท่ีตนเองรับผดิชอบไดเ้ป็นรปูธรรมมาก
ที่สุด 

 
- กันยายน 2563 

 
- สถิติเชิงระบบท่ี
เป็นรูปธรรม 

 
- 1 ตัวอย่าง 

 
- บุคลากรทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 
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องค์ความรู้ตามตามภารกจิหลกัขององค์กร 

แบบฟอร์ม 1  การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามภารกิจขององค์กร 

ชื่อส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย หน้าท่ี:  4/4 

ประเด็น 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI) 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบติัราชการ 

ตามยุทธศาสตร ์

เทคนิคการบรหิาร
จัดการองค์ความรู้ 
(KM.) 

1. ครบถ้วนท้ัง 3 แผนการจัดการความรู้ 
 

1.  ร้อยละเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักความส าเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 
 

            5      1. การเก็บรวบรวมองค์ความรู ้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล                   
4. การน าเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจ 

แผนการจัดการ
ความรู ้

แผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร:์ พัฒนาระบบการบริหารการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น  :  การเก็บรวบรวมองค์ความรู้  การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล  และการน าเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :  เนื่องจากการกระบวนการพัฒนาองค์กรที่ดีต้องเห็นความส าคัญในการเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากรให้มีศักยภาพในการ 
                                                  บริหารจัดการองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM  :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 
องค์ความรู้ (เป้าหมาย : ร้อยละ 90) 

 
 
 
ผู้ทบทวน   : ............................................................................................ (CKO)  
                             ( นายประวัติ  ประสารภักด์ิ) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 
 
 
ผู้อนุมัติ   : ......................................................................................................... (CEO) 
                                ( นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์   ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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แผนที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action  Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ชื่อหน่วยงาน  :  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) :  เทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM.) 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรอง :  รอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเรจ็จากผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ระดับ 5  
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 การบ่งชี้ความรู ้
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Team เพื่อจัดการองค์
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)   
ทั้ง 4 ด้าน  ประกอบด้วย 
1) การเก็บรวบรวมองค์ความรู้  2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
3) การสังเคราะห์ข้อมูล  4) การน าเสนอองค์ความรู ้

 
- กุมภาพันธ์ 
2563 

 
- บุคลากรวิเคราะห/์
สังเคราะห์ข้อมูลได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 
- ความครอบคลมุของ
ข้อมูลทางการศึกษาร้อย
ละ 80 

 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

2  การสร้างและแสวงหาความรู ้
-  ประชุม  สัมมนาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
- กุมภาพันธ์ 
2563 
- มีนาคม 2563 

 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ 
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
- ความครอบคลมุของ
ข้อมูลทางการศึกษาร้อย
ละ 80 

 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

3 การจัดการความรู้  ชห้เป็นระบบ 
- จัดหมวดหมู่องค์ความรู ้
- สร้างคลังความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

 
- เมษายน 2563 

 
- เป็นระบบ 
- มีประสิทธภาพ 

 
- ความครอบคลมุของ
ข้อมูลทางการศึกษาร้อย
ละ 80 

 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

- แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองความรู ้
- ประชุมคณะท างานกลั่นกรองความรู้ก่อนการ
เผยแพร่กลุ่มเป้าหมาย 

 
- พฤษภาคม 2563 
- พฤษภาคม 2563 

 
- จ านวนครั้งการกลั่นกรอง
ความรู้ของคณะท างาน 

 
- ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

 
- บุคลากรทุกคน 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

5 การเข้าถึงความรู ้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรดว้ยเว็ปไซต์ 
แผ่นพับ และเอกสาร 
- บุคลากรสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ/ สนใจเป็นพิเศษ 

 
- ตลอดปีงบประมาณ 

 
- จ านวนครั้งท่ีศึกษา
ค้นคว้าผ่านอินเทอรเ์น็ต 
- จ านวนเอกสารเผยแพร่
ความรู ้

 
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
คนเข้าศึกษาค้นคว้าความรู้
ผ่านระบบ/เอกสาร 

 
- บุคลากรทุกคน 
 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ประกวดคลังความรู้ของบุคลากรที่น าเสนอ
ผ่านอินเทอร์เนต็/เอกสาร/สื่ออ่ืนๆ ที่สร้าง
มูลค่าเพิม่ได้อย่างด ี

 
- มีนาคม 2563 

 
- ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

 
- จ านวนคลังความรู้ทีส่ร้าง
โดยบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

7 การเรียนรู ้
- จัดประชุมปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ศึกษาดูงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
- กันยายน 2563 

 
- จัดประชุมปฏบิัติการ 
- ศึกษาดูงาน 
- ความพึงพอใจ 

 
- 1 ครั้ง 
- 1 ครั้ง 
- ร้อยละ 80 

 
- บุคลากรทุกคน 

  

8 การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 
- มอบรางวัลส าหรับผู้ทีม่ีผลงานดีเด่น 

 
- กันยายน 2563 

 
- ผลงานของบุคลากรที่
น าเสนอผา่นสื่อต่างๆ 

 
- 3 รางวัล 

 
- บุคลากรทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 
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องค์ความรู้ตามตามภารกจิหลกัขององค์กร 

แบบฟอร์ม 1  การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามภารกิจขององค์กร 

ชื่อส่วนราชการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย หน้าท่ี:  7/7 

ประเด็น 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวชี้วัดตามค ารับรอง  (KPI) 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบติัราชการ 

ตามยุทธศาสตร ์

เทคนิคการการน าเสนอ
สารสนเทศผา่นเว็ปไซต ์

ระบบบรหิารจดัการและบุคลากร มี
สมรรถนะสูง ปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

1.  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากร 
หรือแผนพัฒนาบุคลากร 
 

            5 
 
          

1.หลักการท าเว็ปไซต ์
2. โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรบัท าเว็ปไซต ์
3. การพัฒนาเว็ปไซต์ของตนเอง 
 

แผนการจัดการความรู ้
แผนที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ระบบบริหารจัดการและบุคลากร มสีมรรถนะสูง ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น  : เทคนิคการการน าเสนอสารสนเทศผ่านเว็ปไซต์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :  เนื่องจากการน าเสนองสารสนเทศหรือองค์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ของบุคลากรมีช่องทางการเผยแพร่ต่อส่วนท่ีเกียวข้องน้อย เพื่อเพิ่ม 
                                                 ประสิทธิภาพ/ศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น  จึงเห็นควรจัดองค์ความรู้ด้านการจัดท าเว็ปไซต์ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานได้มากขึ้น 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกชช้วัดการท า KM  :  รอ้ยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 
(เป้าหมาย : ร้อยละ 90) 

 
 
 
ผู้ทบทวน   : ............................................................................................ (CKO)  
                             ( นายประวัติ  ประสารภักด์ิ) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 
 
 
ผู้อนุมัติ   : ......................................................................................................... (CEO) 
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แผนที่ 3  แผนการจัดการความรู้ (KM Action  Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 
ชื่อหน่วยงาน  :  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) :  เทคนิคการการน าเสนอสารสนเทศผ่านเว็ปไซต ์
ตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรอง :  รอ้ยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ระดับ 5  
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 การบ่งชี้ความรู ้
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Team เพื่อจัดการองค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอสารสนเทศผ่านเว็ปไซต์ในด้าน   
1) ด้านหลักการท าเว็ปไซต์  2) ดา้นโปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ท าเว็ปไซต์  3) ด้านการพัฒนาเวป็ไซต์ของตนเอง  

 
 
- กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
- หลักสูตรอบรม
บุคลากร 

 
 
- 1 ครั้ง / 3 ด้าน 

 
 
- บุคลากรทุกคน 

 
 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

2  การสร้างและแสวงหาความรู ้
-  ประชุม  สัมมนาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
- กุมภาพันธ์ 2563 
- เมษายน 2563 

- การเข้าร่วม
ประชุมสมัมนาของ
บุคลากร 

- บุคลากรทุกคนใน
องค์กรผ่านการอบรม
และได้รับเอกสาร
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

- บุคลากรทุกคน CEO 
CKO 
KM Team 

 

3 การจัดการความรู้  ชห้เป็นระบบ 
- จัดหมวดหมู่องค์ความรู ้
- สร้างคลังความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

 
- พฤษภาคม 2563 
- พฤษภาคม 2563 

 
- จ านวนองค์ความรู้ที่
จัดไว้เป็นหมวดหมู ่

 
- 1 เว็ปไซต/์คน 

 
- บุคลากรทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
- แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองความรู ้
- ประชุมคณะท างานกลั่นกรองความรู้ก่อนการเผยแพร่
กลุ่มเป้าหมาย 

 
- พฤษภาคม 2563 
- พฤษภาคม 2563 

 
- จ านวนครั้งการ
กลั่นกรองความรู้ของ
คณะท างาน 

 
- ปีงบประมาณละ 1  
ครั้ง 

 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
5 การเข้าถึงความรู ้

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
ด้วยเว็ปไซต์ แผ่นพับ และเอกสาร 
- บุคลากรสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่
ตนเองรับผดิชอบ/ สนใจเป็นพเิศษ 

 
- ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
- จ านวนครั้งท่ีศึกษา
ค้นคว้าผ่านอินเทอรเ์น็ต 
- จ านวนเอกสาร
เผยแพรค่วามรู ้

 
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกคนเข้าศึกษา
ค้นคว้าความรูผ้่าน
ระบบ/เอกสาร 

 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ประกวดคลังความรู้ของบุคลากรที่
น าเสนอผา่นอินเทอร์เน็ต/เอกสาร/สื่อ
อื่นๆ ที่สร้างมลูค่าเพิ่มได้อยา่งด ี

 
- กันยายน 2563 

 
- ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

 
- จ านวนคลังความรู้ที่
สร้างโดยบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

7 การเรียนรู ้
- จัดประชุมปฏบิัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และศึกษาดูงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
- กันยายน 2563 

 
- จัดประชุมปฏบิัติการ 
- ศึกษาดูงาน 
- ความพึงพอใจ 

 
- 1 ครั้ง 
- 1 ครั้ง 
- ร้อยละ 80 

 
- บุคลากรทุกคน 
- บุคลากรร้อยละ 50 
- บุคลากรทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

8 การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดประกวดเว็ปไซต ์
 

 
- กันยายน 2563 

 
- ผลงานบุคลากรมียอด
เยี่ยม  

 
- 3 รางวัล 

 
- บุคลากรทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

 
 
 
 
 
 
 
 





 


