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จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑  กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสูงเนินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี  จึง
ได้นำการจัดการความรู้   (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดขึ้น   และ
นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางเทศบาลตำบลสูงเนินได้ดำเนินการจัดวางระบบการจัดการความรู้  และ
แผนการดำเนินงาน ไว้เพ่ือที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสูงเนิน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆได้ทันเวลา และทัน
เหตุการณ์จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสูงเนินมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization )   
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๑. บทสรุปผู้บริหาร 
 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสูงเนินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี   จึง
ได้นำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดขึ้น  และนำไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้   และแผนการดำเนินงาน ไว้ดัง
รายการต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
  

 
๒. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน  KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  

เพ่ือให้การจัดทำระบบการจัดการความรู้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล เทศบาลตำบลสูงเนินจึงได้
ประกาศแต่งตั้งทีมงาน  KM  และ  CKO  ดังต่อไปนี้   

 
๑.  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   เป็น  ประธานที่ปรึกษา  CKO  
2.  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  คนที่  1  เป็น  ที่ปรึกษา  CKO 
3.  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  คนที่  2  เป็น  ที่ปรึกษา  CKO 
ซึ่งมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี้    

 - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการ และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทำงาน 
4.  ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน   เป็น ประธานKM Team 
5.  รองปลัดเทศบาล   เป็น KM Team 
5.  ผู้อำนวยการกองคลัง   เป็น KM Team 
6.  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   เป็น KM Team 
7.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป็น KM Team 
6.  ผู้อำนวยการกองช่าง   เป็น KM Team 
10.ผู้อำนวยกองวิชาการและแผนงาน   เป็น KM Team 
11.ผู้อำนวยกองการศึกษา   เป็น KM Team 
12.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   เป็น KM Teamและเลขานุการ 
 

โดย  CKO  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร และให้
คำปรึกษาแนะนำและร่วมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแก่คณะทำงานและที่ปรึกษา  CKO  มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการ  และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทำงาน และหัวหน้า KM 
Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือนำเสนอประธาน  รายงานผล
การดำเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน  ผลักดัน  ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  
ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงานและ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการตาม
แผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ  เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่อง
การจัดการความรู้เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ 
๓.  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 
ราชการของส ่วนราชการให้สอดคล ้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้นขอบเขต KM (KM Focus Area)  ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดประกอบด้วย 
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ขอบเขต KM  (KM Focus Areas)  ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 
๑)  ส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน  
๒)  เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

และพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในเทศบาลตำบลสูงเนิน 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ขอบเขต KM  
ที ่(KM Focus 

Areas) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

 ประชาชนไทย / 
ชาวต่างชาติ/ ชุมชน 

ข้าราชการของ
หน่วยงานตนเอง 

กระทรวง กรม 
กองของ

หน่วยงานอ่ืน 
รัฐบาล 

Outsource 
ของ

หน่วยงาน 
๑. ส่งเสริมการนำ
กระบวนการจัดการ
ความรู้มาใช้พัฒนา
บุคลากร และให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน  
 

๑. ได้รับการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว 
๒. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจาก 
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
๓. ชุมชนได้รับการพัฒนาไป
ในทางท่ีดีขึ้น 
4.ชุมชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ขึ้น 
 

๑. ได้รับความรู้ 
เพ่ิมข้ึน 
๒.ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
และเทศบาล 
๓. สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ใช้บริการ 
๕. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 

๑.ได้รับผลงาน
ที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒. ภาพ 
ลักษณ์ที่ดี 
 

๑. เกิด
ภาพ 
ลักษณ์ที่ดี 
 

 
 

 
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ขอบเขต KM ที่ 
(KM Focus Areas) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

 ประชาชนไทย / 
ชาวต่างชาติ/ ชุมชน 

ข้าราชการของหน่วยงาน
ตนเอง 

กระทรวง กรม 
กองของ

หน่วยงานอ่ืน 
รัฐบาล 

Outsource 
ของ

หน่วยงาน 
๑. เสริมการนำ
กระบวนการจัดการ
ความรู้มาใช้พัฒนา
บุคลากร และให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน  
 

๑. ได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว 
๒. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น
จาก สื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ 
๓. ชุมชนได้รับการ
พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน 
4.ชุมชนเกิดภาพลักษณ์
ที่ดีข้ึน 
 

๑. ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น 
๒.ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและ
เทศบาล 
๓. สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ใช้บริการ 
๕. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
 
 
 

๑.ได้รับ
ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒. ภาพ 
ลักษณ์ที่ดี 
 

๑. เกิด
ภาพลักษณ์
ที่ดี 
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๔.  เป้าหมาย KM (Desired State) 
เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดำเนินการ 

ประกอบด้วย 
๑).  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสูงเนินไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้

ความสามารถทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
๒).  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสูงเนินมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน / 

กิจกรรม ของเทศบาลตำบลสูงเนินอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓).  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสูงเนินมีสวนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน    
๔).  การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕).  การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน  
 

๕.   ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)  
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ดำเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย  KM  

ที่เลือกทำ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร  คือ 
๑).  ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒).  บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
๓).  คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
๔).   มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 

๖.  แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลตำบลสูงเนินการจัดการความรู้ Knowledge Management 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ประเภท  คือ 

๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 

๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมนพ.
วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือสำหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้คือ 
เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔ประการไปพร้อม ๆ กัน  ได้แก ่

๑. บรรลุเป้าหมายของงาน 
๒. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
๓. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 
๔. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน 
 

การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย  ๖ประการต่อความรู้  ได้แก่ 
๑). การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
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๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
๕). การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 

   โดยที่การดำเนินการ ๖ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่นๆ 
ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ)การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดย
คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิดเริ่มดำเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้
นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมากการจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงานเป้าหมายของ
งานที่สำคัญ คือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และ
นิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น๔ส่วน  คือ 

๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นสนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการ
ของสังคมส่วนรวม 

๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
หรอืบริการ 

๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพ
การเรียนรู้ขององค์กร 

๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไป การทำงานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึงการทำงานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูงเป้าหมายสุดท้ายของการ
จัดการความรู้ คือการที่กลุ่มคนที่ดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเอง สำหรับ
ใช้งานของตนคนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลาโดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วนเป็น
การสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งานจัดการ
ความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับเรื่องความรู้แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการ
เรียกว่าบูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทำงานและที่สำคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 

 

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
งาน พัฒนางาน  
คน พัฒนาคน  
องค์กรเป็นองค์กรการเรียนรู้  

ความเป็นชุมชนในที่ทำงานการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อที่ 
๑ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิดเอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดิน
เข้ามาอันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอมเป็นการดำเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามี
การจัดการความรู้การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้า
ก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธีก็มีโอกาสสำเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลวตัวกำหนดที่สำคัญคือแรงจูงใจใน
การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ 
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การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 

- การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาว   
- การจัดทีมริเริ่มดำเนินการ   
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริงและดำเนินการต่อเนื่อง  
- การจัดการระบบการจัดการความรู้ 

แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจแท้ต่อการดำเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมาย
ที่งาน คน องค์กรและความเป็นชุมชนในที่ทำงานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสำคัญในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จใน
การจัดการความรู้แรงจูงใจเทียมจะนำไปสู่การดำเนินการจัดการความรู้แบบเทียมและไปสู่ความล้มเหลวของการ
จัดการความรู้ในที่สุดแรงจูงใจเทียมต่อการดำเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบที่พบบ่อยที่สุด 
คือ ทำเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าทำทำเพราะถูกบังคับตามข้อกำหนด ทำตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการ
ดำเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง 

 

 

องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้  (Knowledge Process)  
๑.  “คน”  ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์  
๒.  “เทคโนโลยี”  เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยนรวมทั้งนำความรู้ไป

ใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น  
๓.  “กระบวนการความรู้”  นั้นเป็นการบริหารจัดการ เพ่ือนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้

เพ่ือทำให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม องค์ประกอบทั้ง  ๓ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล 
การจัดการความรู้ของกรมการปกครองจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน  ขอบเขต KM  ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้  คือการจัดการองค์
ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการและได้กำหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะ
ดำเนินการในปี ๒๕๔๙คือ  มุ่งเน้นให้อำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง
บูรณาการในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ อำเภอ/กิ่งอำเภอมี
ข้อมูลผลสำเร็จ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯไม่น้อยกว่าศูนย์ละ ๑ เรื่อง และ
เพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผลได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไปโดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะ
เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่องอ่ืน ๆและนำไปสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต่อไป 
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๗.  แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลสูงเนิน 
 แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู้(Knowledge Management Action Plan)กระบวนการ
จัดการความรู้  (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
(Change Management Process)เทศบาลตำบลสูงเนินได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้  
(KM Action Plan) 
 

 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู้  

(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรูใ้ห้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  

(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access) 

6. การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรยีนรู้ (Learning) ความรูน้ั้นทำใหเ้กิดประโยชนก์ับองค์กรหรอืไม่ 

ทำให้องค์กรดีข้ึนหรอืไม ่

มีการแบ่งปนัความรู้ใหก้ันหรอืไม ่

เรานำความรูม้าใช้งานได้งา่ยหรอืไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบง่ประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะทำให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราตอ้งมีความรู้เรื่องอะไร 

เรามีความรู้เรือ่งนั้นหรือยัง 

1. การบ่งช้ีความรู้  

(Knowledge Identification) 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน

องค์กร  มีทั้งหมด ๗   ขั้นตอน   คือ  
๑). การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไร 

และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  
๒). การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษา

ความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
๓). การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้

อย่างเป็นระบบในอนาคต  
๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู้  เช่น  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา

เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
๕). การเข้าถึงความรู้เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   Web board   บอร์ดประชาสัมพันธ์   เป็นต้น  
๖). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ

จัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบ ทีมข้าม
สายงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยงการสับเปลี่ยนงาน  การยืมตัว  
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น  

๗). การเรียนรู้ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่น  เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้ การนำความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management 
 

 
 

 

 

 

กระบวนการ 

และเครื่องมือ 

(Process & 

Tools) 

การเรียนรู ้

(Learning) 

การสื่อสาร 

(Communication) 

การวัดผล 

(Measurement

s) 

การยกย่องชมเชย 

และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 

(Desired 

State) 

การเตรียมการและ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   ได้มุ่งเน้นถึง

ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ  ดังนี้ 
๑).  การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก

ผู้บริหาร(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน 

๒).  การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ, ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับทุก
คน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

๓).  กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด,  สถาน
ที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

๔).  การเรียนรู้   - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

๕).  การวัดผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนำผลของการ
วัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัด
ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

๖).  การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา 

 

8.  เครื่องมือในการจัดการความรู้ 
กรมการปกครองได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร “คำ

รับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙”  ซึ่งได้ส่งให้ ก.พ.ร.  เมื่อวันที่ ๓๐ม.ค.๒๕๔๙แล้วเมื่อ
พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกล่าว  จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ  ๒ ส่วนคือ   

๑. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
๒. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process)  
 

ซึ่งทั้ง  ๒  ส่วนจะมีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนตาม
ขอบเขตและเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่ละ
สำนัก กอง รองรับเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยู่ ไม่น้อยกว่า ๑๖โครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นงานที่มี
ความสำคัญอีกงานหนึ่งที่ต้องการ พลังการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคและจะเป็นอีก
ก้าวหนึ่งที่สำคัญในการที่จะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
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การจัดการความรู้ประกอบด้วย 
 กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้

เป็นระบบการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือการเรียนรู้ และเพ่ือให้มี
การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือนำไปใช้ในการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

 (๑). เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้  ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Explicit  
 (๒). เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่ง

ต้องอาศัยการถ่ายทอดโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก 
 ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหนึ่งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชน 

นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้  

9.  การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management  เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากการ

ค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆกับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการอัน 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่
เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการ
ความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่งหากองค์กรจะพัฒนา
ตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่องหากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความรู้ มีความ
ซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อภายหลังจากที่
บุคลากรมีความรู้ความชำนาญแล้ว องค์กรจะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้ายองค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพ่ือที่จะ
นำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ
ความรู้ที่เหมาะสมกับตนเองเพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สำหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับ
ผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคลและการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือน
ร่วมงานซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของ
การบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวัฒนธรรม  "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กร
สามารถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก  จนเกินไปสืบเนื่องจากการปฏิรูป
ระบบราชการครั้งสำคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้
อย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖เป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต แบบแผนวิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ได้กำหนดเป็นหลักการว่า
ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้ง
สร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  

 

๑0.  คุณเอ้ือคุณอำนวย คุณกิจ คุณประสาน คนสำคัญท่ีดำเนินการจัดการความรู้ 
๑. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สำหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่า 

และดำเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้นผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้
โดยกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดี, รอง
ผู้อำนวยการใหญ่,นายกเทศมนตรี 
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๒. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ” ก็

สบายไปเปลาะหนึ่งแต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ  “คุณเอ้ือ” ก็คือ นำ 
เป้าหมาย/หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุดให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ 
“คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอำนวย” และร่วมกับ “คุณอำนวย” จัดให้มีการกำหนด “เป้าหมาย/ 
หัวปลา” ในระดับย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออำนาจ (Empowerment), ร่วม 
Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพ่ือ
แสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสำหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้พร้อมคอย
เชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆทั้งภายในและนอกองค์กร , ติดตามความเคลื่อนไหวของ
การดำเนินการให้คำแนะนำบางเรื่องและแสดงท่าทีชื่นชมในความสำเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่องในผลสำเร็จและให้
รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 

๓. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ 
ความสำคัญของ “คุณอำนวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยงโดยต้องเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอ้ือ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่าง 
กลุ่มภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้าที่ที่ “คุณอำนวย”  
ควรทำ   คือ  
 

- ร่วมกับ “คุณเอ้ือ” จัดให้มีการกำหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพ่ือ
สร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู้ เพ่ือให้ คุณกิจ นำความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดความรู้ออกมาจากวิธี
ทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้น เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา”  

- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาช่วย” (Peer Assist) เพ่ือให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย หรือ
เร็วขึ้นโดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทำงานจากเขาเชิญเขามาเล่าหรือสาธิต  

-จัดพื้นที่เสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ได้เช่นใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อกอินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้หรือเป็น
หัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร  

-เชื่อมโยงการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรกับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอกเพ่ือสร้างความ
คึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก 

๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นพระเอกหรือนางเอกตัว
จริง ของการจัดการความรู้เพราะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ ๙๐-๙๕ของทั้งหมด “คุณ
กิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้างแปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้ 

๕. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้นเกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ 
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๑1.  เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่ 
I AM READY 
I (Intergrity)  =  การทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี 
A (Actiumens)  =  ขยันตั้งใจทำงาน 
M (Moral)  =  มีศีลธรรม 
R (Relevancy)  =  มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา 
E (Efficiency)  =  การทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
A (Accountability) =  การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน 
D (Democracy)  =  มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย 
Y (Yield)  =  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 

๑2.  การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้  และสรุปผลการประเมินตนเอง 
 

แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด ๑ - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
๐ – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก๑ – มีน้อย๒ - มีระดับปานกลาง๓ - มีในระดับที่ดี๔ – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด๑กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ทำอยู่ 
๑.๑เทศบาลมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่อง
การจัดการความรู้เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู้เช่นเทศบาลยังขาดความรู้ที่
จำเป็นต้องมี หรือเทศบาลไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ง่ายต่อการนำไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯและมีวิธีการที่
ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

-เท ศบ าลมี ก ารวิ เค ราะห์  SWOT ของ
เทศบาลแต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงการจัดการ
ความรู้ 
 

๑.๒เทศบาลมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากเทศบาลที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)อย่างเป็นระบบและมี
จริยธรรม 

-เทศบาลมีการแสวงหาความรู้/ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เมื่อจำเป็นต้องใช้ แต่ไม่เป็น
ระบบ ต่างคน ต่างทำ 

๑.๓ทุกคนในเทศบาล มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆระดับ
เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอ่ืนๆที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน  (บริการหรือดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และจาก
องค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

-เทศบาลมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ บ้าง 
แต่ไม่เป็นระบบ และทำกันเฉพาะกลุ่มงาน
และยังไม่ครอบคลุมทุกคน 
 

๑.๔เทศบาล มีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบซึ่งรวมถึงการ
เขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสารและการจัดทำข้อสรุปบทเรียนที่
ได้รับ (Lessons Learned) 

- เทศบาลมีการจัดทำวารสารความรู้เพื่อ
เผยแพร่ในบางเรื่อง แต่ยังไม่เป็นระบบใคร
อยากทำก็ทำ 

๑.5เทศบาลเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ที่
อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน 
และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆทั่วทั้งเทศบาล 

- เทศบาลเห็นคุณค่าของ Tacit 
Knowledge และพยายามกระตุ้นให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่ได้ทำเป็นระบบ 
ส่วนใหญ่ มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้เป็นกลุ่มย่อยๆ แต่ไม่มีรูปแบบ
ชัดเจน 

ผู้ทบทวน / นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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๑3.  เกณฑ์การประเมิน 
เทศบาลตำบลสู งเนิ นมีน โยบายที่ จะดำเนิ นการพัฒ นาการจัดการความรู้  (Knowledge 

Management) ในองค์กร  โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม และได้จัดวางระบบการจัดการ
เพ่ือให้เอ้ือต่อการนำแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลสูงเนินได้จัดวางระบบการ
จัดการความรู้และแผนการดำเนินงานดังรายการต่อไปนี้ 

๑). เทศบาลตำบลสูงเนินมีแผนยุทธศาสตร์  ประจำปี  พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63  ซึ่งมีลักษณะเป็น 
Conceptual Plan โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ๖ ประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด และโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร ดังกล่าวใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนำไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 

๒). นายกเทศบาลตำบลสูงเนิน(CEO)  กำหนดผู้บริหารจัดการความรู้ CKO  และทีมงาน KM  เพ่ือ
ดำเนินการจัดการความรู้ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 

๓). CKO  และทีมงานKM  ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM  การตัดสินใจเลือกขอบเขต  
KM  การกำหนดเป้าหมาย KM  และการประเมินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมินตนเอง 

๔). CKO  และทีมงานKM  ร่วมกันจัดทำแผนจัดการความรู้  เพ่ือกำหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของเทศบาลตำบลสูงเนินตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในการดำเนินงานในแต่
ละกิจกรรม 

มีการกำหนด ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลสูงเนินอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยมี
จุดมุ่งหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสูง
เนินเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

แนวทางการติดตามและประเมิน  
๑.  กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดทำรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่กำหนด ภายใน  

๑๕  วัน  นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ   เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายก
เทศบาลตำบลสูงเนินกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร 

๒.  กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดทำบันทึกข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเว็ปไซค์
เทศบาลตำบลสูงเนิน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ  โดยให้ทำการ
ประสานงานกับฝ่ายบันทึกข้อมูล 

๓.  กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร  โดยจัดทำเป็นเล่ม เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔.  กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  
ก่อนและหลังการพัฒนา 

๕.  ทำการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน  
ของผู้เข้ารับการพัฒนา   
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๑4.  แผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลสูงเนิน       
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน :   เทศบาลตำบลสูงเนิน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสูงเนิน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
                                     ความสามารถทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  พนักงานในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้น
ต่างๆ  

ทำการตรวจสอบ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้น
ต่างๆ 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน

ต่างๆ 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้น

ต่างๆอย่างน้อยร้อยละ 
๙๐ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

20,๐๐๐- 
 
 

นายกเทศมนตร ี
 KM Team 

 

 
 
 

๒ การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-จัดหรือส่งอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาต่อ 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาต่อ 

บุคลากรได้รับการ
อบรม / สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /ศึกษาต่อ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 
 
 

นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 
 
 

๓ การจัดความรู้ให้เป็น 
ระบบ 
 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์
 -เว็ปไซค์เทศบาล 
 -จัดทำรูปเล่ม/รายงาน 

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดทำ
ฐานข้อมูลเป็น 
Knowledge Base 
 - สร้างคลังความรู้
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

จำนวนฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ที่
นำไปใช้ได้ 

จำนวนความรู้ที่
นำไปใช้ได้จริง 
อย่างน้อย๖
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พริ้นเตอร์ 
 

 
 
 
 

นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 
 

๔  การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู ้

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานสมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ของ
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็ปไซค์เทศบาล 

๑ต.ค.60 
เป็นต้นไป 

จำนวนฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

จำนวนฐาน 
ข้อมูลความรู้ที่
ได้รับการปรับปรุง 
อย่างน้อย3
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พริ้นเตอร์ 
 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๕ การเข้าถึงความรู ้
 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์

- เว็ปไซค์เทศบาล 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

รวบรวมความรู้เพื่อ
ติดประกาศ /
บันทึก / จัดเก็บ 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

จำนวนการเข้าถึง
ฐาน 

ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ 

มีจำนวนการเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆอยา่งน้อย6 ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พริ้นเตอร์ 
-ห้องประชุม. 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๖ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- จัดทำรูปเล่ม 
- จัดทำรายงาน 

ให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน ๆ  
เข้าร่วมประชุม/รายงาน 
/เพิ่มข้อมูลการพัฒนา
ศักยภาพในเว็ปไซค์
เทศบาล 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

จำนวนการประชุม
เพื่อแลกเปลีย่น
ความรู ้/จัดทำ

รายงาน/บันทกึทึก
ข้อมูลในเวป็ไซค์

เทศบาล 

มีจำนวนกิจกรรม 
อย่างน้อย5รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พริ้นเตอร์ 
-ห้องประชุม. 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 

 

 

๗ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การนำความรู้ในไปใช ้

ประชาสัมพันธ ์/ เวป็
ไซค์เทศบาล /ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

การจัดทำ/
บันทึกข้อมูล 

มีจำนวนการ
จัดทำ/บันทึกขอ้มูล
อย่างน้อย3
รายการ 

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พริ้นเตอร์ 

 นายกเทศมนตรี 
 KM Team 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน :   เทศบาลตำบลสูงเนินเป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ   ภายในเทศบาล 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  บรรยากาศที่เอื้อต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-มีบรรยากาศที่ เอื้ อ
ต่อการนำการจัดการ
ค ว า ม รู้ ม า เ ป็ น
เค รื่ อ ง มื อ ใน ก า ร
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน           

เสริมสร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการนำการ
จัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน 

๑ต.ค. 60
เป็นต้นไป 

จำนวนการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้
ต่อการนำการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ 

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้ต่อ
การนำการจัดการ

ความรู้มาเป็น
เครื่องมืออย่างน้อย 1

รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 
 
 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 
 
 

๒ การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศ 

๑ต.ค. 60
เป็นต้นไป 

จำนวนครั้งที่ประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุน
การสร้างบรรยากาศ 

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุน
การสร้างบรรยากาศ
อย่างน้อย 2ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 
 
 

นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๓ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์
 -เว็ปไซค์เทศบาล 
 -จัดทำรูปเล่ม/รายงาน 

-จัดตั้งทีมงาน
ตรวจสอบการให้และ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

๑ต.ค. 60
เป็นต้นไป 

มีทีมงานดำเนินการ
ตรวจสอบการให้และ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ทีมงานมีการ
ดำเนินการตรวจ 

สอบการให้และเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่าง

น้อย 2ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 
 
 

นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๔ 
 
 

 

 การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู ้

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานเน้ือหาให้
สมบูรณ์ 

-จัดตั้งทีมงานปรับปรุง
กลั่นกรองฐานข้อมูล
ความรู้บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์
เทศบาล 
 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานดำเนินการ
ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ  

ทีมงานมีการ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐาน 
ข้อมูลความรู้ อย่าง
น้อย2รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พริ้นเตอร์ 
 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๕ การเข้าถึงความรู ้
 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์

- เว็ปไซค์เทศบาล 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

จัดตั้งทีมงานดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/เว็ป
ไซค์เทศบาล/ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/เว็ป
ไซค์อบต./ ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร 
 

ทีมงานมีการดูแลบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ /เว็ปไซค์
อบต. / ศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารอย่างน้อย 

2 ครั้ง 
 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 
 
 

นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๖ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- จัดทำรูปเล่ม 
- จัดทำรายงาน 

จัดตั้งทีมงานรวบรวม
จัดทำเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู้ /เทคโนโลยี 
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้
 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานรวบรวม
จัดทำเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู้/เทคโนโลยี 
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้

 

ทีมงานมีการรวบรวม
จัดทำเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู/้เทคโนโลย ี
สารสนเทศดูแลช่องทาง
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้
อย่างน้อย2รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 
 
 

นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๗ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การนำความรู้ในไปใช ้

ประชาสัมพันธ ์/ เวป็
ไซค์เทศบาล/ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

การจัดทำ/บันทกึ
ข้อมูล 

มีจำนวนการ
จัดทำ/บันทึกขอ้มูล
อย่างน้อย๖
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 
 
 

นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน :   เทศบาลตำบลสูงเนิน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสูงเนิน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 
                                        ทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  พนักงานในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด:   เทศบาล        
กายูบอเกาะ เห็น
ความสำคัญของการ
จัดการความรู ้
 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลทราบ
เป้าหมาย KM 
ของ:   เทศบาล
ตำบล  สูงเนิน 

จำนวนบุคลากรที่
ทราบเป้าหมาย KM 

ของ:  เทศบาล
ตำบลสูงเนินอย่าง
น้อย๕๐% ของ

เทศบาล 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๒ การสื่อสาร ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ทำให้ทกุ
คนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู ้

๑ต.ค. 60
เปน็ต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเข้าใจถึง
การจัดการความรู ้

จำนวนบุคลากรที่
เข้าใจถึงการจัดการ
ความรู้อยา่งน้อย

๕๐% ของเทศบาล 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๓ กระบวนการและ
เครื่องมือ 
- การค้นหา    
- การถ่ายทอด  
- แลกเปลีย่นความรู ้

มีการจัดทำให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/ เวป็
ไซค์:เทศบาล/ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ให้มีการ
ค้นหา ถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนความรู้ที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

จำนวนครั้งของ
บอร์ดประชาสัม 
พันธ ์/ เวป็ไซค์
เทศบาล /ศูนย์
ข้อมูลขา่วสารที่
ได้รับการปรบั 
ปรุง 

บอร์ดประชาสัม 
พันธ์/เวป็ไซค์ 
เทศบาล/ศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
อย่างน้อย๓คร้ัง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๔ การเรียนรู้ จัดการประชมุ/สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัดกจิ 
กรรมเพื่อให้ทุกคนเขา้ใจ
และตระหนกัถึงความ 
สำคัญและหลกั 
การของการจัดการ
ความรู ้

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนกัถึง
ความสำคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

จำนวนบุคลากร
ทีเ่ข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความสำคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
 

 

๕ การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้
เทศบาล 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

มีการติดตามและ
ประเมินผล

แผนการจัดการ
ความรู้เทศบาล 

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้ เทศบาล 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์พ

ริ้นเตอร์ 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 

 

 

๖ การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล 

-การให้ของขวัญ/ของ
รางวัล 
 

๑ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลมีความ
เข้าใจการจัดการ

ความรู้ 

จำนวนบุคลากรที่
เข้าใจการจัดการ
ความรู้อยา่งน้อย

10% ของเทศบาล 

-ของขวัญ/ 
ของรางวัล 
 

 
 

นายกเทศมนตร ี
 KM Team 
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๑5.  การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลสูงเนิน 
 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลสูงเนินประกอบด้วย 
 ๑.  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน     เป็นประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน      เป็นกรรมการ 
 3.  รองปลัดเทศบาล       เป็นกรรมการ 
 4.  ผู้อำนวยการกองคลัง      เป็นกรรมการ 
 5.  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม     เป็นกรรมการ 
 6.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป็นกรรมการ 
 7.  ผู้อำนวยการกองช่าง      เป็นกรรมการ 
 8.  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน    เป็นกรรมการ 
 9.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา     เป็นกรรมการ 
 10.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล      เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
 11.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลสูงเนิน  และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้
เทศบาลตำบลสูงเนินและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี
ตำบลสูงเนิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


