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ค าน า 
 

การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน โดยน าองค์ความรู้ขององค์กรมาพัฒนาและแก้ไข
ระบบการท างานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้
การจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในมิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับในส่วนราชการ 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงได้จัดท าแผนการ
จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ
จัดการความรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๑. บทน า 
                  

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรบัเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลภูวง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี   
จึงได้น าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก าหนดขึ้นและ
น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้ และแผนการด าเนินงาน               
ไว้ดังรายการต่อไปนี้                                                                    
ประกาศแต่งตั้งทีมงาน  KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  

เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล เทศบาลต าบลภูวง จึงได้
ประกาศแต่งตั้งทีมงานคณะท างานบริหารจัดการ KM และผู้บริหารจัดการความรู้ CKO  ดังต่อไปนี้   

๑.  นายกเทศมนตรีต าบลภูวง          เป็น   CKO   
๒.  รองนายกเทศมนตรีต าบลภูวง                        เป็น      ที่ปรึกษา  CKO   
  ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้    

 - ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการ และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับคณะท างาน 
1.  ปลัดเทศบาลต าบลภูวง       เป็น      หัวหน้า KM Team  
2.  รองปลัดเทศบาลต าบลภูวง       เป็น       KM Team 
3.  ผู้อ านวยการกองคลัง        เป็น       KM Team 
4.  ผู้อ านวยการกองช่าง       เป็น       KM Team 
5.  หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล        เป็น       KM Team 
6.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา          เป็น       KM Team 
7.  นักทรัพยากรบุคคล       เป็น       KM Team  และเลขานุการ 
 

โดย CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร และให้
ค าปรึกษาแนะน าและร่วมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแก่คณะท างาน 

และที่ปรึกษา CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการ และ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะท างาน 

 และหัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดท าแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กร
เพ่ือน าเสนอประธาน รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้า
และประเมนิผลเพือ่ปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 

และ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดท า
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น “แบบอย่างที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้เป็น Master 
Trainer ด้านการจัดการความรู้ 
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2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสมารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทั ศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

2. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 

๓. เป้าหมาย KM (Desired State) 
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการ

ประกอบด้วย 
๑) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลภูวงไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้

ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร ต่างๆ 
๒)  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลภูวง มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/ 

กิจกรรม ของเทศบาลอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลภูวงมีสวนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
๔) การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕) การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน 

 
๔. ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ (Key Success Factor) 
                 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย 
KM ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
                     ๑)  ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
                     ๒)  บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
                     ๓)  คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
                     ๔)  มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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๕.  แนวทางการจัดการความรู้ 
         การจัดการความรู้  Knowledge Management 
                การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา 
เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างานงานฝีมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ 
บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
                     ๒.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้  ได้แก่ 
                    ๑) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
                    ๒) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

 ๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 ๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน 
 ๕) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
 ๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรบัไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมโยงมากข้ึน  เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
                    เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ  การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน 
มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกับสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่ านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่
ตลอดเวลา  โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน  เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จาก
ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ  ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการ
เฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับ
ทุกกิจกรรมของการท างาน และที่ส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วยความรู้เก่า ก าจัด
ความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

1. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ 
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

2. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา 
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

3. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย และสะดวก เช่น ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  

4. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยอาจท าเป็นเอกสารฐานความรู้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ จัดท าระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งความรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง 
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น 
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 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เป็นกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  
,โครงการพื้นฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล ก าหนดปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จชัดเจน 

2. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า ,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก 
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการ
ท างาน วัฒนธรรมองค์กร  ทรัพยากร  

4. การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้  
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 

5. การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการน าผลของการวัด 
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ 
วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ 

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 
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แผนจัดการความรู้เทศบาลต าบลภูวง   

อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู้ ( KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลภูวง   
เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลภูวง  ได้รับการพัฒนา 
                  ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เช่น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การสร้างและ แสวหาความรู ้

-ภายใน เทศบาล 
-ภายนอก เทศบาล 

ส่งอบรม / สัมมนา ใน
หลักสตูรตา่งๆ 

ปีงบประมาณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ านวน
บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม 
/ สัมมนา 

บุคลากรไดร้ับ
การอบรม/ 

สัมมนา 

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

2 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจดัท า
ฐานข้อมูล 
-สร้างคลังความรู้                 
ข้อระเบียบต่างๆ  

ปีงบประมาณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ านวน
ฐานความรู้
ด้านต่างๆ 

บุคลากรใน
องค์กรมี

ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

3 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 
สมบูรณ ์

ปรับปรุงฐานข้อมูล
ความรู้ของบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

ปีงบประมาณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ านวน
ฐานความรู้
ด้านต่างๆ 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

บุคลากรใน
องค์กรมี

ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

4 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

รวบรวมความรู้ตดิ
ประกาศ 

ปีงบประมาณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ านวน
บุคลากรที่
เข้าถึง
ฐานข้อมูล 

บุคลากรใน
องค์กรมี

ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-แผ่นพับ 

ให้บุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆเข้าร่วมท าบอร์ด
และแผ่นพับ 

ปีงบประมาณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ านวน
บุคลากรที่
แลกเปลีย่น
ความรู ้

จ านวนครั้งใน
การ

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

6 การเรยีนรู ้
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรูไ้ปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาสมัพันธ์ /ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปีงบประมาณ 
2561 เป็น
ต้นไป 

จ านวน
บุคลากรที่
เรียนรู ้

จ านวนครั้งใน
การเรยีนรู ้

หัวหน้าส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

 
 
 
 
 
 


