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แผนการจัดการความรู  

(Knowledge Management Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

 

ของ 

เทศบาลตําบลเมืองปาน   

อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 
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บทนํา 
 

  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจะเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ความ
เขาใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจําแนกออกเปน
ประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น การพัฒนา
บุคคลากรยังเปนกระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของ
บุคลากรใหเปนไปทางที่ดีขึ้นเพ่ือใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  มาตรา  11  ระบุดังนี้  “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในราชการไดอยางถูกตอง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ ์   
  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเมืองปาน  เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารที่
ดี จึงไดนําแผนจัดการความรู (knowledge  Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และ
นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดความรู และแผนการดําเนินการจัดองค
ความรู 
 

 

          KM Team 
             ตุลาคม 2563 
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สารบัญ 

 

คํานํา           หนา 
บทที่ 1 การจัดการความรูเบ้ืองตน        1  
บทที่ 2 การกําหนดขอบเขต เปาหมายและแผนการจัดการความรู    2 
บทที่ 3 แผนการจัดการองคความรู ประจําปงบประมาณ 2564-2566   10  
  
 
ภาคผนวก          17 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานจัดการความรูของเทศบาลตําบลเมืองปาน 
- สําเนารายงานการประชุมของคณะทํางาน 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ  
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 จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา  11  
ระบุดังนี้  “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในราชการ
ไดอยางถูกตอง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน   
 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเมืองปานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารที่ดี จึงไดนํา
แผนจัดการความรู (knowledge  Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดความรู และแผนการดําเนินการจัดองคความรู และแผนการ
ดําเนินงาน ไวดังรายการตอไปนี้  
 1.1 ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 
 เพ่ือใหการจัดทําระบบการจัดการความรู ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลเมืองปาน จึงได
ประกาศแตงตั้ง ทีมงาน KM และ CKO ดังตอไปนี้  
  CKO Team  ประกอบดวย 
  1. ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเมืองปาน  เปน CKO 
  2. ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีฯ    เปน ที่ปรึกษา CKO 
   
 CKO มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนในดานตางๆ เชน ทรัพยากร และ ใหคําปรึกษาแนะนํา
และรวมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแกคณะทํางาน 
 ท่ีปรึกษา CKO มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
คณะทํางาน  
  KM Team ประกอบดวย 
  1. ปลัดเทศบาลตําบลเมืองปาน  ประธานธรรมการ 

 2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 
 3. ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ 

  4. ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 
 5. นักจัดการงานทั่วไป  กรรมการ  
 6. นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาที่ดังนี้ 
  KM Team  มีหนาที่และความรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมาย จัดทํารายงาน
ความคืบหนาของงานที่รับผิดชอบ เปน แบบอยางที่ดี ในเรื่องการจัดการความรู เปน Master Trainer ดานการ
จัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 

 กรอบการประเมินดานการจัดการความรูซึ่งจะตองมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับ พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนา
ความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสมารถ
ประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย 

1. สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
2. เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ

พัฒนาของหนวยงานตางๆ ภายในเทศบาลตําบล 
  ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตําบลเมืองปาน  

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตําบลเมืองปาน 
ขอบเขต KM 
(KM Focus Areas) 

ประโยชนท่ีจะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 
ประชาชนไทย/
ชาวตางชาติ/ชุมชน 

ขาราชการของ
หนวยงานตนเอง 

กระทรวง ทบวง 
กรม กอง ของ
หนวยงานอ่ืน 

รัฐบาล Outsource 
ของหนวยงาน  

1. สงเสริมการนํา
กระบวนการจัดการ
ความรูมาใชพัฒนา
บุคลากรและใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน  

1. ไดรบัการบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว 
2. ไดรบัความรู
เพ่ิมขึ้นจากสื่อ
ประชาสมัพันธ 
3. ชุมชนไดรับการ
พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน  
4. ชุมชนเกิด
ภาพลักษณท่ีดีข้ึน  

1. ไดรบัความรู
เพ่ิมขึ้น  
2. ไดรบัการพัฒนา
ศักยภาพของตนและ 
เทศบาล 
3. สามารถปฏบิัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 
4. ไดรบัความ
ไววางใจจาก
ผูใชบริการ 
5. เกิดภาพลักษณท่ีด ี

1. ไดรบัผลงานที่มี
ประสิทธภิาพ 
2. เกิดภาพลักษณ 
ที่ด ี

1. เกิด
ภาพลักษณ
ที่ด ี

 - 

2. เสริมสราง
บรรยากาศใหเอื้อตอ
การนําการจดัการ
ความรูมาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางานของ
หนวยงานตางๆ ภายใน 
เทศบาล  

1. ไดรบัการบริการท่ี
สะดวก สบาย 
2. สามารถสืบ/คนหา 
ความรูตางๆ ไดงาย  

1. มีวิสยัทัศน รวมกัน 
2. มีความคิดรเิริ่ม 
3. มีการพัฒนาตนเอง 
4. มีการเรียนรูในทีม 
5. มีความคิดเชิง
ระบบ 
6. มีความคิด
สรางสรรค 

1. เกิดภาพลักษณ  
ที่ด ี

1. เกิด
ภาพลักษณ
ที่ดี  

- 

ผูทบทวน/ผูอนุมติั  : นายกเทศมนตรีตําบลเมืองปาน  
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3.เปาหมาย KM (Desired State) 

  เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KMที่จะเลือกดําเนินการ ประกอบดวย 

 ๑) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองปาน  ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู

ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ 

 ๒) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองปาน  มีสวนรวมในการดําเนินงาน / 

กิจกรรม ของเทศบาล อยางเขมแข็งและตอเนื่อง 

 ๓) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองปาน  มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนองค

ความรูแกเพ่ือนรวมงาน  

 ๔) การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 

 ๕) การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

4.ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินงานจัดการความรูตามเปาหมาย KM ที่เลือก

ทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 

 ๑) ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 

 ๒) บุคลากรที่เก่ียวของใหความรวมมือเปนอยางด ี

 ๓) คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพ

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

5.แนวทางการจัดการความรูเทศบาลตําบลเมืองปาน  

การจัดการความรู Knowledge Management 

 การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการ

ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 

และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิง

แขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี ๒ ประเภท คือ 

 ๑) ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาติ

ญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด หรือ  

ลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปน

ความรูแบบนามธรรม 

 ๒) ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ 

เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 
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การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย ๖  ประการตอความรูไดแก 
 ๑). การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
 ๒). การเสาะหาความรูที่ตองการ 
 ๓). การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
 ๔). การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
 ๕). การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด         
“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
 ๖). การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวน

ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 

 โดยที่การดําเนินการ๖ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกันความรูที่เก่ียวของเปนทั้งความรูที่ชัดแจงอยูใน

รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง (Tacit 

Knowledge) ที่อยูในคนท้ังที่อยูในใจ (ความเชื่อคานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือและสวนอ่ืนๆของ

รางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคน

คนเดียวเนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิดเริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่ความรูคือเริ่มที่ความรูนี่คือ

ความผิดพลาดที่พบบอยมากการจัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือเปาหมายของงานเปาหมายของงานที่

สําคัญคือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามที่กําหนดไวท่ีเรียกวา Operation Effectiveness และนิยาม

ผลสัมฤทธิ์ออกเปน ๔ สวนคือ 

 ๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการของลูกคาสนองตอบความ
ตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุนสนองตอบความตองการของพนักงานและสนองตอบความตองการของสังคม
สวนรวม 
 ๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในการทํางานและนวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรอื
บริการ 
 ๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้นซึ่งสะทอนสภาพการเรียนรู
ขององคกร 
 ๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธกับตนทุนที่ลงไปการทํางานท่ี

ประสิทธิภาพสูงหมายถึงการทํางานที่ลงทุนลงแรงนอยแตไดผลมากหรือคุณภาพสูง 

 เปาหมายสุดทายของการจัดการความรูคือการท่ีกลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรูรวมกันมีชุดความรูของ

ตนเองที่รวมกันสรางเองสําหรับใชงานของตนคนเหลานี้จะสรางความรูขึ้นใชเองอยูตลอดเวลาโดยที่การสรางนั้นเปน

การสรางเพียงบางสวนเปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของตน

และทดลองใชงานจัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับเรื่องความรูแตเปนกิจกรรมที่แทรก/

แฝงหรือในภาษาวิชาการเรียกวาบูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางานและที่สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็

ตองการการจัดการดวย 
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ตั้งเปาหมายการจัดการความรูเพื่อพัฒนา 
  งาน      พัฒนางาน 
  คน       พัฒนาคน 
  องคกร   เปนองคกรการเรียนรู 
 ความเปนชุมชนในที่ทํางานการจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเองนี่คือหลุมพรางขอที่ ๑ ของ

การจัดการความรูเม่ือไรก็ตามที่มีการเขาใจผิดเอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเขามา

อันตรายที่จะเกิดตามมาคือการจัดการความรูเทียมหรือปลอมเปนการดําเนินการเพียงเพื่อใหไดชื่อวามีการจัดการ

ความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจการริเริ่มดําเนินการจัดการความรูเปนกาวแรกถากาวถูกทิศทาง

ถูกวิธีก็มีโอกาสสําเร็จสูงแตถากาวผิดก็จะเดินไปสูความลมเหลวตัวกําหนดที่สําคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่ม

ดําเนินการจัดการความรู 

 การจัดการความรูที่ดีเริ่มดวย 
 - สัมมาทิฐ ิ: ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว 

 - การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ 

 - การฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริงและดําเนินการตอเนื่อง 

 - การจัดการระบบการจัดการความรู 
  

6. องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process) 
 ๑. “คน” ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเปนแหลงความรูและเปนผูนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน 
 ๒. “เทคโนโลย”ี เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหาจัดเก็บแลกเปลี่ยนรวมทั้งนําความรูไปใชอยางงาย
และรวดเร็วข้ึน 
 ๓. “กระบวนการความรู” นั้นเปนการบริหารจัดการเพ่ือนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใชเพ่ือทําใหเกิด

การปรับปรุงและนวัตกรรม 

 องคประกอบทั้ง ๓ สวนนี้จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล ตัวอยางการจัดการความรูของ

กรมการปกครองจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง

สม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสราง

วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน

ขอบเขต KM ที่ไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญเรงดวนในขณะนี้คือการจัดการองคความรูเพ่ือแกไขปญหา

ความยากจนเชิงบูรณาการและไดกําหนดเปาหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะดําเนินการในป๒๕๔๙คือมุงเนน

ใหอําเภอ/กิ่งอําเภอเปนศูนยกลางองคความรูเพื่อแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ท่ีเปนประโยชนแก

ทุกฝายที่เก่ียวของโดยมีหนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมคืออําเภอ/ก่ิงอําเภอมีขอมูลผลสําเร็จการแกไขปญหาความ

ยากจนเชิงบูรณาการในศนูยปฏิบัติการฯไมนอยกวาศูนยละ ๑ เรื่องและเพ่ือใหเปาหมายบรรลุผลไดจัดใหมีกิจกรรม
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กระบวนการจัดการความรู (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) ควบคูกันไปโดยมีความคาดหวังวาแผนการจัดการความรูนี้จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญสูการปฏิบัติราชการใน

ขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่องอ่ืนๆและนําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนตอไป 

๗.แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลเมืองปาน  

แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู(Knowledge Management Action Plan)  
 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลตําบลเมืองปาน  ไดนามาประยุกตใชในการจัดทา

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 
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เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรูหรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกรมีทั้งหมด ๗
ขั้นตอนคือ 
 ๑). การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศนพันธกิจยุทธศาสตรเปาหมายคืออะไรและเพื่อให
บรรลุเปาหมายเราจําเปนตองใชอะไรขณะนี้เรามีความรูอะไรบางอยูในรูปแบบใดอยูที่ใคร 
 ๒). การสรางและแสวงหาความรูเชนการสรางความรูใหมแสวงหาความรูจากภายนอกรักษาความรูเกา
กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 
 ๓). การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยาง
เปนระบบในอนาคต 
 ๔). การประมวลและกลั่นกรองความรูเชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษาเดียวกัน

ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 

 ๕). การเขาถึงความรูเปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวกเชนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธเปนตน 
 ๖). การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทําไดหลายวิธีการโดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปน
เอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบทีมขามสายงานกิจกรรม
กลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรูระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรูเปน
ตน 
 ๗). การเรียนรูควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานเชนเกิดระบบการเรียนรูจากสรางองคความรูการ

นําความรูในไปใชเกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
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 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
 เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกรไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอม
ภายในองคกรที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรูประกอบดวย๖องคประกอบดังนี ้
 ๑). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชนกิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร (ที่
ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล , 
กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 
 ๒). การสื่อสาร – เชนกิจกรรมที่ทาใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา, ประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับทุกคน, แต
ละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
 ๓). กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหาเขาถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วขึ้น
โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, สถานที่ตั้งฯลฯ), 
ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 
 ๔). การเรียนรู - เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรูโดย
การเรียนรูตองพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
 ๕). การวัดผล - เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม, มีการนําผลของการวัดมาใช
ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็น
ประโยชนของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ข้ันตอนไหนไดแกวัดระบบ (System), 
วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come) 
 ๖). การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวน
รวมของบุคลากรในทุกระดับโดยขอควรพิจารณาไดแกคนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะ
ยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา 

8. หัวใจของการจัดการความรู 
 มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวาหัวใจของ KM อยูที่ไหนไดโดยอาจ
กลาวเปนลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความตองการ ( Hierarchy of needs ) ของ Mcgregor 
ไดโดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่ยอมรับทั่วไปวาความรูคอืพลัง (DOPA KM Team)  
 ๑. Knowledge is Power : ความรูคือพลัง 
 ๒. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather in 
interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสําเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยูที่
คอมพิวเตอรหรือเอกสารแตอยูที่การมีปฏิสัมพันธระหวางคนดวยกัน 
 ๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางสําคัญของ
ความรูมิใชที่ตัวความรูแตอยูที่การนําไปปฏิบัติ 
 ๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : นิยาม
ใหมของผูจัดการคือผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล 
 จะเห็นวาจากขอความที่กลาวถึงความรูดังกลาวพอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM เปนลําดับชั้นมาเริ่มแต
ขอความแรกที่วาความรูคือพลังหรือความรูคืออํานาจซึ่งเปนขอความเปนท่ียอมรับที่เปนสากลทั้งภาคธุรกิจเอกชน
และภาคราชการจากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามีความสําคัญในการถายทอดความรูกวา 
เครื่องมือหรือเอกสารใดและมกักลาวถึงวา  แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึงของบุคคลตางๆดีเพียงใด
ก็ตามถามีความรูเกิดความรูขึ้นแลวหากไมนําไปใชประโยชนก็ไมใชจุดหมายปลายทางของความรูและที่ชัดเจนก็คือ
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ประโยคสุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคาประโยชนเปนรูปธรรมวานั่นเปนนิยามใหม
ของผูทําหนาที่เปนผูจัดการเลยทีเดียวดังนั้นอาจกลาวไดวาหัวใจของ KM อยูท่ีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
ตอสังคม  

เครื่องมือในการจัดการความรู 
กรมการปกครองไดจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยูในเอกสาร “คํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕4๙” ซึ่งไดสงให ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕4๙ แลว 
เมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาว จะประกอบดวยสวนสําคัญ ๒ สวน คือ   

๑.  แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู (KM Process)  7 กระบวนการ 
       ๒. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process) 6 กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน   

เทศบาลตําบลเมืองปาน มีนโยบายที่จะดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู  (Knowledge 
Management) ในองคกร โดยไดจัดใหมีสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเหมาะสมและไดจัดวางระบบการจัดการ
เพ่ือใหเอ้ือตอการนําแผนการจัดการความรูไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดจัดวางระบบ
การจัดการความรูและแผนการดําเนินงานดังรายการตอไปนี ้

๑. เทศบาลตําบลเมืองปาน มีแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีลักษณะเปน Conceptual Plan โดยมี
องคประกอบสําคัญ ๖ ประการ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด และโครงการสําคัญที่
จะดําเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร ดังกลาวใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู และแผนพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือนําไปสูเปาหมายขององคกรรวมกัน 

๒. นายกเทศมนตรีตําบลเมืองปาน (CEO) กําหนดผูบริหารจัดการความรู CKO และทีมงาน KM เพ่ือ
ดําเนินการจัดการความรูของเทศบาลตําบลเมืองปาน   

๓. CKO และทีมงาน KM รวมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต 
KM การกําหนดเปาหมาย KM และการประเมินการจัดการความรูของหนวยงานตามแบบประเมินตนเอง 

๔. CKO และทีมงาน KM รวมกันจัดทําแผนจัดการความรู เพ่ือกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการจัดการความรูของเทศบาลตําบลเมืองปาน ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จในการดําเนินงานใน
แตละกิจกรรม 

มีกา ร กําหนด  ประ เ ด็นคว าม รู และ เปา หมายขอ งการจัดการความรู ท่ีสอดคลอ งกับ  แผน
ยุทธศาสตร ของเทศบาลตําบลเมืองปาน อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยมี
จุดมุงหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเปน
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางประโยชนสุขแกประชาชน 
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9. แผนการจัดการความรู เทศบาลตําบลเมืองปาน  
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)  

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลเมืองปาน 
เปาหมาย KM (Desired State) : 1. การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองปาน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ความรูความสามารถทางดานตางๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ  
หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานเทศบาล ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ลําดับ กิจกรรม 
วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 การบงช้ีความรู 
-บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆ  

ทําการตรวจสอบ
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ตางๆ  

ปงบ 
ประมาณ 
2564- 
2566 

จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆ 

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ตางๆ อยางนอย 
รอยละ 90  

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-จัดหรือสงอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการอบรม /
สัมมนา /ศึกษาดู
งาน /ศึกษาตอ 

บุคลากรไดรับการ
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/ศึกษา
ตอ 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็ปไซคเทศบาล/Line 
- จัดทํารูปเลม/รายงาน 
และแผนพับ 

-รวบรวมความรูเปน
หมวดหมู 
-สรางคลังความรูผาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

จํานวนฐานขอมูล
ความรูดานตางๆที่
นํามาใช 

มีชองทางหรือ
ฐานความรู มากกวา 
2 ทาง และ
ครอบคลุมจํานวน
พนักงานเทศบาล 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

4 การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู 
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ขอมูลใหเปนมาตรฐานเนื้อหา
ใหสมบูรณ 

-หัวหนาสวนราชการ
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานขอมูลความรูบน
บอรดประชาสัมพันธ/
เวป็ไซคเทศบาลและ
แผนพับ 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

หัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการปรับปรุง
ฐาน 
ขอมูลความรูดาน
ตางๆ 

ขอมูลฐานความรูมี
ความเปนปจจุบัน
และถูกตอง  

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

5 การเขาถึงความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 
- เวป็ไซคเทศบาล/line 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

การประชาสัมพันธ
อยางทั่วถึง  

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

พนักงานเทศบาล 
ไดรับทราบขอมูล
ความรู ขาวสารได
ทุกชองทาง และ
ทั่วถึง 

พนักงานเทศบาล 
ไดรับทราบขอมูล
ความรู ขาวสารได
ทกุชองทาง และ
ทั่วถึง รอยละ 90 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- เวป็ไซคเทศบาล/line 
-จัดทํารูปเลม 
-จัดทํารายงาน 
-การจัดอบรม 
-การแบงปนในที่ประชุม
ประจําเดือน 

ผูไดรับการพัฒนา
ศักยภาพไดแบงปน
ความรู ผานชองทาง
ตางๆ รวมถึง การ
แบงปนในที่ประชุม
ประจําเดือน  

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร / 
ฐานความรู/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

มีการรวบรวมจัดทํา
เปนเอกสาร / 
ฐานความรู/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

7 การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนําความรูในไปใช 

ประชาสัมพันธ / การ
อบรม/สอนงานภายใน
เทศบาล 

ปงบ 
ประมาณ 
2564- 
2566 

การจัดทํา/บันทึก
ขอมูล / การจัดทํา
คูมือ 

มีการจัดทํา/บันทึก
ขอมูล/ การจัดทํา
คูมือ และนําไปใช
งานได  

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 
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แนวทางการดําเนินการ การติดตามและประเมิน  

๑. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา อบรม สัมมนา  จัดทํารายงานผลการเขารับการพัฒนา ภายใน ๑๕ 

วัน นับแตวันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ เสนอตอผูบังคบับัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตร ี 

๒. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา อบรม สัมมนา  นําความรูที่ไดรับการพัฒนา มาเผยแพร ในที่ประชุม

ประจําเดือน เพ่ือถายทอดความรูใหเพ่ือนรวมงาน  

๓. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา อบรม สัมมนา  จัดเก็บชุดองคความรูปไวรูปเอกสาร โดยจัดทําเปน
เลม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและใหเพ่ือนรวมงานศึกษาคนควา  

๔. กําหนดใหผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
มอบหมายใหผูเขารับการพัฒนาปฏิบัติ กอนและหลังการพัฒนา วา สามารถบริหารจัดการ ประยุกตใชไดมากนอย
เพียงใด  

5. กําหนดใหผูบังคับบัญชา ระบุขอดี และขอดอย หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข ไวในแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)  

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลเมืองปาน 
เปาหมาย KM (Desired State) : 2. เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจดัการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางานของหนวยงานตางๆภายในเทศบาล 
หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม : บรรยากาศที่เอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ลําดับ กิจกรรม 
วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 การบงช้ีความรู 
-มีบรรยากาศที่เอื้อตอการนํา
การจัดการความรูมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน 

เสริมสรางบรรยากาศ
ใหเอ้ือตอการนําการ
จัดการความรูมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนา
งาน 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

จํานวนการ
เสริมสราง
บรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการนําการ
จัดการความรูมา
เปนเครื่องมือ 

มีการเสริมสราง
บรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการนําการ
จัดการความรูมา
เปนเครื่องมือ 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-ประชุม/สัมมนาเพ่ือ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

จํานวนครั้งท่ี
ประชุม/สัมมนาเพ่ือ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ 

มีการประชุม/
สัมมนาเพ่ือ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศการ
ทํางาน 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็ปไซคเทศบาล 
- วารสาร 
-จัดทํารูปเลม/รายงาน 
และแผนพับ 

ประชาสัมพันธ / เวป็
ไซคเทศบาล /ศูนย
ขอมูลขาวสารทําแผน
พับแจก 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

จํานวนการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู /จัดทํา
รายงาน/บันทึกทึก
ขอมูลในเวป็ไซค
เทศบาล 

บุคลากรในองคกร
ไดรับความรูเพิ่ม 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

4 การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู 
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ขอมูลใหเปนมาตรฐานเนื้อหา
ใหสมบูรณ 

-หัวหนาสวนราชการ
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานขอมูลความรูบน
บอรดประชาสัมพันธ/
เวป็ไซคเทศบาลและ
แผนพับ 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

หัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลความรู
ดานตางๆ 

มีการตรวจและ
ปรับปรุงฐาน 
ขอมูลความรู 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

5 การเขาถึงความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 
- เวป็ไซคเทศบาล 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

ตั้งผูรับผดิชอบดแูล
บอรดประชาสัมพันธ /
เวป็ไซคเทศบาล / 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

มีผูดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /
เวป็ไซคเทศบาล / 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

มีการดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /
เวป็ไซคเทศบาล / 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- เวป็ไซคเทศบาล 
-จัดทํารูปเลม 
-จัดทํารายงาน 

หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร / ฐานความรู 
/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลชองทางการ
แบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร / 
ฐานความรู/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

มีการรวบรวมจัดทํา
เปนเอกสาร / 
ฐานความรู/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

7 การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนําความรูในไปใช 

ประชาสัมพันธ / เวป็
ไซคเทศบาล /ศูนย
ขอมูลขาวสาร 

ปงบ 
ประมาณ 
2564- 
2566 

การจัดทํา/บันทึก
ขอมูล 

มีการจัดทํา/บันทึก
ขอมูล 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 
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แนวทางการดําเนินการ การติดตามและประเมิน  

๑. กําหนดใหเทศบาล มี Web Site ของเทศบาล เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร ทั้งภายในองคกร และ

ภายนอกองคกร  

2. กําหนดใหเทศบาล มี Application Line กลุม เทศบาลตําบลเมืองปาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน

การสื่อสารขอมูลขาวสาร ขอราชการตางๆ กับพนักงานในองคกร   

3. กําหนดใหเทศบาล มีการปรับปรุง อาคารสํานักงาน เครื่องใช อุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร  บอรด

ประชาสัมพันธ หองประชุม ความปลอดภัยดานสถานที่  ใหพรอมสําหรับการบริการ และการปฏิบัติงาน  

4. กําหนดใหทุกสวนราชการในเทศบาล ตองมีบอรดประชาสัมพันธของแตละสวนงาน เพื่อ

ประชาสัมพันธความรูตางๆ โดยมีผูดูแลรับผิดชอบจัดทําขอมูลความรู เพ่ือประชาสัมพันธ ทุกๆ เดือน 

5. กําหนดใหเทศบาล มีการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดให แกพนักงานในองคกร  

6. กําหนดใหเทศบาล มีการยกยองชมเชย และใหรางวัล สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

ผูมีผลการปฏิบัติงานในระดับ ดีเดน  

7. กําหนดใหผูบังคับบัญชา คอยตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการเสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อ

ตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาหนวยงานตางๆ จากภาพรวมของ

องคกร และจากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลเมืองปาน 
เปาหมาย KM (Desired State) : 1. การสนับสนุนสงเสรมิใหบคุลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองปานไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ความรูความสามารถทางดานตางๆเชนการศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนาในหลักสตูรตางๆ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ลําดับ กิจกรรม 
วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-สงเสริมใหบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตําบล
เมืองปานเห็น
ความสําคัญของการ
จัดการความรู 

ปงบ 
ประมาณ 
2564- 
2566 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลทราบ
เปาหมาย KM ของ
เทศบาลตําบล  
เมืองปาน 

จํานวนบุคลากรท่ี
ทราบเปาหมาย KM 
ของเทศบาลตําบล
เมืองปานอยางนอย 
50% ของเทศบาล 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

2 การสื่อสาร ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ทําใหทุกคน
เขาใจถึงการจัดการ
ความรู 

ปงบ 
ประมาณ 
2564- 
2566 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาล เขาใจถึง
การจัดการความรู 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขาใจถึงการจัดการ
ความรูอยางนอย
๕๐% ของเทศบาล 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
-การคนหา 
-การถายทอด 
-แลกเปลี่ยนความรู 

มีการจัดทําใหบอรด
ประชาสัมพันธ / เวป็
ไซคเทศบาล / ศูนย
ขอมูลขาวสารใหมีการ
คนหาถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

จํานวนครั้งบอรด
ประชาสัมพันธ / 
เวป็ไซคเทศบาล /
ศูนยขอมูลขาวสารที่
ไดรับการปรับ 
ปรุง 

บอรดประชาสัม 
พันธ/เวป็ไซคเทศ 
บาล /ศูนยขอมูล
ขาวสารไดรับการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

4 การเรียนรู จัดการประชุม/
สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
/ จัดกิจกรรมเพื่อให
ทุกคนเขาใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

บุคลากรที่เขาใจ
และตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

5 การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพ่ือ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรูเทศบาล
ตําบลเมืองปาน 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู
เทศบาลตําบล  
เมืองปาน 

ผลการตดิตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู
เทศบาลตําบล  
เมืองปาน 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

6 การยกยองชมเชยและการให
รางวลั 

-การใหของขวัญ/ของ
รางวลั 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

มีการยอยองชมเชย
พนักงานเทศบาลผู
ที่เปนแบบอยางท่ีดี
และเปนผูถายทอด
ความรูท่ีดี แก
องคกร 

มีพนักงานเทศบาล 
ที่ไดรับการยกยอง
ชมเชยในฐานะผูท่ี
เปนองคความรูของ
องคกร 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลเมืองปาน 
เปาหมาย KM (Desired State) : 2. การเสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหนวยงานตางๆภายในเทศบาล 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ลําดับ กิจกรรม 
วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-สงเสริมใหบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตําบล
เมืองปานเห็น
ความสําคัญของการ
สรางบรรยากาศท่ีดีตอ
การกทํางาน 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

บุคลากรในสังกัดไห
ความรวมมือในการ
สรางบรรยากาศท่ีดี 
เอ้ือตอการนํามา
จัดการความรู 

บุคลากรในสังกัดทุก
คน รวมมือ รวมใจ
และมีพฤติกรรมที่ดี
ในการสราง
บรรยากาศท่ีดีใน
การทํางาน  

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

2 การสื่อสาร ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ทําใหทุกคน
เขาใจถึงการจัดการ
ความรู 

ปงบ 
ประมาณ 
2564- 
2566 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาล เขาใจถึง
การจัดการความรู  

จํานวนบุคลากรท่ี
เขาใจถึงการจัดการ
ความรูอยางนอย
๕๐% ของเทศบาล 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
-การคนหา 
-การถายทอด 
-แลกเปลี่ยนความรู 

มีการจัดทําใหบอรด
ประชาสัมพันธ / เวป็
ไซคเทศบาล / ศูนย
ขอมูลขาวสารใหมีการ
คนหาถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

จํานวนบอรด
ประชาสัมพันธ / 
เวป็ไซคเทศบาล /
ศูนยขอมูลขาวสารที่
ไดรับการปรับ 
ปรุง 

บอรดประชาสัม 
พันธ/เวป็ไซคเทศ 
บาล /ศูนยขอมูล
ขาวสารไดรับการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

4 การเรียนรู จัดการประชุม/
สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
/ จัดกิจกรรมเพื่อให
ทุกคนเขาใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

 
ปงบ 

ประมาณ 
2564- 
2566 

บุคลากร ให
ความสําคัญกับการ
สรางบรรยากาศท่ีดี
ที่เอื้อตอการจัดการ
ความรู 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

5 การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพ่ือ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรูเทศบาล
ตําบลเมืองปาน 

ปงบ 
ประมาณ 
2564- 
2566 

มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู
เทศบาลตําบล  
เมืองปาน 

ผลการตดิตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู
เทศบาลตําบล  
เมืองปาน 

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 

 

6 การยกยองชมเชยและการให
รางวลั 

-การใหของขวัญ/ของ
รางวลั 

ปงบ 
ประมาณ 
2564- 
2566 

มีการยกยอง
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลท่ี มีความ
เขาใจการจัดการ
ความรู 

มีบุคลากรที่ไดรับ
การยกยอง ชมเชย 
และใหรางวลั  

หัวหนาสวน
ราชการ 
แตละสวน 
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 ๑0. การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลเมืองปาน  
 ใหมีคณะทํางาน KM Team เปน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาล
 ตําบลเมืองปาน มีหนาที่กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู
 เทศบาลตําบลเมืองปาน และดําเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบล 
 เมืองปาน และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและประเมินผลตอนายกเทศมนตรีอยาง
 นอยป ละ ๑ ครั้ง 
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