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ค าน า 
 

              เทศบาลต าบลแม่อาย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ เพื่อน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถเข้าถึงความรู้และ
น ามาพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานการจัดท า
แผนการจัดการความรู้เพื่อให้มีหน้าท่ีด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลแม่อาย 
ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะเวลา 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 -2560)  โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการองค์ความรู้ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนราชการของเทศบาลต าบลแม่อาย เพื่อน าไปสู่สัมฤทธิผลในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
                                                               คณะท างานจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ 
                                                                      ในองค์กรของเทศบาลต าบลแม่อาย 
                                                                                กรกฎาคม  2558 
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บทน า 
  

ตามพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KM เทศบาลต าบลแม่อาย 

 

                                                                    

 
 

สารบัญ 
 
                                               หน้า 

ค าน า 
บทน า 
ข้อมูลทัว่ไปของเทศบาล                  1 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 3 
การประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ 9 
แผนการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลแม่อาย 9  

- การก าหนดขอบเขต  KM   (KM  Focus Area)         10 
- การก าหนดเปูาหมาย  KM  (Desired State)       10 
- แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)        10 
- ตารางการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลแม่อาย      11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KM เทศบาลต าบลแม่อาย 

 

                                                                    

1 
1. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลแม่อาย 

 

เทศบาลต าบลแม่อาย ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่อายเป็นเทศบาลต าบลแม่อายเมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาลต าบล พ.ศ. 2542 มีพ้ืนที่ 40 
ตารางกิโลเมตร  แบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในส านัก
ปลัดเทศบาล ดังนี้ 
 2.  กองคลัง 
               

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบในส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน 
ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุของเทศบาล  
 3  กองช่าง 
 

              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุง  งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในกองช่าง ดังนี้  

4  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

              มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองปูองกันโรคติดต่องานสุขาบาล
สิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งกองแพทย์ จะ
มีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  งานทันตสาธารณสุข แบ่งส่วนราชการ
ภายในกองสาธารณสุข ดังนี้  
 5  กองการศึกษา 
 มีหน้าที่ความรับผิดชองเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถม ศึกษา 
และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งาน
กิจการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด  
พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียนและงานอ่ืน ๆ  
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ของเทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวดัเชียงใหม่ 
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลต าบลแม่อาย 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
       
         1.   ฝุายบริหารงานท่ัวไป            1.   ฝุายบริหารงานคลัง              1.1 งานวิศวกรรม                      1.    ฝุายบริหารงานสาธารณสุข              1.   ฝุายบริหารการศึกษา 
              (นักบริหารงานท่ัวไป 6)               (นักบริหารงานการคลัง 7)             1.2 งานสาธารณูปโภค                       (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)              นักบริหารการศึกษา 6) 

      1.1 งานการเจ้าหน้าท่ี            1.1 งานการเงินและบัญชี   1.3 งานสถานท่ีและไฟฟูาสาธารณะ 1.1 งานส่งเสริมสุขภาพ                         1.1 งานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษานอกระบบ 
      1.2 งานนิติการ                        1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน              1.4 งานผังเมือง                         1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  1.2 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
      1.3 งานประชาสัมพันธ์             1.3 งานธุรการ              1.5 งานธุรการ                          1.3 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ              และกิจการศาสนา 
      ๑.๔  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน                               1.4 งานสัตวแพทย์          1.3 งานธุรการ          
      1.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     2.   ฝุายพัฒนารายได้                         1.5 งานรักษาความสะอาด              
      1.6  งานพัฒนาชุมชน               (นักบริหารงานการคลัง 6)                       1.6 งานสวนสาธารณะ                        
      1.7 งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพ   2.1  งานผลประโยชน์                                                        1.7 งานธุรการ   
      1.8 งานธุรการ                      2.2  งานพัฒนารายได้                                 
      2. ฝุายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป 6) 2.3  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 2.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
 2.2 งานระบบงานคอมพิวเตอร์  
 2.3  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 2.4  งานวิจัยและประเมินผล  
 

ภาพท่ี 1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลแม่อาย       

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

 

รองปลดัเทศบาล 

(นกับริหารงานเทศบาล ๗) 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ๘) 
 

กองช่าง 
(นักบริหารงานชา่ง  ๘) 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) 

 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๗) 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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2.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 
 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์รวม ทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน” 

เทศบาลต าบลแม่อาย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี จึงมีการน าระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้ ซึ่งระบบดังกล่าวจะ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาให้กับองค์กร อันเนื่องมาจากการ
กระจุกองค์ความรู้ที่อยู่เพียงตัวบุคคลเท่านั้น นอกจากนี้มีงานวิจัยที่พบว่า “ความรู้ที่ใช้ในการท างานส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 70 -80)เป็นความรู้ฝังลึก ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์” โดยการจัดการความรู้นี้ จะมุ่งเน้นให้       
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่ส าคัญท่ีจะมีผลต่อการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี 
ประสิทธิภาพโดยสามารถส่งผลต่อความสามารถขององค์กรยั่งยืนต่อไป 

2.1  การจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ในองค์กร  หมายถึง  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว

บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้
มี  2 ประเภท คือ 
       - ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ   เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 
       - ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 

2.2  แนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร 
เนื่องจากการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กรอาจมีแนวทางและข้ันตอนการด าเนินงานที่แตกต่างกันไปในที่นี้

จึงจะขอกล่าวถึงแนวทางและขั้นตอนการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลแม่อาย ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1) แนวทางการจัดการความรู้ของส านักงาน ก.พ.ร. 
จากคู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ที่จัดท าโดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดท า

แผนการจัดการความรู้ซึ่งได้น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
และกระบวนการบริหารหารเปลี่ยนแปลง (ChangeManagement Process) มาประยุกต์ใช้ในการในการจัด
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งในแต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้ 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)       
กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงข้ันตอนที่ท าให้เกิดกระบวน 

การจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร ประกอบด้วย7ขั้นตอนข้างต้น (ดังภาพที่ 
2) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ ในส่วนของการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นและการถ่ายทอดองค์ความรู้  
ซึ่งเป็นการประมวล และกลั่นกรองความรู้ที่เป็นความรู้เดิมจากตัวบุคคล และการสร้างความรู้ใหม่ โดยให้มีลักษณะ
ผสมผสาน สร้างสรรค์ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานในรูปแบบของเอกสาร เมื่อได้ความรู้ที่
ต้องการแล้วต้องมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความรู้เข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวก ตลอดจนเป็นการแบ่งปันความรู้ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ ของบุคลากร 

 

      
 ภาพที่ 2  กระบวนการจัดการความรู้ของส านักงาน ก.พ.ร.  

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะ

ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เปูาหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 
เราจ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้
เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior 
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5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท า
เป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง,  
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์
ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
     กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของส านักงาน ก.พ.ร.  
ที่มา : Robert Osterhoff  อ้างตามส านักงาน ก.พ.ร. 

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิด
แบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร  ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุก
คนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

2. การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน,        
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3. กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว 
ขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถาน
ที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

4. การเรียนรู้   - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดย
การเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเปูาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
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5. การวัดผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัดมาใช้

ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ได้แก่ วัดระบบ (System), วดัที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

 

จากกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเป็นผลส าเร็จได้จ าเป็น 
ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร 
งบประมาณ สถานที ่ในการสร้างองค์ความรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย มีการวัดผล สรุปผลเพ่ือการปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสิ่งที่ด าเนินการ เพ่ือเกิดความ
ร่วมมือ และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมจากการเรียนรู้ จึงควรจัดให้มีการยกย่องชมเชย และให้รางวัลแก่
บุคคล/หน่วยงาน ที่ด าเนินการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นเลิศ 

 

นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ยังได้เสนอแนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กรไว้ด้วยกัน 4 ขั้นตอนหลัก 
(ดังภาพท่ี 4) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความรู้ 
- การบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เปูาหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย        

เราจ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 
 

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมพัฒนา 
- การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษา 

ความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
 

ขั้นตอนที่ 3 จัดเก็บสังเคราะห์ 
- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ 

ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต 
- การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา 

เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
 

ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายทอด 
- การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น 

เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็นTacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน
, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

- การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองค์ความรู้ > 
น าความรู้ไปใช้ > เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 4  แนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร 
ที่มา : สืบค้นจาก  http://papermanart.blogspot.com/2014/02/blog-post.html 

 

2.2.2) แนวทางการจัดการความรู้  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้อยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ 
- Learning Strategy เป็นการให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

องค์กร เพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคงส าหรับการพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ได้ 

- Integrated Strategy เป็นกระบวนการบูรณาการการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ มาช่วยในการบริหารจัดการความรู้โดยเน้นในรูปแบบของความรู้ที่กระจ่างชัด (Explicitknowledge) เฉพาะ
อย่างยิ่งเน้นในประเด็นของการจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้เพ่ือให้สามารถน าความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ ที่สร้างขึ้น
ใหม่นั้นสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับองค์กรได้อีก ในส่วนนี้จ าเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือสนับสนุน 

- Network Strategy เป็นการให้ความส าคัญกับความรู้ที่อยู่ภายนอกองค์กร ไม่ว่าความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก รวมถึงความรู้จากองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์กร โดยการสร้างความร่วมมือเพ่ือก่อให้เกิดกิจกรรม      
ในการถ่ายทอดและบูรณาการความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 

Knowledge Strategy เป็นการบริหารจัดการสร้างและใช้ประโยชน์จากความรู้ภายในองค์กรทั้งในส่วน
ของความรู้ทุกรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นความรู้แฝง (Tacit knowledge) และความรู้แบบกระจ่างชัด(Explicit nowledge) 
ให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันความรู้
ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสร้างและใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

ส าหรับขั้นตอนการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลแม่อาย ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักซึ่งมี
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การถอดความรู้ (Capture Knowledge) 
การถอดความรู้ หมายถึง วิธีการในการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานจาก

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 

http://papermanart.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
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ขั้นที่ 1 การก าหนดความรู้ 
การก าหนดความรู้ หมายถึง การพิจารณาของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือ

ระบุว่าความรู้อะไรบ้างที่บุคลากรในองค์กรจ าเป็นต้องรู้ โดยพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจเปูาหมายของหน่วยงาน 
และเป็นความรู้ซึ่งท าให้บุคลากรสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้สามารถบรรลุเปูาหมายได้ 

ขั้นที่ 2 การจัดล าดับความส าคัญของความรู้ 
การจัดล าดับความส าคัญของความรู้ หมายถึง การเรียงล าดับความส าคัญว่าความรู้อะไรบ้างที่จ าเป็นมาก

ที่สุดและรองลงไปตามล าดับความส าคัญในการปฏิบัติงาน 
ขั้นที่ 3 การแสวงหาความรู้ 
การแสวงหาความรู้ หมายถึง การค้นหาจากแหล่งความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานโดยด าเนินการ

วิเคราะห์ถึงแหล่งความรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้องมี และท่ีมีอยู่เหล่านั้นจะมาจากที่ใดบ้าง 
ขั้นที่ 4 การสกัดความรู้ 
การสกัดความรู้ หมายถึง การสรุป การประมวล และการกลั่นกรองจากการถอดองค์ความรู้ เช่นการ

สัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนา การประชุม การอภิปราย การบรรยาย การสังเคราะห์เอกสารเป็นต้น หลังจาก
นั้นน าองค์ความรู้ที่ได้มาสรุปในลักษณะของแผนผังความคิด แผนผังกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งนี้
โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้น าความรู้ดังกล่าวไปใช้งานเป็นหลัก 

ขั้นที่ 5 การตรวจสอบความถูกต้อง 
การตรวจสอบความถูกต้อง หมายถึง วิธีการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสมบูรณ์ของ

สารสนเทศ และความรู้ เพ่ือลดปัญหาในการท างานต่างๆ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนางานและ
พัฒนาองค์กร 

 

ขั้นตอนที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ หรือกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันก่อให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีหลักท่ีส าคัญ คือ 
1) การถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง เป็นความรู้ของบุคคลไปสู่กลุ่ม 
2) การถ่ายทอดแบบใกล้ เป็นการเกิดซ้ าของการเรียนรู้ของคณะท างานหนึ่งไปยังอีกคณะท างานที่ท างาน

คล้ายกัน 
3) การถ่ายทอดแบบไกล เป็นการเกิดซ้ าของการเรียนรู้ของคณะท างานหนึ่งไปยังอีกคณะท างาน

โดยเฉพาะความรู้ที่ฝังลึกและไม่ใช่งานประจ า 
4) การถ่ายทอดเชิงกลยุทธ์ เป็นการถ่ายทอดความรู้หลัก เพ่ือให้บรรลุถึงภารกิจตามกลยุทธ์ 
5) การถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถเกิดขึ้นเมื่อคณะท างานประสบปัญหาด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญใน

องค์กรสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
ทั้งนี้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อถูกสนับสนุนด้วย

วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรและความไว้วางใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ไม่ได้หากบุคลากรไม่เห็นคุณค่าของความรู้ และไม่ไว้วางใจว่าความรู้ที่มาจากเพ่ือนร่วมงานจะสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของตนได้ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Reuse) 
การน าความรู้ไปใช้ หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้มาประยุกต์บูรณาการ

ใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างต่อเนื่องในองค์กร ทั้งนี้ในการน าความรู้ไปใช้มีเปูาหมายส าคัญ คือ องค์ความรู้
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดเก็บและบ ารุงรักษาความรู้ (Knowledge Maintenance) 
การจัดเก็บและบ ารุงรักษาความรู้ หมายถึง กระบวนการทบทวน ความถูกต้อง ความทันสมัยของความรู้ 

ก่อนที่จะน าไปไว้ในระบบฐานความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้จากความส าเร็จ เทคนิควิธีการในการแก้ปัญหา
ต่างๆ การทบทวนความถูกต้องจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาได้จนกลายเป็นภูมิปัญญาของ
หน่วยงานได ้ 

 

3. การประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ 
 การวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้ที่มีอยู่ 
 เทศบาลต าบลแม่อาย มีทรัพยากรบุคคลซึ่งในระดับผู้บริหารหลายต าแหน่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบุคคลเหล่านี้จะมีความรู้ที่สั่งสมอยู่ในตัวเรียกว่า
ประสบการณ์ในการท างาน แต่ยังขาดการถ่ายทอดความรู้ที่แฝงอยู่เฉพาะตัวบุคคลให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ ประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านใดด้านหนึ่งจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
ตนเองเท่านั้น ซึ่งยังขาดการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้กับกลุ่มงานอ่ืนได้รับ
ทราบ 
 การวิเคราะห์วัฒนธรรมเรื่องการจัดการความรู้ 
 ปัจจุบันยังไม่มีระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  บุคลากรยังขาดการตระหนักถึงความส าคัญ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ขาดการให้ความร่วมมือในการน าไปปฏิบัติ 
 การวิเคราะห์เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
 เทศบาลต าบลแม่อาย มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากมีการน าเอา
เทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเก็บรวบรวมระเบียบ 
กฎหมาย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อง่ายต่อการสืบค้น การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการ
ผ่านระบบสารสนเทศ   
 

4.  แผนการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลแม่อาย 
 4.1  ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  4.1.1  การก าหนดขอบเขตและหัวข้อความรู้ 

การก าหนดขอบเขตและหัวข้อความรู้ เป็นการพิจารณาในเรื่องของความรู้ที่จ าเป็นต้องจัดการเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  ซ่ึงได้พิจารณาขอบเขตองค์ความรู้ที่ต้องการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลแม่อาย ได้แก่  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ

เทศพาณิชย์ 
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 โดยคณะท างาน ได้วิเคราะห์ ส ารวจความต้องการองค์ความรู้ของบุคลากรภายในเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่อายให้ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 
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 4.2  การก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) 
 ขอบเขตการจัดการความรู้ที่ 1   

ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
ได้แก่  การจัดเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้  การจัดส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตรงตามสายงาน
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ  เพื่อเป็นการการเพ่ิมศักยภาพด้านการการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่อายมีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
แม่อาย ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เร่งพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน และการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ดังนั้น ในการจะปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและมี
ความแม่นย าในระเบียบ กฎหมายแนวทางปฏิบัติราชการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้เกี่ยวกับระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือบุคลากรใน
สังกัดจะได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

ขอบเขตการจัดการความรู้ที่ 2 
 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของหน่อยงาน ได้แก่  การพัฒนาเว็บไซต์ของ
เทศบาลให้สามารถตอบสนองการให้บริการของบุคคลภายนอก เช่น การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์โดยไม่ต้อง
ผ่านระบบสารบรรณ  การน าระบบสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายใน เช่น 
รวบรวมระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.3  การก าหนดเป้าหมาย KM (Desired State) 
เป็นการก าหนดเปูาหมายในแต่ละขอบเขตการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลแม่อาย ซึ่งสามารถ

สรุปได้ดังนี้ 
ขอบเขต KM ที่ 1: ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิบัติงาน มีเปูาหมาย ดังนี้ 
(1)   เพ่ือให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
(2)   สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขต KM ที่ 2: การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศหน่วยงาน มีเปูาหมาย ดังนี้ 
1)  สามารถใช้ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3)  เพ่ือให้บุคลากรสามารถสืบค้นหาข้อมูลใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว 

4.4  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 การถอดความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การประชุมของคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดหัวข้อและจัดล าดับความส าคัญ
ของหัวข้อความรู้  การสกัดความรู้โดยการจัดกลุ่มประชุม/สนทนา ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้นั้นๆ ต้องด าเนินการ
ต่อไป 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้รับผิดชอบตามองค์ความรู้ที่
ก าหนด ตลอดจนจัดท าสรุปเป็นองค์ความรู้ เข้าสู่ระบบสารสนเทศ “KM ของเทศบาลต าบลแม่อาย” 
 การน าไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการน าความรู้
ไปใช้ตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 การจัดเก็บบ ารุงรักษา ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนของการประชุมเพ่ือทบทวนองค์ความรู้ ให้มีความถูกต้อง 
ทันสมัย พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซด์ของเทศบาลต าบลแม่อาย 
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แผนการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลแม่อาย 
 

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. การถอดความรู้ (Capture Knowledge) 
1.1 การประชุมเพ่ือก าหนดหัวข้อความรู้ที่จ าเป็น 
1.2 ก าหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ความรู้ 
1.3 การสกัดความรู้จากกลุ่มโดยการจัดการประชุม

สนทนา หรือรวบรวมจากระเบียบต่าง ๆ  
1.4 การประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องขององค์

ความรู้ที่ได้จากการสกัดความรู้ 

 
- จ านวนหัวข้อ 
- จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
- องค์ความรู้ 
 
- องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด  

 
- จ านวน 5 หัวข้อ  
- จ านวน 3-5 คน 
- จ านวน 1 องค์ความรู้/ 
1 กลุ่ม 
- จ านวน 5 องค์ความรู้ 
 

 
- 

 
- คณะท างานการ
จัดการองค์ความรู้ฯ 
- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 
-กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 
ด าเนินการในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2558 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
2.1 วางแผนวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ 
2.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีต่าง ๆ  
2.3 การน าความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้เข้าสู่ระบบ 
“KM ของเทศบาลต าบลแม่อาย” 

 
-แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-จ านวนกิจกรรม 
-จ านวนองค์ความรู้ 

 
-ไม่น้อยกว่า 1 แนวทาง 
-ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/ปี 
-จ านวน 5 องค์ความรู้/ปี 

 
- 

 
คณะท างานการจัดการ
องค์ความรู้ฯ 
 

 
-ด าเนินการในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2558 
-กิจกรรม 2.2, 2.3 
ด าเนินการปีงบประมาณ 
2558 -2560 

3. การน าไปใช้ (Knowledge Reuse) 
3.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษาและระบบติดตาม
และประเมินผลกับผู้ที่น าความรู้ไปใช้ 

-กลุ่มผู้รับผิดชอบแต่ละองค์
ความรู้ 

-รายงานการติดตามผลให้
นายกเทศมนตรีทราบ 

 
- 

-กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2558 

4. การจัดเก็บและบ ารุงรักษา (Knowledge Maintenance) 
4.1  ประชุมเพ่ือทบทวนความถูกต้อง ความทันสมัยของ
องค์ความรู้ 
4.2  น าความรู้ที่ได้ทบทวนความถูกต้องทันสมัย เผยแพร่
เข้าสู่ระบบ “KM ของเทศบาลต าบลแม่อาย” 

 
-จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
ทบทวน 
-จ านวนองค์ความรู้ที่เข้าสู่ระบบ 

 
-จ านวน 5 องค์ความรู้/ป ี
 
-จ านวน 5 องค์ความรู้/ป ี

 
 
- 

 
-กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 
-กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ด าเนินการในปีงบ 
ประมาณ 2559-2560 
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