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บทน า 
 

  จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนางแล เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการ
บริหารที่ดี จึงได้น าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถ
ก าหนดขึ้น และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้                  
และแผนการด าเนินงานการจัดองค์ความรู้  
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1. คณะท างานจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์ ปลัดเทศบาลต าบลนางแล ประธานธรรมการ 
2. นางพัชรินทร์  โฉมแดง  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

 3.   นายเศรษฐพล  กิจรักษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
 4.   นางกัญญ์ธเรศวร์  กูลวงค ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
 5.   นางสาวสายทิตย์ เวียงมูล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
 6.   นางอุบล  ไชยเลิศ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล          กรรมการ 
 7.   นางฤชุอร     วงศ์ยศ  หัวหน้าฝ่ายธุรการ            เลขานุการ 
  8.   นางเปรมจิต   อังคณาวิวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผช.เลขานุการ 

คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้  
1. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในเทศบาลต าบลนางแล 
2. จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร  
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม  
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

   
2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)  
   กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ              
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น  

 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด  
ประกอบด้วย  

๑). ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน  

๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล 
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3. เป้าหมาย KM (Desired State)  
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือก

ด าเนินการ ประกอบด้วย  
   ๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนางแล  ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ  
   ๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนางแล  มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน / กิจกรรมของเทศบาลอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  
   ๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนางแล  มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน  
   ๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน  
   
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  
   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตาม
เป้าหมาย KM ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ  

๑). ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒). บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

   ๓). คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

5. แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต าบลนางแล 
การจัดการความรู้ Knowledge Management  

   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้                 
ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ  
   ๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  
   ๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม  
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  การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่  
๑). การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  

   ๕). การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัด   “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  

๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
   โดย ที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge)                 
และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรม              
ที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคน
เข้าใจผิด เริ่มด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการ
ความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น               
๔ ส่วน คือ  
   ๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น  สนองตอบความต้องการของพนักงาน และ
สนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม  
   ๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
   ๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น           
ซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร  
   ๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป                      
การท างานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง  
   เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้
ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง
อยู่ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จาก
ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนิน             
การเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการ
อยู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน และท่ีส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 
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ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา  
งาน พัฒนางาน  
คน พัฒนาคน  
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้  

   ความเป็นชุมชนในที่ท างาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง                  
นี่คือ หลุมพรางข้อที่ ๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็น
เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม 
เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้  การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ   
การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด            
ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวก าหนดที่ส าคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้  

  การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย  
- สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาว  
- การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ  
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และด าเนินการต่อเนื่อง  
- การจัดการระบบการจัดการความรู้  

   แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้ 
คือ เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ท างานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขส าคัญ ในระดับที่
เป็นหัวใจสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียม 
และไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้            
ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท า ท าเพราะถูกบังคับตาม
ข้อก าหนด ท าตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการด าเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง  

6. องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  
   ๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
   ๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น  
   ๓. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้
ผู้ใช้ เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  
   องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้
ของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง  ๆ                  
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  
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๗. แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลนางแล 
แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)  

   กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลต าบลนางแล  ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

1.เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร 
เรามีความรู้เรื่องน้ันหรือยัง 

2.ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

3.จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

4.จะท าให้เข้าใจงา่ยและสมบูรณ์อย่างไร 

5.เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

6.มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม ่

7.ความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่ 7. การเรียนรู้ (Learning) 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

5. การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
(Knowledge Codification and Refinement) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หรือไม 

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and 

Acquisition) 

1. การบ่งชี้ความรู ้
(Knowledge Identification) 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)      
   เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้น
ภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ  
   ๑). การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด       
อยู่ที่ใคร  
   ๒). การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
   ๓). การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  
   ๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน               
ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
   ๕). การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
   ๖). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  
   ๗). การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก
สร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 
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   กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
   เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร                  
ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ 
องค์ประกอบ ดังนี้  
   ๑). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการ
ติดตามและประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน  
   ๒). การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  
   ๓). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะของ
องค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร  
   ๔). การเรียนรู้ - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการ
จัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง  
   ๕). การวัดผล - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการน า
ผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผล            
ที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ                    
(Out come)  
         

8. หัวใจของการจัดการความรู้  
   มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงค าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่
ไหนได้ โดยอาจกล่าวเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับขั้นของความต้องการ ( Hierarchy of 
needs ) ของ Mcgregor ได้ โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง 
(DOPA KM Team)  
   ๑. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง  
   ๒. Successful knowledge transfer involves neither computers nor 
documents but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความส าเร็จ
ของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน 
  ๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมาย
ปลายทางส าคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ  
   ๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive : นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
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  จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอท าให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็น
ล าดับชั้นมาเริ่มแต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออ านาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับ               
ที่เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของ
คนว่ามีความส าคัญในการ ถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูก
จัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคล ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่
น าไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของ ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ท าหน้าที่เป็น
ผู้จัดการเลยที เดียว ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้น่าคิด หลังจากการไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” 
โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” ท าให้เกิดความ
เข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมาก จึงขอน ามาเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การพัฒนาชุมชนต้องมี               
๔ องค์ประกอบ 
  ๑. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน  
   ๒. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของปัจจัยต่าง ๆ 
อย่างน้อย ๘ ด้าน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน  
   ๓. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่านการปฏิบัติ  
   ๔. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอ้ืออ านวย ส่งเสริม เสริมพลัง (empower) ไม่ใช่
เข้าไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้ 
  ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจัดการ
ความรู้ของชาวบ้านหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู้นี้ การเรียนรู้ส าคัญกว่าตัวความรู้ เพราะถ้าไม่
ระวัง ตัวความรู้จะเป็นความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือ มีชีวิต เป็นพลวัตการ
เรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ร่วมกัน เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ 
(interaction learning through action)  อ.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้าน 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อคราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม ๒                    
อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การจัดการความรู้ (KM)               
สิ่งส าคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจ
ส าคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอ่ืน (Learning from Teaching) และ สิ่งที่ส าคัญของการ 
จัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนท างาน การจัดล าดับ
ความส าคัญ ของงาน ขององค์กรเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
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9. เครื่องมือในการจัดการความรู้     
   กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่ การจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การ
เรียนรู้ และเพ่ือให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูก
สร้างข้ึนมาเพ่ือน าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลก เปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
   (๑) เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Explicit  
   (๒) เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Tacit 
ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก  
   ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหนึ่งคือ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้       
หรือชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

10. การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้  
   การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้น
จากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ 
อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
มากแต่เพียงอย่างเดียวจึง เปลี่ยนไป และมีค าถามต่อไปว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย                        
ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)              
เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็นจะต้องบริหาร จัดการความรู้
ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง  หากองค์กรใดมีการจัดการ
ความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความ  ช านาญแล้ว 
องค์กรจะท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน และในขั้นตอน
สุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพ่ือ ที่จะน าออกมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรู้
ที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้ส าหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทาย ส าหรับ
ผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้
เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบ
อยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัว
บุคคล" หากองค์กรสามารถก าจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก จนเกินไป 
สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งส าคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการวางกรอบแนว
ทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเรื่องของการก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ 
โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ได้ก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี 
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง กันและกัน 
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11. ภาษิต ค าคม KM  
   - Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู้อยู่ในผู้ใช้ 
ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้ (Y. Maholtra)  
   - KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่
เป้าหมายปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)  
   - A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is 
idle. ความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ (Kahlil Gibran)  
   - Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้เป็น
สินทรัพย์ส าคัญ  แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล  
   - Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ 
แต่เป็นการกระท า 
   - Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents 
but rather interactions between people. การถ่ายทอดความรู้ส าเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)  
   - Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจาก
การหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข  
๑2. เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่  
  I AM READY  

I (Intergrity)   = การท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
A (Actiumens)  = ขยันตั้งใจท างาน  
M (Moral)   = มีศีลธรรม  
R (Relevancy)  = มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา  
E (Efficiency)   = การท างานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
A (Accountability)  = การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน  
D (Democracy)  = มีใจและการกระท าที่เป็นประชาธิปไตย  
Y (Yield)   = มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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13. แผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลนางแล 
อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลนางแล  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนางแล ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้  
                                         ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ  
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม      : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
ล าดับ กิจกรรม  

 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ  
 

ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

หมายเหต  
 

1 การสร้างและแสวงหา
ความรู ้ 

-ภายในเทศบาล  
-ภายนอกเทศบาล  

-จัดหรือส่ง
อบรม / สัมมนา 
/ ศึกษาดูงาน /

ศึกษาต่อ  
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการอบรม 

/ สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน /

ศึกษาต่อ  
 

บุคลากร
ได้รับการ
อบรม / 
สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /
ศึกษาต่อ  

 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

2 การจัดความรู้ให้เป็น  
ระบบ  

-บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 
-เว็บไซต์ เทศบาล  

-จัดท ารูปเล่ม/รายงาน  
แผ่นพับ  

-รวบรวมความรู้
เป็นหมวดหมู่
และจัดท า
ฐานข้อมูล  
-สร้างคลัง

ความรู้ระเบียบ
ข้อกฎหมาย 
ผ่านระบบ
เครือข่าย

คอมพิวเตอร์  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ด้าน

ต่าง ๆ  

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม  

 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

3 การประมวลและ  
กลั่นกรองความรู ้ 
-ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน สมบูรณ์  

ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความรู้
ของบอร์ด

ประชาสัมพันธ/์
เว็บไซต์ 
เทศบาล  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ที่ได้รับ
การปรับปรุง  

จ านวนฐาน  
ข้อมูลความรู้
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง  

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

4 การเข้าถึงความรู ้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 
- เว็บไซต์ เทศบาล  

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

รวบรวมความรู้
เพื่อติดประกาศ 

/บันทึก / 
จัดเก็บ  

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

จ านวนการเข้าถึง
ฐาน  

ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ  

มีจ านวนการ
เข้าถึง

ฐานข้อมูล
ความรู้ด้าน             

ต่าง ๆ  
 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

5 การเรียนรู้  
-การสร้างองค์ความรู ้ 
-การน าความรู้ในไปใช้  

ประชาสัมพันธ ์
/ เว็บไซต์ 

เทศบาล /ศูนย์
เรียนรู้ในองค์กร

ของเทศบาล
ต าบลนางแล/
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

การจัดท า/บันทึก
ข้อมูล

ประชาสัมพันธ ์ 
 

มีจ านวนการ
จัดท า/บันทึก

ข้อมูล  
 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

 



๑๒ 
 

 

แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลนางแล  
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อตอ่การน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน เทศบาล       
หน่วยที่วัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม      : บรรยากาศที่เอือ้ตอ่การน าการจัดการความรูม้าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  
ล าดับ กิจกรรม  

 
วิธกีารสู่

ความส าเร็จ  
 

ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วดั  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

หมาย
เหตุ  

 
1 การบ่งชี้ความรู ้ 

-มีบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อ
การน าการจัดการความรู้
มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ

พัฒนางาน  

เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อ

ต่อการน าการ
จัดการความรู้มา

เป็นเครือ่งมอืในการ
พัฒนาบุคลากรและ

พัฒนางาน  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
เสริมสร้าง

บรรยากาศให้
เอื้อต่อการน า
การจดัการ

ความรู้มาเป็น
เครื่องมือ  

 

มีการเสรมิสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อ

ต่อการน าการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครือ่งมอื  

 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

2 การจดัความรู้ให้เป็น
ระบบ  

-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์ 
-เว็บไซต์เทศบาล  

- วารสาร  
-จัดท ารูปเล่ม/รายงาน  

และแผน่พับ  

ประชาสัมพนัธ ์/ 
เว็บไซต์เทศบาล/
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ท าแผน่พับแจก  

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
ประชุมเพือ่
แลกเปลี่ยน

ความรู ้/จัดท า
รายงาน/บันทึก

ทึกข้อมูลใน
เว็บไซต์เทศบาล 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรูเ้พิ่ม  

 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

3 การประมวลและ  
กลั่นกรองความรู ้ 
-ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารขอ้มูลให้เป็น
มาตรฐาน เนือ้หาให้

สมบูรณ ์ 

-หัวหน้าส่วน
ราชการปรับปรุง

กลั่นกรองฐานขอ้มูล
ความรู้บนบอร์ด
ประชาสัมพนัธ/์

เว็บไซต์เทศบาลและ
แผ่นพับ  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าส่วน
ราชการ

ด าเนนิการ
ปรับปรุงฐาน  

ข้อมูลความรูด้้าน
ต่าง ๆ  

มีการตรวจและ
ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความรู ้ 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

4 การเข้าถึงความรู ้ 
-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์ 

- เว็บไซต์เทศบาล  
- ศูนย์เรียนรู้ในองค์กร

ของเทศบาลต าบล              
นางแล 

ตั้งผู้รับผิดชอบดแูล
บอร์ด

ประชาสัมพนัธ ์/
เว็บไซต์เทศบาล/ 

ศูนย์เรียนรู้ในองคก์ร
ของเทศบาลต าบล 
นางแล/ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพนัธ ์/
เว็บไซต์เทศบาล 
/ศูนย์เรียนรู้ใน

องค์กรของ
เทศบาลต าบล
นางแล/ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

มีการดูแลบอร์ด
ประชาสัมพนัธ ์/
เว็บไซต์เทศบาล / 

ศูนย์เรียนรู้ใน
องค์กรของ

เทศบาลต าบลนาง
แล 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้ 
- บอร์ด  

ประชาสัมพนัธ ์ 
- เว็บไซต์ เทศบาล  

-จัดท ารูปเล่ม  
-จัดท ารายงาน  

หัวหน้าส่วนราชการ
รวบรวมจัดท าเป็น

เอกสาร / 
ฐานความรู ้/
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้ 

ข่าวสารท า 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าส่วน
ราชการรวบรวม

จัดท าเป็น
เอกสาร / 

ฐานความรู/้
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดูแล
ช่องทางการ

แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน

ความรู ้

มีการรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร 

/ ฐานความรู/้
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดูแล
ช่องทางการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้ 

 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

 

 



๑๓ 
 

แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลนางแล  
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน เทศบาล       
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม      : บรรยากาศที่เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  
ล าดับ กิจกรรม  

 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ  
 

ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

หมาย
เหตุ  

 
6 การเรียนรู้  

-การสร้างองค์ความรู้  
-การน าความรู้ในไปใช้  

ประชาสัมพันธ ์/ 
เว็บไซต์ เทศบาล/

ศูนย์เรียนรู้ใน
องค์กรของ

เทศบาลต าบล 
นางแล/ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

การจัดท า/
บันทึกข้อมูล  

 

มีการจัดท า/
บันทึกข้อมูล  

 

หัวหน้าสว่น
ราชการ  

แต่ละส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลนางแล 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสงักัดเทศบาลต าบลนางแล  ได้รับการพัฒนาศกัยภาพ ความรู้  
                                         ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศกึษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ  
หน่วยที่วัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม      : พนักงานเทศบาลในสังกดัไดรับการพัฒนาศกัยภาพ  
ล าดับ กิจกรรม  

 
วิธกีารสู่

ความส าเร็จ  
 

ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วดั  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รบัผดิชอบ  
 

หมายเหต  
 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม  

 

-ส่งเสรมิให้
บุคลากรในสังกัด

เทศบาลต าบล นาง
แล เห็น

ความส าคัญของ
การจดัการความรู ้ 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลทราบ
เป้าหมาย KM 
ของเทศบาล

ต าบล          บ่อ
หลวง  

 

จ านวนบุคลากร
ที่ทราบเป้าหมาย 
KM ของเทศบาล

ต าบลนางแล
อย่างน้อย ๕๐% 

ของจ านวน
บุคลากร 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

2 การสือ่สาร  
 

ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมทีท่ าให้ทกุ
คนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู ้ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเข้าใจถึง
การจดัการความรู ้ 

 

จ านวนบุคลากร
ที่เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้

อย่างน้อย ๕๐% 
ของ จ านวน

บุคลากร 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ  
-การคน้หา  

-การถ่ายทอด  
-แลกเปลี่ยนความรู ้ 

มีการจัดท าให้
บอร์ด

ประชาสัมพนัธ ์/ 
เว็บไซต์เทศบาล/ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
/ศูนย์เรียนรู/้ให้มี

การคน้หา 
ถ่ายทอด 

แลกเปลี่ยนความรู้
ที่รวดเรว็ และ

สะดวกขึ้น 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งบอร์ด
ประชา สัมพันธ ์/ 
เว็บไซต์เทศบาล/

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร /ศูนย์
เรียนรู้ในองคก์ร

ของเทศบาล
ต าบลนางแล 

บอร์ด
ประชาสัมพนัธ/์

เว็บไซต์ 
เทศบาล/ศูนย์

เรียนรู้ในองคก์ร
ของเทศบาล
ต าบลนางแล 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

4 การเรียนรู ้ 
 

จัดการประชมุ/
สัมมนา /ศึกษาดู

งาน / จัดกจิ  
กรรมเพือ่ให้ทกุคน
เข้าใจและตระหนกั

ถึงความ ส าคัญ
และหลัก  

การของการจัดการ
ความรู ้ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนกัถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้ 

 

จ านวนบุคลากร
ที่เข้าใจและ
ตระหนกัถึง

ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้ 

 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

5 การวดัผล  
 

จัดตั้งทมีงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมนิผล

แผนการจดัการ
ความรู้เทศบาล

ต าบล                  
นางแล  

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป 

มีการติดตามและ
ประเมนิผล

แผนการจดัการ
ความรู้เทศบาล
ต าบลนางแล 

 

ผลการตดิตาม
และประเมนิผล
แผนการจดัการ
ความรู้เทศบาล
ต าบลนางแล  

 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

แต่ละส่วน  

 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๑4. การติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลนางแล 
   ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลนางแล 
ประกอบด้วย  

1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์ ปลัดเทศบาลต าบลนางแล ประธานธรรมการ 
2. นางพัชรินทร์  โฉมแดง  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

 3.   นายเศรษฐพล  กิจรักษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ
 4.   นางกัญญ์ธเรศวร์  กูลวงค ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ
 5.   นางสาวสายทิตย์ เวียงมูล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
 6.   นางอุบล  ไชยเลิศ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล          กรรมการ
 7.   นางฤชุอร     วงศ์ยศ  หัวหน้าฝ่ายธุรการ            เลขานุการ
 8.   นางเปรมจิต   อังคณาวิวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผช.เลขานุการ  
 

  ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลนางแล  และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้เทศบาลต าบลนางแล  และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลนางแล  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 
 


