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คํานาํ 

 
จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา 

๑๑  กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ  สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองไผ  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  จึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) 
ซึ่งเปนระบบการจัดการท่ีสามารถกําหนดข้ึน  และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวาง
ระบบการจัดการความรู  และแผนการดําเนินงานจัดการองคความรู 
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๑. บทนํา 
                  

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๑๑  กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสยัทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองไผ   เปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการ
บริหารที่ดี   จึงไดนําการจัดการความรู  (Knowledge Management)  ซึ่งเปนระบบการจัดการท่ีสามารถ
กําหนดขึ้น  และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดการความรู   และ
แผนการดําเนินงาน ไวดังรายการตอไปนี้                                                                    

๒.  ประกาศแตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรู 
เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดาํเนินไปอยางมีประสิทธิผล เทศบาลตาํบลหนองไผ  

จึงไดประกาศแตงต้ังคณะทํางานการจัดการองคความรู   ดังตอไปนี้   
 1.  นายกเทศบาลตําบลหนองไผ   ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดเทศบาลตําบลหนองไผ   กรรมการ 
 3.  รองปลัดเทศบาลตําบลหนองไผ  กรรมการ 

4.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
5.  ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
๖.  ผูอํานวยการกองคลงั    กรรมการ 
๗.  ผูอํานวยการวิชาการและแผนงาน   กรรมการ 
๘.  หัวหนาฝายอาํนวยการ   กรรมการ 
๙.  ทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

 
 คณะทํางานมีหนาที่ดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคกรของเทศบาลตาํบลหนองไผ 
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดาํเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เก่ียวของ 

 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมินดานการจัดการความรูซึ่งจะตองมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวน
ราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสมารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน 
และปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน  
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ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย 

1. สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการ 
ปฏิบัติงาน 

2. เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมอืในการพัฒนาบุคลากร 
และพัฒนาของหนวยงานตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล 

๓. เปาหมาย KM (Desired State) 
 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดาํเนินการ 

ประกอบดวย 
๑). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหนองไผ  ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ ฝกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ 
๒).  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหนองไผ   มีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน/ กิจกรรม ของเทศบาลอยางเขมแข็งและตอเนื่อง 
๓). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหนองไผ   มีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนองคความรูแกเพ่ือนรวมงาน 
๔). การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕). การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

 

๔. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 
                 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย 
KM ที่เลือกทํา สามารถนาํไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
                     ๑).  ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 
                     ๒).  บุคลากรที่เก่ียวของใหความรวมมือเปนอยางดี 
                     ๓).  คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดาํเนินงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
                     ๔).  มีระบบการติดตามประเมินผลการจดัการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 

๕   แนวทางการจัดการความรู 
         การจัดการความรู  Knowledge Management 
                การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
สวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกร
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท  คือ  

๑. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge)  เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค 
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมา 
เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห 
บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
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๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)  เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดย 

ผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย  ๖  ประการตอความรู  ไดแก 
๑)   การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
๒)   การเสาะหาความรูที่ตองการ 
๓)   การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน 
๔)   การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน 
๕)   การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด  

“ขุมความรู”  ออกมาบันทึกไว 
๖)   การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูที่

ครบถวน ลุมลึกละเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น 
เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ  การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน มีชุด

ความรูของตนเอง ที่รวมกับสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูข้ึนใชเองอยูตลอดเวลา  
โดยที่การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน  เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมา
ปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของ  ตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมท่ีดําเนินการเฉพาะหรือ
เก่ียวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา  บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรม
ของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวยความรูเกา กําจัดความรูที่ไมได
ใชแลว 

1. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรูใหม เพื่อเตรยีมความพรอมสําหรับการ 
เก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

2. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรงุรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษา 
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 

3. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงาย และสะดวก เชน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  

4. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยอาจทําเปนเอกสารฐานความรู เทคโนโลยี 
สารสนเทศ จัดทําระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงความรู ระบบพี่เลี้ยง 
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู  เปนตน 

 
 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เปนกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัย
แวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ดังนี้ 

1. การเตรียมการและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร  
โครงการพื้นฐานขององคกร ทีม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัยแหง
ความสําเร็จชัดเจน 

2. การสื่อสาร เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทําประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  
แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

3. กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก 
รวดเรว็ขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร ลักษณะการ
ทํางาน วัฒนธรรมองคกร  ทรัพยากร  
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4. การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู  

โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 
5. การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มีการนําผลของการวัด 

มาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ข้ันตอนไหน ไดแก 
วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ หรือวัดท่ีประโยชนที่จะไดรับ 

6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี 
สวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทําในแตละชวงเวลา 
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แผนจัดการความรูเทศบาลตําบลหนองไผ 
อําเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี  

 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู ( KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลหนองไผ 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหนองไผ   ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถดาน
ตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรบัการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน 

ลําดบั กิจกรรม 
วิธีการสู

ความสําเร็จ 

ระยะเวลา 
ปงบประมาณ  

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 การสรางและ แสวหา
ความรู 
- ภายใน เทศบาล 
- ภายนอก เทศบาล 

จัดหรือสงอบรม / 
สัมมนา ใน
หลักสูตรตางๆ 

ต.ค. – ก.ย. จํานวน
บุคลากรที่
เขารับการ
อบรม / 
สัมมนา 

บุคลากร
ไดรับการ
อบรม / 
สัมนา 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

2 การจัดความรูใหเปน
ระบบ 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- เว็บไซตเทศบาล 
- แผนพับ/โปสเตอร 

-รวบรวมความรู
เปนหมวดหมูและ
จัดทําฐานขอมูล 
-สรางคลังความรู 
ขอระเบียบตางๆ  

ต.ค. – ก.ย. จํานวน
ฐานความรู
ดานตางๆ 

บุคลากรใน
องคกรมี

ความรูเพิ่ม 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน สมบูรณ 

ปรับปรุง
ฐานขอมูลความรู
ของบอรด
ประชาสัมพันธ 

ต.ค. – ก.ย. จํานวน
ฐานความรู
ดานตางๆ 
ไดรับการ
ปรับปรุง 

บุคลากรใน
องคกรมี

ความรูเพิ่ม 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

๔ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- เว็บไซตเทศบาล 
- แผนพับ/โปสเตอร 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

ใหบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดาน
ตางๆเขารวมทํา
บอรดและแผน
พับ 

ต.ค. – ก.ย. จํานวน
บุคลากรที่
แลกเปลี่ยน
ความรู 

จํานวนครั้ง
ในการ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

๕ การเรยีนรู 
- การสรางองคความรู 
- การนําความรูไปใชใน
การปฏิบัติงาน 

- บอรด
ประชาสัมพันธ 
- เว็บไซตเทศบาล 
- แผนพับ/
โปสเตอร 
- ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

ต.ค. – ก.ย. จํานวน
บุคลากรที่
เรียนรู 

จํานวนครั้ง
ในการ
เรียนรู 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 
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ลําดบั กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ 
ระยะเวลา 

ปงบประมาณ  

๒๕๖๑ 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

๖ การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู 

ต.ค. – ก.ย. มีการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนฯ 

ผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนฯ 

กองแผนฯ  

๗ การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

การมอบเกียรติบัตร ต.ค. – ก.ย. บุคลากรใน
เทศบาลมี
ความรูความ
เขาใจการ
จัดการ
ความรู 

รอยละ ๖๐ 
ของบุคลากร
ในเทศบาลมี
ความรูความ
เขาใจในการ

จัดการ
ความรู 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

 
 
 
 
 

************************ 


