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การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสรางใหบุคลากรมีความรู

ความสามารถ  
ความเขาใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การพัฒนา
บุคคลอาจจําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและการ
พัฒนาตนเอง นอกจากน้ัน การพัฒนาบุคคลากรยังเปนกระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทาํงาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปทางที่ดีข้ึนเพื่อใหบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาแลวน้ันปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา  11  ระบุดังน้ี  “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวน
ราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร
และสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในราชการไดอยางถูกตอง  
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ    
  เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาํบลเวียงสรวย เปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารที่ดี จึงไดนําแผนจัดการความรู (knowledge  Management) ซ่ึงเปนระบบการ
จัดการที่สามารถกาํหนดข้ึน และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบ
การจัดความรู และแผนการดาํเนินการจัดองคความรู 
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1. คณะทํางาน 
1. นายธีรนันท กันทะชัย  ปลัดเทศบาล  ประธานธรรมการ  
2. นางเยาวเรศ ตุลา  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  กรรมการ 
3. นายบัณฑิต  สีเขียว นายชางโยธา    กรรมการ 
4. น.ส.ราตรี จอมเจดีย หัวหนาฝายอาํนวยการ   กรรมการ 
5. น.ส.ทิชากร บุญปน หัวหนาฝายธุรการ   กรรมการ 
6. น.ส.วิมลวรรณ  หาเงินบุคลากร                      เลขานุการ 

คณะทาํงานมีหนาที่ดังน้ี 
1. ดาํเนินการจัดทาํแนวทางการจัดความรูในองคกรของเทศบาลตาํบลเวียงสรวย 
2. จัดทาํแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดาํเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดาํเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรม 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบการประเมินดานการจัดการความรูซ่ึงจะตองมีความเกี่ยวของและเช่ือมโยงกับ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ . 2546 มาตรา 11 
กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสมารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้ง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ีเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
พระราชกฤษฎีกา  ดังน้ัน 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย 

1. สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหน่ึง
ของการปฏิบัติงาน 

2. เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนาของหนวยงานตางๆ ภายในเทศบาล 

๓  เปาหมาย KM (Desired State) 
เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือก
ดาํเนินการ 

ประกอบดวย 



๑.   การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงสรวย ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ ฝกอบรม/ สัมมนา ใน
หลักสูตร ตาง ๆ 

๒.   การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงสรวย มีสวนรวมใน
การดาํเนินงาน/ กิจกรรม ของเทศบาล อยางเขมแข็งและตอเน่ือง 
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๓.   การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงสรวยมีสวนรวมใน

การแลกเปลี่ยนองคความรูแกเพื่อนรวมงาน 
๔.   การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลกัคณุธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและ

ปฏิบัติงาน 
๕.   การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกาํลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

 

๔  ปจจัยแหงความสาํเรจ็ (Key Success Factor) 
                 ปจจัยแหงความสาํเร็จ (Key Success Factor)  เพื่อใหดาํเนินการจัดการความรูตาม
เปาหมาย KM ที่เลือกทาํ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
                     ๑.   ผูบรหิารสวนใหญใหความสาํคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวม
กิจกรรม 
                     ๒.  บุคลากรที่เกี่ยวของใหความรวมมอืเปนอยางด ี
                     ๓ .   คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการ
ดาํเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
                     ๔.  มีระบบการตดิตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเน่ืองและเปน
รูปธรรม 
 

๕   แนวทางการจัดการความรูเทศบาลตาํบลเวยีงสรวย 
         การจดัการความรู  Knowledge Management 
                การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองคความรูที่
มีอยูในสวนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อให
ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท  
คือ  
                     ๑.  ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge)  เปนความรูที่ไดจากประสบการณ 
พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  เปนความรูที่ไม



สามารถถายทอดออกมาเปนคาํพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทาํงาน งาน
ฝมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
                     ๒.  ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)  เปนความรูที่สามารถรวบรวม 
ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และ
บางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

การจดัการความรูเปนการดาํเนินการอยางนอย  ๖  ประการตอความรู  ไดแก 
                      ๑.   การกาํหนดความรูหลกัที่จําเปนหรือสาํคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือ
องคกร 
                      ๒.  การเสาะหาความรูทีต่องการ 

 ๓.   การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของ
ตน 

   ๔.   การประยุกตใชความรูในกจิกรรมงานของตน 
   5.    การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด “ขุมความรู”  ออกมาบันทึกไว 
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 ๖.   การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สาํหรับไวใชงาน และปรับปรุง

เปนชุดความรูที่ครบถวน ลุมลึกละเช่ือมโยงมากข้ึน  เหมาะตอการใชงานมากย่ิงข้ึน 
                    โดย  ที่การดาํเนินการ ๖ ประการน้ีบูรณาการเปนเน้ือเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของ
เปนทั้งความรูที่ชัดแจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนที่เขาใจไดทั่วไป (Explicil 
Knowledge) และ (เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การ
จัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหน่ึงทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดย คนคนเดียว 
เน่ืองจากเช่ือวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ่มที่
ความรู น่ีคือความผิดพลาดที่พบบอยมาก การจัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือ
เปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการตามที่
กาํหนดไว ที่เรียกวา Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเปน ๘ สวน คือ 

๑.    การสนองตอบ (Responsiveness)  ซ่ึงรวมทั้งการสนองตอบความตองการ
ของลูกคาสนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของ
พนักงาน และสนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม 

๒.   การมีนวตักรรม (Innovation)  ทั้งที่เปนวัตกรรมในการทาํงาน และวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑหรือบรกิา 

๓.   ขีดความสามารถ (Competency)  ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาข้ึน ซึ่ง
สะทอนสภาพการเรยีนรูขององคกร 



๔.   ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซ่ึงหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลง
ไป การทํางานที่ประสิทธิภายสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือ
คุณภาพสูง 

เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ  การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการ

ความรูรวมกัน มีชุดความรูของตนเอง ที่รวมกับสรางเอง สาํหรับใชงานของตน คนเหลาน้ีจะสราง

ความรูข้ึนใชเองอยูตลอดเวลา  โดยที่การสรางน้ันเปนการสรางเพียงบางสวน  เปนการสรางผาน

การทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของ  ตน และทดลองใชงาน 

จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมที่

แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา  บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่

สาํคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย 

เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกดิพัฒนาการของความรู หรือการจดัการความรูที่จะ
เกดิข้ึนภายใน 

องคกร มีทั้งหมด 7 ข้ันตอน คือ 
1. การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย 

คืออะไร  
และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะน้ีเรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด 
อยูที่ใคร 

2. การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก 
รักษา 

ความรูเกา กาํจัดความรูที่ไมไดใชแลว 
3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรูใหม เพื่อเตรียมความพรอม

สาํหรับการ 
เก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใช
ภาษาเดียวกัน  

ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 
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5. การเขาถึงความรู เปนการทาํใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงาย และสะดวก 
เชน ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทาํไดหลายวิธีการ โดยอาจทาํเปนเอกสารฐานความรู 

เทคโนโลยี 



สารสนเทศ จัดทาํระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงความรู 
ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู  เปนตน 
       
 

กระบวนการบรหิารจดัการ การเปลีย่นแปลง(Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เปนกรอบแนวความคิดแบบหน่ึง เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดความรูภายในองคกร ได
มุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 2 
องคประกอบ ดังน้ี 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุน
จากผูบริหาร  

,โครงการพ้ืนฐานขององคกร ทีม หนวยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล 
กาํหนดปจจัยแหงความสาํเร็จชัดเจน 

2. การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา ,ประโยชนที่จะเกิด
ข้ึนกับทุกคน  

แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
3. กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรู

สะดวก 
รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร 
ลักษณะการทาํงาน วัฒนธรรมองคกร  ทรัพยากร  

4. การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการ
จัดการความรู  

โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เน้ือหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 
 

การเรยีนรู 
(Learninig) การวดัผล             

(Measurements) 
 

กระบวนการและ
เครือ่งมอื 

Process and 
Tools 

การสือ่สาร  
(Communication) 
 

การยกย่ิงชมเชยและ 
การใหรางวลั          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

การเตรยีมการและ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ( 

Transition and Behavior) 
 

เปาหมาย 

(Desired State) 
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5. การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดาํเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มีการนําผล
ของการวัด 

มาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะ
วัดผลที่ข้ันตอนไหน ไดแก วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ 

6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการมี 

สวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําใน
แตละชวงเวลา 

 
6. หัวใจของการจัดการความรู 
 มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมข้ึนของคาํตอบวา หัวใจของ KM อยูที่
ไหน โดยอาจกลาวาเปนลาํดับข้ันหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่
ยอมรับทั่วไปวาความรู คือ พลัง (DOPA  KM Team) 

1. Knowledge is power : ความรูคือพลัง 
2. ความสาํเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยูที่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูที่การมี

ปฏิสัมพันธ  
ระหวางคนดวยกัน 

3. จุดหมายปลายทางสาํคัญ ของความรูมิใชที่ตัวความรู แตอยูที่การนําไปปฏิบัต ิ
4. นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซ่ึงทาํใหความรูผลิตดอกออกผล 

จะเห็นวา จากขอความที่กลาวถึง ความรูดังกลาว พอทาํใหมองเห็นหัวใจของ KM  เปนลาํดับช้ันมา
เริ่มแตขอความแรกที่วา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออาํนาจ ซึ่งเปนขอความเปนที่ยอมรับที่เปน
สากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธ
ของคนวามีความสาํคัญในการถายทอดความรูวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แม
ความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึงของบุคคล ตางๆดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรูเกิดความรู
ข้ึนแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของความรูและที่ชัดเจนก็คือ ประโยค
สุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมที่วาน่ัน
เปนนิยามใหมของผูทําหนาที่เปนจัดการเลย ดังน้ัน อาจกลาวไดวาหัวใจของ  KM อยูที่การนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม การพัฒนาชุมชนตองมี 4 องคประกอบ 

1. ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายที่การอยูรวมกัน 
2. เปนสุข หมายถึง ความเปนทั้งหมด ความเปนปรกติ สมดุล บูรณาการ 
3. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนน้ันๆ ผานการปฏิบัต ิ
4. การเสริมสราง หมายถึง การเอ้ืออาํนวย สงเสริม ไมใชเขาไปสอนหรือถายทอดความรู 
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แผนจดัการความรูเทศบาลตาํบลเวยีงสรวย 
อําเภอแมสรวย จังหวดัเชียงราย 

 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ( KM Process) 

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตาํบลเวียงสรวย 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาํบลเวียงสรวย ไดรับการพัฒนา 
                  ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน 

ลาํดับ กิจกรรม วิธีการสู
ความสาํเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย
เหต ุ

1 การสรางและ   
แสวหาความรู 
-ภายใน 
เทศบาล. 
-ภายนอก 
เทศบาล. 

สงอบรม / 
สมัมนา ใน
หลกัสตูรตางๆ 

ปงบประมาณ 
2559 เปน
ตนไป 

จาํนวน
บคุลากรที่
เขารบัการ
อบรม / 
สมัมนา 

บคุลากรไดรับ
การอบรม / 

สมัมนา 

หวัหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

2 การจดัความรู
ใหเปนระบบ 

-รวบรวม
ความรูเปน
หมวดหมูและ
จดัทาํ
ฐานขอมลู 
-สรางคลงั
ความรู ขอ
ระเบียบตางๆ  

ปงบประมาณ 
2559 เปน
ตนไป 

จาํนวน
ฐานความรู
ดานตางๆ 

บคุลากรใน
องคกรมี

ความรูเพิ่ม 

หวัหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

3 การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู 
-ปรบัปรุง
รูปแบบ
เอกสารขอมลู
ใหเปน
มาตรฐาน 

ปรบัปรุง
ฐานขอมลู
ความรูของ
เวปไซด บอรด
ประชาสมัพนัธ 

ปงบประมาณ 
2559เปน
ตนไป 

จาํนวน
ฐานความรู
ดานตางๆ 
ไดรบัการ
ปรับปรุง 

บคุลากรใน
องคกรมี

ความรูเพิ่ม 

หวัหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 



สมบูรณ 

4 การเขาถึง
ความรู 
-บอรด
ประชาสมัพนัธ 
-ศูนยขอมลู
ขาวสาร 

รวบรวม
ความรูจดัทาํ
คูมือ 
ประชาสมัพนัธ 
เวปไซด 
ไลนกลุม 

ปงบประมาณ 
2559 เปน
ตนไป 

จาํนวน
บคุลากรที่
เขาถึง
ฐานขอมลู 

บคุลากรใน
องคกรมี

ความรูเพิ่ม 

หวัหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ( KM Process) 
ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตาํบลเวียงสรวย 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาํบลเวียงสรวย ไดรับการพัฒนา 
                  ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลกัสูตรตางๆ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน 

ลาํดับ กิจกรรม วิธีการสู
ความสาํเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย
เหต ุ

5 การแบงปน
แลกเปลีย่น
ความรู 
-เวปไซด
ประชาสมัพนัธ 
-แผนพบั 
-ไลนกลุม 

ใหบคุลากรที่
ไดรับการ
พฒันา
ศกัยภาพดาน
ตางๆเขารวม
ทาํบอรดและ
แผนพบั 

ปงบประมาณ 
2559 
เปนตนไป 

จาํนวน
บคุลากรที่
แลกเปลีย่น
ความรู 

จาํนวนคร้ังใน
การ

แลกเปลีย่น
เรียนรู 

หวัหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

6 การเรียนรู 
-การสรางองค
ความรู 
-การนํา
ความรูไปใชใน
การปฏิบตัิงาน 

ประชาสมัพนัธ 
/ศูนยขอมลู
ขาวสาร 

ปงบประมาณ 
2559 
เปนตนไป 

จาํนวน
บคุลากรที่
เรียนรู 

จาํนวนคร้ังใน
การเรียนรู 

หวัหนาสวน
ราชการแตละ
สวน 

 

 

7 การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู เทศบาลตําบลเวียงสรวย ให มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู  ประกอบดวย 

1. ปลัดเทศบาลตาํบลเวียงสรวย   เปนประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการกองการศึกษา  เปนกรรมการ 



3. หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล   เปนกรรรมการ 
4. ผูอํานวยการคลัง    เปนกรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองชาง    เปนกรรมการ 
6. บุคลากร / ผูทาํหนาที่ดูแลงานบุคลากร  เปนเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการ ฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่กาํหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล 

แผนการจัดการความรูเทศบาลตาํบลเวียงสรวย และดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรู และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและประเมินผลตอ
นายกเทศมนตรอียางนอยปละ 1 ครั้ง   
 
 
 
 
 
 


