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การจัดการความรู (KM) สํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย 

 

  

 

ที่มาของการจัดการ KM การพัฒนาองคกร : องคกรตองมคีวามรู 

 

ความหมาย KM เปนเคร่ืองมอืหน่ึงทีใ่ชจดัการกระบวนการเรียนรูทีเ่กดิขึ้นจากการ

ปฏบิัติงาน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลและนํามาประมวลผลเปนสารสนเทศที่เปนความรู พัฒนาความรูใหทันสมัย 

เปนแหลงขุมปญญา และนําความรูไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุดตอองคกร ตลอดจนการเผยแพรความรู 

 

เปาหมาย KM  เพ่ือการนําความรูไปใชประโยชน  

 

ประโยชน KM  - พัฒนาคน (เพ่ิมศักยภาพ)  

- พัฒนางาน (สรางสรรคนวตักรรม)  

- พัฒนาองคความรู (ม/ีใช/รักษา) 

 

 

 

 “ความรูไดจากการปฏบิัติงาน” 

 

 

 

จัดการความรูที่มอียูแลวและที่เกดิขึ้นในขณะปฏบิัติงานทัง้ที่เปนความรูที่สําคัญและเปน

ปญหาที่ตองนํา KM มาชวย และดําเนินกจิกรรมตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรู ( Knowledge Assets) มี

การรักษา พัฒนาใหทนัสมยั สรางแหลงขุมปญญา และนําความรูไปใชใหเกดิประโยชน สูงสุดตอองคกร 

ตลอดจนการเผยแพรความรู ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและหลักธรรม 

“ทางสายกลาง (มัชฌมิาปฏปิทา)” 

1. ความพอประมาณ 

- ไมหวังสูงเกนิไป 

- สามารถบรรลุสาํเร็จได 

- ไมเบยีดเบยีนตนเองและผูอืน่ 

- ตามการเอื้ออํานวยของสภาพแวดลอม 

กรอบแนวคดิ 

แนวทาง 

ทําความเขาใจรวมกัน (เกี่ยวกับความหมาย/บริบท) 



2. ความสมเหตุสมผล  

- สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

- มคีวามเปนมาตรฐาน 

- มคีวามย่ังยืน 

- พัฒนางาน/พัฒนาคน 

3. มภูีมคิุมกัน  

- พ้ืนฐานความถูกตองเปนธรรม 

- การมสีวนรวม 

- วดัผลได 

 

 

 

ทัศนคติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM 
ไม่จาํเป็นตอ้ง ขันแขง 

 

เพิม่งาน 

แบงชนช้ันวรรณะ รอโอกาส 

มีสถานท่ี 

 

มีกฎ/ระเบียบ 

KM ต้อง 

พ่ึงพา/ชวยเหลือ/เอื้อเฟอ 

 
แบงปน/แลกเปล่ียน/ถายทอด 

 

ไขวค้วา้/แสวงหา/เรียนรู้ 

 
ลด EGO 

 

ตอเน่ือง/ทกุเวลา 

รวมพลัง/สามัคค ี

สรางสรรค/จนิตนาการ 

ทัศนคติ 



 

 

 

 คน (เพ่ิมศกัยภาพ) 

  

   (พัฒนา) งาน    ความรู (องคความรูใหม) 

   

 

 

1. เช่ือมโยงยุทธศาสตร 

2. นําไปใชไดจริงเหมาะสมกับงานและไดจากการปฏบิัติงานประจํา

       3. ตอบสนองเปาหมาย 

 (ความชัดเจนของ

วธิกีาร/ข้ันตอน/กระบวนการ/ผลผลิต/วดัได) 

      4. ไมจํากัดรูปแบบ 

 

การกําหนด KV  (Knowledge Vision) 

 

ขอบเขต    “ความรูดานการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวของ”  

เปาหมาย (ปจจัย) 

1. พัฒนาองคความรู (Create/Leverage) : การพัฒนาความรูเชิงการปฏบิตังิานการ

บริหารงานบคุคล 

2. พัฒนาการปฏบิัติงานและคุณภาพผลงาน 

3. การถายทอดและเผยแพรความรู  

การกําหนดตัวชี้วัดตามเปาหมาย (ปจจัย) 

ปจจัยที่ 1.     พัฒนาองคความรู ( Create/Leverage)  

                           ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการจัดทําองคความรู 

                           (จํานวนองคความรู) 

ระดับ 1  ไมมอีงคความรู 

ระดับ 2  องคความรูทีไ่ด 1 - 2 เร่ือง 

ระดับ 3        องคความรูทีไ่ด 3 - 4 เร่ือง 

ระดับ 4        องคความรูทีไ่ด 5 - 6 เร่ือง 

ระดับ 5        องคความรูทีไ่ดต้ังแต 7 เร่ืองขึ้นไป 

 

หลกัการ 

วงจรการจดัการความรู 



ปจจัยที่ 2.  พัฒนาการปฏบิัติงานและคุณภาพงาน   

- ตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขัน้ตอนและ 

กําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงาน และ/หรือการจัดทํา 

เคร่ืองมอืตรวจสอบคุณภาพงาน  

 

(ข้ันตอน/ระยะเวลาและเคร่ืองมอืเคร่ืองมอืฯ ของกลุมงาน/กลุมภารกจิ) 

ระดับ 1       ไมมกีารจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

         และ/หรือเคร่ืองมอืตรวจสอบคุณภาพงาน 

ระดับ 2        มกีารจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

        และ/หรือมเีคร่ืองมอืตรวจสอบคุณภาพงาน 1 - 2 กลุมภารกจิ 

ระดับ 3        มกีารจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

          และ/หรือมเีคร่ืองมอืตรวจสอบคุณภาพงาน 3 - 4 กลุมภารกจิ 

ระดับ 4        มกีารจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

                    และ/หรือมเีคร่ืองมอืตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 กลุมภารกจิ 

ระดับ 5        มกีารจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

          และ/หรือมเีคร่ืองมอืตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกกลุมภารกจิ 

 

ปจจัยที่ 3.  การถายทอดและเผยแพรความรู    

- ตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จของการถายทอดและเผยแพรความรู 

 

(จาํนวนชองทางการเผยแพร) 

ระดับ 1        มกีารเผยแพรจาํนวน 1 ชองทาง 

ระดับ 2        มกีารเผยแพรจาํนวน 2 ชองทาง 

ระดับ 3        มกีารเผยแพรจาํนวน 3 ชองทาง 

ระดับ 4        มกีารเผยแพรจาํนวน 4 ชองทาง 

ระดับ 5        มกีารเผยแพรจาํนวนต้ังแต 5 ชองทางขึ้นไป 

วเิคราะหกระบวนงาน ความรูที่จําเปน  

1.  เปนความรูที่ใชปฏบิัติงานประจําของแตละกลุมภารกจิ  (Actionable Knowledge) 

2. เปนความรูทีม่อียูแลวและทีเ่กดิขึ้นในขณะปฏบิติังาน  

3. เปนความรวมมอืระหวางผูปฏบิัติงานทุกระดับ  

 

 

 



วเิคราะหตนเอง 

1. บุคลากรมคีวามรูเฉพาะตัวบุคคล (จุดแข็ง)  

 - การแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน  

2. มเีคร่ืองมอืและเทคโนโลยีอยางเพียงพอ (จุดแข็ง)  

- ใชเคร่ืองมอือปุกรณทีม่อียูแลวใหเกดิประโยชนตอการ  

ดําเนินงาน 

3. ขาดการรวบรวมความรูองครวมของกอง (จุดออน)  

- พัฒนา/ยกระดับองคความรูของกอง (ทกุกลุมภารกจิ)  

4. ประสิทธภิาพในการติดตอส่ือสาร/การประสานงานระหวางกลุมภารกจิและ 

คณะทํางาน (จุดออน) 

 - จัดทําองคความรูเปนตามภารกจิงานที่ไดรับมอบหมาย 

5. การรวมตัว(ประชุม)ของคณะทํางานฯ (จุดออน)  

 -  การอุทศิเวลาของคณะทํางานฯ 

 - การใหความสําคัญกับ KM ของผูบังคับบัญชา 

6. ภาระหนาที่ในการปฏบิัติงานประจํา (จุดออน) 

- อุทศิเวลาตามสมควรแกเหตุ  

  7. แผนปฏบิตักิารของ KM กรมสงเสริมฯ (โอกาส) 

   - กําหนดทศิทางและขับเคล่ือนใหการดําเนินกจิกรรมเปนไป  

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

8.      ขาดงบประมาณ (อปุสรรค) 

 - ตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน (กอง) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

- การมผีูนําทีม่วีสัิยทศัน 

- การอุทศิเวลาของคณะทํางานฯ(Facilitator) และเจาหนาที ่

ทกุคน 

- ความรวมมอืของเจาหนาที่ทุกคน  

 - ความมนํ้ีาใจของเจาหนาที่ทุกคน  

 - ความกระตือรือรนของคณะทํางานฯ และ 

เจาหนาทีท่กุคน 

- ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาทุกระดับ  

 

 

 



การจัดการ KS (Knowledge Sharing) 

 

กิจกรรม/โครงการ 

1. การเรียนรู  

- เรียนรูจากการปฏบิตังิาน   

- เรียนรูจากการฝกอบรม   

- เรียนรูจากการอาน   

 

2.   การแลกเปล่ียนเรียนรู  

- กจิกรรมสรางส่ิงเรากระเซาจติสํานึกระลึกถงึ KM  

 (ประชาสัมพันธ) 

- กจิกรรมสนทนาหนางาน (ปจจัย 1- 2) 

-          กจิกรรมนําทางสรางคุณภาพ(ปจจัย 2 ) 

- จดัโครงการเชิงการสงเสริมการเรียนรู (คนหาคนเดนสรรหา, การ

จดัการใหเกดิความรู) (ปจจัย 1) 

- กจิกรรมปจุฉา-วสัิชนา (ปจจัย 1-2)  

    - กจิกรรมการแปลงความรูสูขุมความรู  (ปจจัย 1) 

    - กจิกรรมการปลดปลอยความรู (ปจจัย 3)  

 

3. สรางแรงจูงใจแกผูแบงปนความรู 

การใหรางวลัแกทมีหรือตัวบคุคล เชน ประกาศเกยีรติคณุ/ 

โลหเกยีรติยศ/ส่ิงของตางๆ แกผูทีส่มควร ไดแก 

-  ผูถายทอดความรู  

- ผูสรางสรรคผลงาน/นวตักรรม 

  - ผูดําเนินกจิกรรมเกีย่วกับความรู  (Facilitator) 

 

4. การบนัทกึขอมลู 

การเก็บขอมลูทีไ่ดจากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู  

    - กําหนดผูบันทกึ  

    - กําหนดวธิกีารบนัทกึ/รูปแบบ  

    - ขอมูลที่จะบันทกึ  

 

5. การวัดผลการดําเนินการ  (After Action Review : AAR) 

 



การจัดการ KA (Knowledge Asset) 

 

การสรางขุมความรู 

1. การสราง/ยกระดับความรู (ประมวลผลเปนองคความรู)  

- วเิคราะหขอมูลที่ไดนํามาสังเคราะหเปนองคความรู  

- จดัทาํมาตรฐานการปฏบิตังิานงาน ข้ันตอนการปฏบิตังิาน และแบบ

ตรวจสอบงาน 

2. การจัดทําฐานขอมูลความรู   (Knowledge Base) 

3. การใชความรู (Knowledge Acting) 

4. การเผยแพรความรู (Knowledge Access) 

 - เอกสาร, คูมอื  

 - เวทกีลุมยอย  ระดับกลุมภารกจิ/กอง 

 - การแลกเปล่ียนความรู 

 - การใชส่ือโดยชองทางตางๆ เชน หนังสือเวยีน,  

Web Site, Board   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดาํเนนิกิจกรรมตามแผน 

 

 

1. การเรียนรู (Learning Management)  

 

กลุมกจิกรรม ลักษณะ การวัดผล หมายเหตุ 

1. เรียนรูจากการปฏบิตังิาน

(Leaning by Doing) 

 

-  การปรับเปล่ียนหนาที่ 

- การมอบหมายงาน 

- จํานวน..... คร้ังที่

ไดรับการปรับ 

เปล่ียนงาน 

รวบรวมขอมลู

จากแตละกอง 

ตลอดป 

2. เรียนรูจากการปฏบิตัิ

ฝกอบรม (Leaning by 

Training) 

 

-  การเขารับการอบรม - จํานวน......คนที่

ไดรับการอบรม 

 

รวบรวมขอมลู

จากแตละกอง 

ตลอดป 

3. เรียนรูจากการอาน 

(Leaning by Reading) 

 

 

-  สงเสริมการอาน แหลงความรู     

    - มหีองสมดุ 

    - มWีEB ความรู 

HTTP:// person.ddc. 

moph.go.th 

และ WEB ของแต

ละกลุมภารกจิ 

รวบรวม ขอมลู

จาก 

- แบบสอบ ถาม

การใชศึกษา

ระเบยีบขอ

กฎหมายตางๆ

,เปดWEB SITE  

ตลอดป 

 

 

 

 

 

 

 



2. การแลกเปลีย่นเรียนรู (Knowledge Sharing)  

 

กจิกรรม/โครงการ ลักษณะการดําเนินการ ระยะเวลา AAR 

1.กจิกรรมสรางส่ิงเรากระเซา

จติสํานึกระลึก ถงึ KM 

 

 

  ประชาสัมพันธ KM ประจํากอง 

   -  ทดสอบความรูโดยรวม 

       ดานตางๆ ในงานการเจาที่       

       (กจิกรรมนําความรูเชน การอบรม 

สัมมนา) 

   -  ใหความรูเพ่ิมเติมจากการ 

      ตอบคําถาม 

   -  โบวชัวร เอกสารแนะนํา KM 

 

ม.ค.- ม.ีค. 59 

 

 (คณะทํางาน) 

 

2. กจิกรรมสนทนางาน 

 

 
 

 

1. การแบงปนความรูซึ่งกันและกัน 

     -  ถายทอดความรูแตละคน/ทมี 

     -  การแนะนํา/สอนงาน/วเิคราะหงาน/

แกไขขอผดิพลาด/เสนอความเห็น 

2.  การรวบรวมความรู (บันทกึ) 

    -  จัดทําแบบบันทกึขอมูลที่เกดิขึ้นจาก

การปฏบิัติงาน 

    -  เก็บความรูที่ไดรับจากการถายทอด 

3.  นําขอมูลความรูไปใชปฏบิัติงาน 

 

ก.พ. – ส.ค.59 

(ทุกกอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. การแลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing) ตอ 

 

กจิกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา AAR 

3. โครงการคนหาคนเดน

สรรหา 

 

-  การสงเสริมเจาหนาทีใ่หเปนผูมี

พฤติกรรมเหมาะสม/มสีมรรถนะสูง/มี

ความคดิสรางสรรค/ชวยเหลือเอื้อเฟอ/

แบงปนและถายทอดความรูใหแกผูรวมงาน 

-  การบนัทกึขอมลูความรูทีเ่กดิขึ้นในขณะ

ปฏบิติังาน 

 

ม.ค. 59- ส.ค. 

59 

(กลุมเล่ือนระดับ

ตําแหนง/สรรหาฯ) 

 

 

4.  กจิกรรมนําทางสราง

คุณภาพ 

 

-  กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏบิตังิาน 

-  จัดทํา Flow chart 

-  จัดทําแบบตรวจสอบงานเพ่ือเปนกรอบ

สําหรับการปฏบิัติและตรวจสอบผานงาน 

 

พ.ค. 59- ส.ค. 

59 

(ทุกกลุมงาน/

ภายในกอง) 

 

 

5.  กจิกรรมปจุฉา-วสัิชนา 

? 

-  ถามตอบ หารือประเด็นทีเ่ปนปญหา 

-  เสนอแนวทาง/ขอเสนอแนะเกีย่วกับการ

ดําเนินงาน 

-  พิจารณาส่ังการในการแกปญหาและ

พิจารณาแนวทางการดําเนินการจาก

ผูบังคับบัญชาเพ่ือใชเปนความรูที่ถูกตอง 

-  จัดทําแบบการสอบถาม 

ม.ค. 59- ส.ค. 

59 

(สรรหาฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. การสรางขุมความรู (Knowledge Asset)  

 

กิจกรรม/โครงการ ลกัษณะ ระยะเวลา AAR 

1. กจิกรรมการแปลงความรูสู

ขุมความรู 

 

          

1.  การเรียบเรียง(ประมวลผล)

ขอมูลความรูที่ไดมาจัดทําเปนองค

ความรู (ขุมปญญา) 

2.  การจัดเก็บองคความรู 

ม.ิย.59 - ก.ค.59 

 

 

ก.ค.59 – ส.ค.59 

 

 

 

 

 

 

2. กจิกรรมปลดปลอยความรู 

 

 
 

 
 

 

1.  วธิกีารเผยแพร 

     -   คูมอื  

      -  (HOW TO/KNOW HOW) 

2.  ชองทางการเผยแพรความรู 

       - website 

      - แจงเวยีน 

      - ปายประชาสัมพันธ 

      - ประชุม/สัมมนา 

      - นิเทศงาน 

 

ตลอดเวลาทีม่ี

ขอมูลความรู 

 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วัดตามเปาหมาย  

เปาหมายที่  1.     พัฒนาองคความรู (Create/Leverage) : กจิกรรมลําดับที่ 1 

- ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการจัดทําองคความรู (จํานวนองคความรู) 

ระดับ 1  ไมมกีารจัดทําองคความรู 

ระดับ 2  องคความรูทีไ่ด 1 - 2 เร่ือง 

ระดับ 3  องคความรูทีไ่ด 3 - 4 เร่ือง 

ระดับ 4  องคความรูทีไ่ด 5 - 6 เร่ือง 

ระดับ 5  องคความรูทีไ่ดต้ังแต 7 เร่ืองขึ้นไป 

 

เปาหมายที่  2.  พัฒนาการปฏบิัติงานและคุณภาพงาน  : กจิกรรมลําดับที่ 2 

- ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จของการจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงานและ/หรือการ

จัดทําเคร่ืองมอืตรวจสอบคุณภาพงาน (ข้ันตอน/ระยะเวลาการปฏบิตังิานและเคร่ืองมอืตรวจสอบฯ ของกลุม

งาน/กลุมภารกจิ) 

ระดับ 1  ไมมกีารจัดขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงานและ/หรือเคร่ืองมอื 

ตรวจสอบคุณภาพงาน 

ระดับ 2  มกีารจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงานและ/หรือมเีคร่ืองมอื  

ตรวจสอบคุณภาพงาน 1 - 2 กลุมภารกจิ 

ระดับ 3  มกีารจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงานและ/หรือมเีคร่ืองมอื 

ตรวจสอบคุณภาพงาน 3 - 4 กลุมภารกจิ 

ระดับ 4  มกีารจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงานและ/หรือมเีคร่ืองมอื 

ตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 กลุมภารกจิ 

ระดับ 5  มกีารจัดทําขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงานและ/หรือมเีคร่ืองมอื 

  ตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกกลุมภารกจิ 

 

เปาหมายที่  3.  การถายทอดและเผยแพรความรู   : กจิกรรมลําดับที่ 3 

- ตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จของการถายทอดและเผยแพรความรู (จาํนวนชองทางการเผยแพร) 

ระดับ 1  มกีารเผยแพรจาํนวน 1 ชองทาง 

ระดับ 2  มกีารเผยแพรจาํนวน 2 ชองทาง  

ระดับ 3  มกีารเผยแพรจาํนวน 3 ชองทาง  

ระดับ 4  มกีารเผยแพรจาํนวน 4 ชองทาง 

ระดับ 5  มกีารเผยแพรจาํนวนต้ังแต 5 ชองทางขึ้น  

 



แบบฟอรมรายงานการปฏบิัติราชการตามคํารับรอง ปงบประมาณ 2559 

 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวช้ีวดั)                               (../..) รอบ 6 เดือน 

                                                                                                         (.....) รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวดั :  ระดับความสําเร็จการจัดการความรูของสํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด... นางธริาวัลย จันดาออน ผูจัดเก็บขอมูล... นางสาวณัฏยา บัวทอง 

โทรศัพท..043431508 โทรศัพท..043431508 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

คําอธบิาย 

1.  จัดต้ังคณะทํางานจัดการความรูของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลวังชัย 

             

2.  จัดทําแผนการจัดการความรู  

        2.1  ประชุมคณะทํางานฯ พิจารณาการจัดทําแผน  

               2.1.1  ทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ KM ของคณะทํางานฯ 

               2.1.2  กําหนดกรอบความคดิ/แนวทาง/หลักการ ของการดําเนินการ 

               2.1.3  ตามกรอบแนวคดิลักษณะที่กําหนดรูปแบบขึ้นเองและผสมผสาน 

                         รูปแบบของ ก.พ.ร. /สคส. 

               2.1.4  กําหนดขอบเขต/เปาหมาย/ตัวช้ีวดั/วเิคราะหกระบวนงาน/วเิคราะหตนเอง 

                         /ปจจัยแหงความสําเร็จ (KV) 

               2.1.5  กําหนดกจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู (KS) 

               2.1.6  การสรางขุมความรู (KA) 

         2.2  เสนอแผนการจดัการความรูตอ CKO พิจารณา 

         2.3  ช้ีแจงการดําเนินกจิกรรมตอเจาหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย  

3.  การดําเนินกจิกรรมตามแผน 

              3.1  กําหนดหนาทีค่วามรับผดิชอบในการดําเนินกจิกรรม 

            3.2  ประชาสัมพันธ KM สํานัก 

              3.3  จัดกจิกรรมตามที่กําหนดไว 

              3.4  ประเมนิผลการดําเนินกจิกรรมทีไ่ดดําเนินการแลว 

              3.5  วเิคราะหสรุปโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดดําเนินการแลว 
 

 



ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

คําอธบิาย 

3.  การดําเนินกจิกรรมตามแผน (ตอ) 

             3.6   จัดทํากจิกรรมตามแผนที่อยูระหวางดําเนินการ 

             3.7   เตรียมการประเมนิผลการดําเนินการตามกจิกรรมตางๆ ทีอ่ยูระหวาง

ดําเนินการและทีจ่ะดําเนินการตามแผนตอไป 

             3.8  รวบรวมขอมูลความรูทีไ่ดจากการดําเนินกจิกรรมตางๆ 

             3.9  จัดทําองคความรูตามเปาหมาย  

             3.10   กําหนดชองทางการเผยแพร/การเขาถงึขอมลู 

4.  การรายงานผลการดําเนินงาน 

5.  สรุปการดําเนินงาน KM สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลวังชัย 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวดั/ขอมลูพ้ืนฐาน

ประกอบตัวช้ีวดั 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ทีไ่ด 

คาคะแนน

ถวงนํ้าหนัก 

     
 

 

คําช้ีแจงการปฏบิัติงาน/มาตรการทีไ่ดดําเนินการ 

               ใหทุกกลุมงาน/กลุมภารกจิ มสีวนรวมในการจดัการความรูดานการบริหารงานบคุคลของ

สํานักงานเทศบาลตําบลวงัชัย รวมทั้งการดําเนินกจิกรรมตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายทีก่าํหนด เพ่ือใหได

ความรูทีเ่ปนองครวม มกีารใชความรู ใหเกดิประโยชนตอองคกร และการเผยแพรความรูใหแกเจาหนาทีใ่น

กรมควบคุมโรค 

 

 

 

 

 



ปจจยัสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

         1.  การรวมมอื/เสียสละคณะทํางานฯและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลวังชัยในการดําเนินงาน 

         2.  การแบงปนความรูซึ่งกันและกัน 

         3.  ไดรับการสนับสนุนจาก CKO 

         4.  ความคาดหวังของผลสําเร็จที่มตีอองคกรในการดําเนินการจัดการความรู (แรงกระตุน) 

 

อปุสรรคตอการดําเนินงาน 

           1.   ตองใชระยะเวลาสําหรับการเรียนรูและทาํความเขาใจเกีย่วกับ KM เน่ืองจากเปนทมีทํางาน

ใหมไมมปีระสบการณ 

            2.  ภารกจิการปฏบิัติงานประจําของคณะทํางานฯ (โดยเฉพาะกรณทีีต่องมกีารประชุม

คณะทํางานฯ)                                    

            3.  ไมมงีบประมาณในการดําเนินกจิกรรม 

            4.   ความไมชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางที่จะใชในการจัดทําและการดําเนินงาน  

            5.   การใหความสําคญัของผูบริหารในหนวยงาน 

 

หลักฐานอางองิ          

            1    เอกสารแนบทายแผน  

            2    ปายประชาสัมพันธของสํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย 

            3    Web Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมที ่1 : กําหนดองคความรูที่จําเปนในการปฏบิัตงิาน 

 

หนวยงาน  สํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย 

 

ชือ่กลุมภารกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง

ของหนวยงาน 

เปาหมายของตัวชี้วัด 

(Target) 

องคความรูที่จําเปนในการ

ปฏบิตังิาน 

พัฒนาองคกร ความรูทีต่รงตามสายงานการ

การปฏบิัติของพนักงาน

เทศบาลตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 

ระดับความสําเร็จการจัดการ

ความรูของสํานักงานเทศบาล

ตําบลวังชัย 

ระดับความสําเร็จการจัดการ

ความรู ป 2559 

 

ความรูเชิงการปฏบิตัิงาน เชน 

ความรูดานกฎหมาย การ

บริหารงานบคุคล งานแผน

งบประมาณ งานคลัง งาน

การศึกษา  การบริหารงานชาง 

การบริหารงานงานสาธารณสุข  

 

องคความรูที่คัดเลือกมาทํา KM  คอื ความรูเชิงการปฏบิตัิ งาน เชน ความรูดานกฎหมาย การบริหารงานบุคคล งานแผนงบประมาณ งานคลัง งานการศึกษา   

                   การบริหารงานชาง การบริหารงานงานสาธารณสุข 

เหตุผล    1) เพ่ือใหบุคลากรภายในกลุมเขาใจภารกจิตรงตามสายงานที่ปฏบิัติ ครบทุกกองงาน อยางถูกตอง 

2) เพ่ือใหบคุลากรภายในองคกร สามารถใหบริการและใหคาํปรึกษาในการบริการประชาชนในพ้ืนทีไ่ดอยางมข้ัีนตอน และถูกตอง 

 

               

 

 

 



 

 

แบบฟอรมที ่2 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

 

หนวยงาน.........สํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย  

กลุมภารกิจ (ที่คัดเลอืกทํา KM) …….พัฒนาองคกร 

องคความรูที่จําเปน……การฝกอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏบิัติงาน 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ   (KPI)…….ระดับความสําเร็จการจัดการความรูของสํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย 

เปาหมายตัวชี้วัดตามคํารับรอง.........ระดับความสําเร็จการจัดการความรู ป 2559  

 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด (KPI) 

(ทีจ่ะบรรลุ

กจิกรรม) 

เปาหมาย 

(ตามตัวช้ีวดั) 

กลุมเปาหมาย ความกาวหนาการ

ดาํเนินงาน 

ผูรับผดิชอบ บทสรุปการเรียนรู 

1 กจิกรรม 

โครงการศึกษาดู

งานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการ

ปฏบิตังิาน 

ระหวาง 

เดือน ม.ค.59-

ส.ค.59 

 

 

 

 

จาํนวนเจาหนาที่

ของสํานักงาน

เทศบาลตําบลวังชัย 

ที่รับรูขอมูล

เกีย่วกับ  KM 

รอยละ 80 ของ

จํานวน

พนักงาน

เทศบาลที่เขา

รวมโครงการ 

 

เจาหนาทีข่อง

สํานักงาน

เทศบาลตําบลวัง

ชัย 

- วางแผน

โครงการฯ 

- เสนอแผนฯ  

- อนุมตัโิครงการ 

- เร่ิมดําเนินการ

แลว 

- รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

- ไดรับความรูและมี

ความเขาใจเกีย่วกับ 

KM ในระดับหน่ึง 

-  การมสีวนรวมใน

การดําเนินกจิกรรม 

KM ทต.วังชัย 

-  ไดประเมนิความรู

ของเจาหนาทีใ่นกอง 

-  สามารถนํามาใช

เปนแนวทางในการ

จัดการความรู 



 

 

แบบฟอรมที ่3 : แผนการจัดจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู (KM Action Plan)  

 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด (KPI) 

(ทีจ่ะบรรลุกจิกรรม) 

เปาหมาย 

(ตามตัวช้ีวดั) 

กลุมเปาหมาย ความกาวหนาการ

ดาํเนินงาน 

ผูรับผดิชอบ บทสรุปการ

เรียนรู 

2 

 

 

 

แลกเปล่ียน

เรียนรู  

จัดอบรม

กจิกรรมดาน

คณุธรรม

จริยธรรม 

ระหวางเดือน

พฤษภาคม 

2559-สิงหาคม

2559  

 

จํานวนจํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม 

รอยละ 80 

ของเจาหนาที ่

ทีเ่ขารับการ

อบรม 

เจาหนาทีข่อง

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

วังชัย 

- วางแผน

โครงการฯ 

- เสนอแผนฯ  

- อนุมตัโิครงการ 

- เร่ิมดําเนินการ

แลว 

- รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

- ไดรับความรู

และมคีวามเขาใจ

เกีย่วกับ KM ใน

ระดับหน่ึง 

-  การมสีวนรวม

ในการดําเนิน

กจิกรรม KM  

ทต.วังชัย 

-  สามารถนํามา

หลักคุณธรรม

จริยธรรม มาปรับ

ใชในการทํางาน

รวมกัน 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมที ่3 : แผนการจัดจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู (KM Action Plan) ตอ 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด (KPI) 

(ทีจ่ะบรรลุกจิกรรม) 

เปาหมาย 

(ตามตัวช้ีวดั) 

กลุมเปาหมาย ความกาวหนา

การดาํเนินงาน 

ผูรับผดิชอบ บทสรุปการ

เรียนรู 

3 

 

 

 

กจิกรรม

ฝกอบรม

เจาหนาทีท่ี่

ไดรับการบรรจุ

ใหม  และ

พนักงานที่ผาน

การคดัเลือก

หรือการสรรหา 

ระหวาง ม.ค.

2559-ส.ค.2559 

 

 

ระดับความสําเร็จใน

การจดัสงเจาหนาทีท่ี่

ไดรับการบรรจใุหม  

และพนักงานที่ผานการ

คดัเลือกหรือการสรรหา

เขารับการฝกอบรม

พัฒนาความรู ตรงตาม

สายงานทีแ่ตงต้ัง 

ใหพนักงาน

เทศบาลไดรับ

การฝกอบรม

อยางนอยป

ละ 1 คร้ัง 

ใหพนักงาน

เทศบาลไดรับการ

ฝกอบรมอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 

- มคีวามรูดาน

การฝกอบรม  

เพ่ือปรับใชในการ

พัฒนางาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

- ไดรับความรูและ

มคีวามเขาใจ

เกีย่วกับ KM ใน

ระดับหน่ึง 

-  การมสีวนรวมใน

การดําเนินกจิกรรม 

KM สํานักงาน

เทศบาลตําบลวังชัย 

-  ไดประเมนิ

ความรูของ

เจาหนาทีใ่นแตกอง 

-  สามารถนํามาใช

เปนแนวทางในการ

จัดการความรู 
       

 ผูอนุมัติ                                             (CKO) 

(นายกติติ  คาํแกนคณู) 

นายกเทศมนตรีตําบลวงัชัย 
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