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บทน า 

 
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้

ความสามารถ ความเขา้ใจ ตลอดจนทศันคต ิอนัจะเป็นผลให้การปฏบิตัิงานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น การ
พฒันาบุคคลอาจจ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท คอื การพฒันาผูใ้ต้บงัคบับญัชาและการ
พฒันาตนเอง นอกจากนัน้ การพฒันาบุคคลากรยงัเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวธิกีารท างาน 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะและทศันคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รบัการ
พฒันาแลว้นัน้ปฏบิตังิานไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
  ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ี
พ.ศ. 2546  มาตรา  11  ระบุดงันี้  “ส่วนราชการมหีน้าที่พฒันาความรูใ้นส่วนราชการเพื่อให้มลีกัษณะ
เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ  โดยต้องรบัรูข้อ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้น
ดา้นต่าง ๆ เพือ่น ามาประยุกต์ใชใ้นราชการไดอ้ย่างถูกต้อง  ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองขา้ราชการในสงักดั  
ใหเ้ป็นบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารเรยีนรูร้่วมกนั  ทัง้นี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัริาชการของ
สว่นราชการใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารราชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์   
  เพื่อให้การปฏิบตัิราชการของเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธิีการบรหิารที่ดี จึงได้น าแผนจดัการความรู้ (knowledge  Management) ซึ่งเป็นระบบการจดัการที่
สามารถก าหนดขึน้ และน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองคก์รได้จดัวางระบบการจดัความรู ้
และแผนการด าเนินการจดัองคค์วามรู ้
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1. คณะท างาน 

1. นางทองมาศ  ขนัธะหตัถ์  ผูอ้ านวยการคลงั รกัษาราชการเทน 
  ปลดัเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย ปฏบิตัหิน้าทีน่ากยเทศมนตร ี ประธานธรรมการ 
2. นายณรงค ์ จนัทรเ์มฆา     ผูอ้ านวยการกองคลงั                      

กรรมการ 
3. นางสาวสุมุนทา  หาญวงค ์  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา                     กรรมการ 
4. นายนิยม  แสนพนันา  ผูอ้ านวยการกองช่าง                          กรรมการ 
5. นางธราญา  ไชศรษีะ   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป       กรรมการ/เลขานุการ 
6. นางสาวพชิญดา นารนุีช           นกัทรพัยากรบุคคล                    ผูช้่วยเลขานุการ 

คณะท างานมหีน้าทีด่งันี้ 
1. ด าเนินการจดัท าแนวทางการจดัความรูใ้นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของเทศบาลต าบลนิคมค า

สรอ้ย 
2. จดัท าแผนจดัความรูใ้นองคก์ร 
3. ด าเนินการและตดิตามความกา้วหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พฒันา ปรบัปรุงแกไ้ข และสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรม 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมนิด้านการจดัการความรู้ซึ่งจะต้องมคีวามเกี่ยวขอ้งและเชื่อมโยงกบั พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และวธิบีรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 11  ก าหนดให้ส่วน
ราชการ มหีน้าทีพ่ฒันาความรูใ้นองคก์ร เพื่อใหม้ลีกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ โดย
ต้องรบัรู้ข้อมูลข่าวสารและสมารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง้ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรบัเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรยีนรู้ร่วมกัน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคลอ้งกบัการบรหิารราชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามพระราชกฤษฎกีา  ดงันัน้ 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ทีส่นบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตรท์ัง้หมด ประกอบดว้ย 

1. สง่เสรมิการน ากระบวนการจดัการความรูม้าใชพ้ฒันาบุคลากร และใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏบิตังิาน 



2. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจดัการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพฒันาของหน่วยงานต่างๆ ภายในเทศบาล 

๓  เป้าหมาย KM (Desired State) 
• เป้าหมาย KM (Desired State) ทัง้หมด ทีส่อดรบักบัขอบเขต KM ทีจ่ะเลอืกด าเนินการ

ประกอบดว้ย 
๑).   การสนบัสนุนสง่เสรมิใหบุ้คลากรในสงักดัเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย ไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถทางดา้นต่าง ๆ เช่น การศกึษาต่อ/ ฝึกอบรม/ สมัมนา ในหลกัสตูร ต่าง 
ๆ 

๒).   การสนบัสนุนสง่เสรมิใหบุ้คลากรในสงักดัเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย มสีว่นร่วมในการ
ด าเนินงาน/ กจิกรรม ของเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย อย่างเขม้แขง็และต่อเนื่อง 
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๓).   การสนบัสนุนสง่เสรมิใหบุ้คลากรในสงักดัเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย มสีวนร่วมในการ

แลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ก่เพื่อนร่วมงาน 
๔).   การสนบัสนุนสง่เสรมิการยดึหลกัคุณธรรมและนิตธิรรม ในการบรหิารและปฏบิตังิาน 
๕).   การสนบัสนุนสง่เสรมิการสรางขวญัและก าลงัใจแกผูป้ฏบิตังิาน 

 

๔  ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ (Key Success Factor) 
                 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ (Key Success Factor)  เพือ่ใหด้ าเนินการจดัการความรูต้าม
เป้าหมาย KM ทีเ่ลอืกท า สามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรมภายในองคก์ร คอื 
                     ๑).   ผูบ้รหิารสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญั และสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
                     ๒).  บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดี 
                     ๓).  คณะกรรมการจดัการความรูม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ และมุ่งมัน่ในการด าเนินงาน
อย่างเตม็ประสทิธภิาพเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
                     ๔).  มรีะบบการตดิตามประเมนิผลการจดัการความรูอ้ย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
๕   แนวทางการจดัการความรู้เทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย 
         การจดัการความรู้  Knowledge Management 
                การจดัการความรู ้(Knowledge Management : KM)  คอื การรวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียู่ใน
สว่นราชการซึง่กระจดักระจายอยู่ในตวับุคคล  หรอืเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพือ่ใหทุ้กคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถงึความรู ้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้ รวมปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะ
สง่ผลใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในเชงิแขง่ขนัสงูสุด โดยทีค่วามรูม้ ี๒ ประเภท  คอื  



                     ๑.  ความรูท้ีฝั่งอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรูท้ีไ่ดจ้ากประสบการณ์ 
พรสวรรคห์รอืสญัชาตญิาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในสิง่ต่าง ๆ  เป็นความรูท้ีไ่ม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูหรอืลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมอื หรอืการ
คดิเชงิ วเิคราะห ์บางครัง้ จงึเรยีกว่าเป็นความรูแ้บบนามธรรม 
                     ๒.  ความรูท้ีช่ดัแจง้ (Explicit Knowledge)  เป็นความรูท้ีส่ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้
โดยผ่านวธิตี่าง ๆ เช่น การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎ ี คู่มอืต่าง ๆ และบางครัง้เรยีกว่าเป็น
ความรูแ้บบรูปธรรม 

การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย  ๖  ประการต่อความรู้  ได้แก่ 
                    ๑).   การก าหนดความรูห้ลกัทีจ่ าเป็นหรอืส าคญัต่องานหรอืกจิกรรมของกลุ่มหรอื
องคก์ร 
                    ๒).  การเสาะหาความรูท้ีต่อ้งการ 

 ๓).   การปรบัปรุง ดดัแปลง หรอืสรา้งความรูบ้างสว่น ใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
 ๔).   การประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นกจิกรรมงานของตน 
 ๕).   การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ชค้วามรูม้าแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้และสกดั “ขมุความรู”้  ออกมาบนัทกึไว ้
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 ๖).   การจดบนัทกึ “ขมุความรู”้ และ “แก่นความรู”้ ส าหรบัไวใ้ชง้าน และปรบัปรุงเป็น

ชุดความรูท้ีค่รบถว้น ลุ่มลกึละเชื่อมโยงมากขึน้  เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ขึน้ 
                    โดย  ทีก่ารด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดยีวกนั ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็น
ทัง้ความรูท้ีช่ดัแจง้ อยู่ในรปูของตวัหนงัสอืหรอืรหสัอย่างอื่นทีเ่ขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicil Knowledge) และ 
(เหตุผล) และอยู่ในมอื และสว่นอื่น ๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏบิตั)ิ การจดัการความรูเ้ป็นกจิกรรม
ทีค่นจ านวนหน่ึงท าร่วมกนัไม่ใช่กจิกรรมทีท่ าโดย คนคนเดยีว เนื่องจากเชื่อว่า “จดัการความรู”้ จงึมคีน
เขา้ใจผดิ เริม่ด าเนินการโดยรีเ่ขา้ไปทีค่วามรู ้คอื เริม่ทีค่วามรู ้นี่คอืความผดิพลาดทีพ่บบ่อยมาก การ
จดัการความรูท้ีถู่กตอ้งจะตอ้งเริม่ทีง่านหรอืเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานทีส่ าคญั คอื การบรรลุ
ผลสมัฤทธิใ์นการด าเนินการตามทีก่ าหนดไว ้ทีเ่รยีกว่า Operration Effectiveness และนิยามผลสมัฤทธิ ์
ออกเป็น ๘ สว่น คอื 

๑).    การสนองตอบ (Responsiveness)  ซึง่รวมทัง้การสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกคา้สนองตอบความตอ้งการของเจา้ของกจิการหรอืผูถ้อืหุน้ สนองตอบความตอ้งการของพนกังาน 
และสนองตอบความตอ้งการของสงัคมสว่นรวม 

๒).   การมนีวตักรรม (Innovation)  ทัง้ทีเ่ป็นวตักรรมในการท างาน และวตักรรมดา้น
ผลติภณัฑห์รอืบรกิา 



๓).   ขดีความสามารถ (Competency)  ขององคก์ร และของบุคลากรทีพ่ฒันาขึน้ ซึ่ง
สะทอ้นสภาพการเรยีนรูข้ององคก์ร 

๔).   ประสทิธภิาพ (Efficiency)  ซึง่หมายถงึสดัสว่นระหว่างผลลพัธ ์กบัตน้ทุนทีล่งไป 
การท างานทีป่ระสทิธภิายสูง หมายถงึ การท างานทีล่งทุนลงแรงน้อย แต่ไดผ้ลมากหรอืคุณภาพสงู 

เป้าหมายสุดทา้ยของการจดัการความรู ้คอื  การทีก่ลุ่มคนทีด่ าเนินการจดัการความรู้

ร่วมกนั มชีุดความรูข้องตนเอง ทีร่่วมกบัสรา้งเอง ส าหรบัใชง้านของตน คนเหล่านี้จะสรา้งความรูข้ึน้ใช้

เองอยู่ตลอดเวลา  โดยทีก่ารสรา้งนัน้เป็นการสรา้งเพยีงบางสว่น  เป็นการสรา้งผ่านการทดลองเอา

ความรูจ้ากภายนอกมาปรบัปรุงใหเ้หมาะต่อสภาพของ  ตน และทดลองใชง้าน จดัการความรูไ้ม่ใช่

กจิกรรมทีด่ าเนินการเฉพาะหรอืเกีย่วกบัเรื่องความรู้ แต่เป็นกจิกรรมทีแ่ทรก/แฝง หรอืในภาษาวชิาการ

เรยีกว่า  บูรณาการอยู่กบัทุกกจิกรรมของการท างาน และทีส่ าคญัตวัการจดัการความรูเ้องกต็อ้งการการ

จดัการดว้ย 

เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกดิพฒันาการของความรู้ หรอืการจดัการความรู้ที่จะเกิดขึ้น
ภายใน 

องคก์ร มทีัง้หมด 7 ขัน้ตอน คอื 
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพจิารณาว่าองค์กรมวีสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย คอื

อะไร  
และเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งใชอ้ะไร ขณะน้ีเรามคีวามรูอ้ะไรบา้ง อยู่ในรปูแบบใด อยู่ทีใ่คร 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้เช่น การสรา้งความรูใ้หม่ แสวงหาความรูจ้ากภายนอก รกัษา 
ความรูเ้ก่า ก าจดัความรูท้ีไ่ม่ไดใ้ชแ้ลว้ 

3. การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ เป็นการวางโครงสรา้งความรูใ้หม่ เพือ่เตรยีมความพรอ้มส าหรบั
การ 

เกบ็ความรูอ้ย่างเป็นระบบในอนาคต 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เช่น ปรบัปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา

เดยีวกนั  
ปรบัปรุงเนื้อหาใหส้มบูรณ์ 
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5. การเขา้ถงึความรู้ เป็นการท าให้ผูใ้ช้ความรูเ้ขา้ถงึความรูท้ี่ต้องการไดง้่าย และสะดวก เช่น 
ระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยอาจท าเป็นเอกสารฐานความรู ้

เทคโนโลย ี



สารสนเทศ จดัท าระบบ ทมีขา้มสายงาน กจิกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งความรู ้ระบบพี่
เลีย้ง การสบัเปลีย่นงาน การยมืตวั เวทแีลกเปลีย่นความรู ้ เป็นตน้ 
       
 

กระบวนการบริหารจดัการ การเปล่ียนแปลง(Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง (change Management Process)  
 เป็นกรอบแนวความคดิแบบหนึ่ง เพื่อใหอ้งคก์รทีต่้องการจดัความรูภ้ายในองคก์ร ไดมุ่้งเน้นถงึ
ปัจจยัแวดลอ้มภายในองคก์ร ทีจ่ะมผีลกระทบต่อการจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. การเตรยีมการและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมสี่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิาร  

,โครงการพื้นฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานที่รบัผดิชอบ มรีะบบการติดตามและประเมนิผล ก าหนด
ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ชดัเจน 

2. การสื่อสาร เช่น กจิกรรมที่ท าใหทุ้กคนเขา้ใจถงึสิง่ที่องคก์รจะท า ,ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบั
ทุกคน  

แต่ละคนจะมสีว่นร่วมไดอ้ย่างไร 
3. กระบวนการและเครื่องมอื ช่วยใหก้ารคน้หา เขา้ถงึ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่นความรูส้ะดวก 

รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร 
ลกัษณะการท างาน วฒันธรรมองคก์ร  ทรพัยากร  

4. การเรยีนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัและหลกัการของการจดัการ
ความรู ้ 

โดยการเรยีนรูต้อ้งพจิารณาถงึ เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วธิกีาร การประเมนิผลและปรบัปรุง 

การเรียนรู้ 
(Learninig) การวดัผล             

(Measurements) 
 

กระบวนการและ
เคร่ืองมือ 

Process and 
Tools 

 
 

การส่ือสาร  
(Communication) 
 

การยกย่ิงชมเชยและ 
การให้รางวลั          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

การเตรียมการและ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม ( 

Transition and Behavior) 
 

เป้าหมาย 

(Desired State) 
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5. การวดัผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ มีการน าผลของ
การวดั 

มาใชใ้นการปรบัปรุงแผนและการด าเนินการใหด้ขีึน้ มกีารน าผลการวดัมาใชใ้นการสือ่สารกบับุคลากรใน
ทุกระดบัให้เห็นประโยชน์ของการจดัการความรู้ และการวดัผลต้องพจิารณาด้วยว่าจะวดัผลที่ข ัน้ตอน
ไหน ไดแ้ก่ วดัระบบ วดัทีผ่ลลพัธ ์หรอืวดัทีป่ระโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

6. การยกย่องชมเชยและใหร้างวลั เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและ
การม ี

สว่นร่วมของบุคลากรในทุกระดบั โดยขอ้ควรพจิารณาไดแ้ก่ คน้หาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสัน้และระยะยาว บูรณาการกบัระบบทีม่อียู่ ปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบักจิกรรมทีท่ าในแต่ละช่วงเวลา 
 
6. หวัใจของการจดัการความรู้ 
 มผีูรู้ไ้ดก้ล่าวถงึ KM หลายแง่หลายมุมทีอ่าจรวบรวมขึ้นของค าตอบว่า หวัใจของ KM อยู่ที่ไหน 
โดยอาจกล่าว่าเป็นล าดบัขัน้หวัใจของ KM โดยเริม่จากฐานขอ้สมมุตฐิานแรกทีเ่ป็นสากลทีย่อมรบัทัว่ไป
ว่าความรู ้คอื พลงั (DOPA  KM Team) 

1. Knowledge is power : ความรูค้อืพลงั 
2. ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมี

ปฏสิมัพนัธ ์ 
ระหว่างคนดว้ยกนั 

3. จุดหมายปลายทางส าคญั ของความรูม้ใิช่ทีต่วัความรู ้แต่อยู่ทีก่ารน าไปปฏบิตัิ 
4. นิยามใหม่ของผูจ้ดัการ คอื ผูซ้ึ่งท าใหค้วามรูผ้ลติดอกออกผล 

จะเหน็ว่า จากขอ้ความทีก่ล่าวถงึ ความรูด้งักล่าว พอท าใหม้องเหน็หวัใจของ KM  เป็นล าดบัชัน้มาเริม่
แต่ขอ้ความแรกทีว่่า ความรูค้อืพลงัหรอื ความรูค้ ืออ านาจ ซึ่งเป็นขอ้ความเป็นทีย่อมรบัทีเ่ป็นสากล ทัง้
ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรบัดงักล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสมัพันธ์ของคนว่ามี
ความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูก
จดัระบบและง่ายต่อการเขา้ถงึของบุคคล ต่างๆดีเพยีงใดก็ตาม ถ้ามคีวามรูเ้กดิความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่
น าไปใชป้ระโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของความรู้และที่ชดัเจนกค็อื ประโยคสุดท้ายทีเ่น้นการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมคีุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ว่านัน่เป็นนิยามใหม่ของผู้ท า
หน้าทีเ่ป็นจดัการเลย ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าหวัใจของ  KM อยู่ทีก่ารน าความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อ
สงัคม การพฒันาชุมชนตอ้งม ี4 องคป์ระกอบ 

1. ชุมชน หมายถงึ การอยู่ร่วมกนั ความเป็นชุมชนมเีป้าหมายทีก่ารอยู่ร่วมกนั 



2. เป็นสุข หมายถงึ ความเป็นทัง้หมด ความเป็นปรกต ิสมดุล บูรณาการ 
3. การเรยีนรู ้หมายถงึ การเรยีนรูร้่วมกนัของคนในชุมชนนัน้ๆ ผ่านการปฏบิตัิ 
4. การเสรมิสรา้ง หมายถงึ การเอือ้อ านวย ส่งเสรมิ ไม่ใชเ้ขา้ไปสอนหรอืถ่ายทอดความรู ้
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แผนจดัการความรูเ้ทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร 

 
แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจดัการนความรู ้( KM Process) 
ช่ือหน่วยงาน : เทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย 
เป้าหมาย KM : การสนบัสนุนสง่เสรมิใหบุ้คลากรในสงักดัเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย ไดร้บัการพฒันา 
                  ความรูค้วามสามารถดา้นต่างๆ เช่น การอบรม /สมัมนา ในหลกัสูตรต่างๆ 
หน่วยท่ีวดัผลได้เป็นรปูธรรม : พนกังานไดร้บัการพฒันาดา้นความรู ้และการปฏบิตังิาน 
ล าดบั กจิกรรม วธิกีารสู่

ความส าเรจ็ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ หมาย

เหตุ 
1 การสรา้งและ แส

วหาความรู ้
-ภายใน ทต. 
-ภายนอก ทต. 

ส่งอบรม / 
สมัมนา ใน
หลกัสตูรต่างๆ 

ปีงบประมาณ 
2564 เป็นตน้
ไป 

จ านวน
บุคลากรที่
เขา้รบัการ
อบรม / 
สมัมนา 

บุคลากรไดร้บัการ
อบรม / สมันนา 

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

2 การจดัความรูใ้ห้
เป็นระบบ 

-รวบรวม
ความรูเ้ป็น
หมวดหมู่และ
จดัท า
ฐานขอ้มลู 
-สรา้งคลงั
ความรู ้ขอ้
ระเบยีบต่างๆ  

ปีงบประมาณ 
2564 เป็นตน้
ไป 

จ านวน
ฐานความรู้
ดา้นต่างๆ 

บุคลากรในองคก์ร
มคีวามรูเ้พิม่ 

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

3 การประมวลและ ปรบัปรุง ปีงบประมาณ จ านวน บุคลากรในองคก์ร หวัหน้าส่วน  



กลัน่กรองความรู ้
-ปรบัปรุง
รปูแบบเอกสาร
ขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐาน 
สมบูรณ์ 

ฐานขอ้มลู
ความรูข้อง
บอรด์
ประชาสมัพนัธ ์

2564 เป็นตน้
ไป 

ฐานความรู้
ดา้นต่างๆ 
ไดร้บัการ
ปรบัปรุง 

มคีวามรูเ้พิม่ ราชการแต่ละ
ส่วน 

4 การเขา้ถงึ
ความรู ้
-บอรด์
ประชาสมัพนัธ ์
-ศูนยข์อ้มลู
ขา่วสาร 

รวบรวม
ความรูต้ดิ
ประกาศ 

ปีงบประมาณ 
2564 เป็นตน้
ไป 

จ านวน
บุคลากรที่
เขา้ถงึ
ฐานขอ้มลู 

บุคลากรในองคก์ร
มคีวามรูเ้พิม่ 

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

 
 
 
 
 

-7- 
 
แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจดัการนความรู ้( KM Process) 
ช่ือหน่วยงาน : เทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย 
เป้าหมาย KM : การสนบัสนุนสง่เสรมิใหบุ้คลากรในสงักดัเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย ไดร้บัการพฒันา 
                  ความรูค้วามสามารถดา้นต่างๆ เช่น การอบรม /สมัมนา ในหลกัสตูรต่างๆ 
หน่วยท่ีวดัผลได้เป็นรปูธรรม : พนกังานไดร้บัการพฒันาดา้นความรู ้และการปฏบิตังิาน 
ล าดบั กจิกรรม วธิกีารสู่

ความส าเรจ็ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ หมาย

เหตุ 
5 การแบ่งปัน

แลกเปลีย่น
ความรู ้
-บอรด์
ประชาสมัพนัธ ์
-แผ่นพบั 

ใหบุ้คลากรที่
ไดร้บัการ
พฒันา
ศกัยภาพดา้น
ต่างๆเขา้ร่วม
ท าบอรด์และ
แผ่นพบั 

ปีงบประมาณ 
2564 เป็นตน้
ไป 

จ านวน
บุคลากรที่
แลกเปลีย่น
ความรู ้

จ านวนครัง้ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

6 การเรยีนรู ้
-การสรา้งองค์
ความรู ้
-การน าความรู้

ประชาสมัพนัธ ์
/ศูนยข์อ้มลู
ขา่วสาร 

ปีงบประมาณ 
2564 เป็นตน้
ไป 

จ านวน
บุคลากรที่
เรยีนรู ้

จ านวนครัง้ในการ
เรยีนรู ้

หวัหน้าส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 



ไปใชใ้นการ
ปฏบิตังิาน 

 
7 การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย ให้มี
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการจดัการความรู้  ประกอบดว้ย 

1. ปลดัเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย   เป็นประธานกรรมการ 
2. ผูอ้ านวยการคลงั     เป็นกรรมการ 
3. ผูอ้ านวยการกองช่าง     เป็นกรรมการ 
4. ผูอ้ านวยการกองการศกึษา     เป็นกรรมการ 
5. หวัหน้าส านกังานปลดั    เป็นกรรมการ 
6. หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป        เป็นกรรรมการ/เลขานุการ 
7. นกัทรพัยากรบุคคล                               ผูช้่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รบัการแต่งตัง้ มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมนิผล 

แผนการจดัการความรูเ้ทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย และด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนการจดัการ
ความรู ้และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการตดิตามและประเมนิผลต่อนายกเทศบาลต าบล
นิคมค าสรอ้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   
 
 
 


