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ประกาศเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
เรื่องแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

***************** 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖      

มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเ สริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้นั้นเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ที่ก่าหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอประกอบ
กับมติคณะกรรมการการจัดการความรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ในการประชุมเมื่อวันที่   14  ธันวาคม ๒๕
60  เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61 ซึ่งได้ผ่านการทบทวนโดยผู้บริหารด้าน
การจัดการความรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เรียบร้อยแล้วนั้นจึงประกาศใช้แผนการจัดการความรู้ประจ่าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕61 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่       เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

(นายเสถียร  ควบพิมาย)  
       นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่ 



 

 

ค าน า 
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖              

มาตรา  ๑๑ ก่าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการ
บริหารที่ดีจึงได้น่าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก่าหนด
ขึ้นและน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยทางเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ได้ด่าเนินการจัดวางระบบการจัดการ
ความรู้และแผนการด่าเนินงานไว้เพ่ือที่จะให้มีการรวบรวมจัดระบบเผยแพร่ถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ให้สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ทันเวลาและทัน
เหตุการณ์จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะท่าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization )  
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส่านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 



 

 

แผนการจัดการความรู้ 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
๑. บทสรุปผู้บริหาร          ๑ 
๒. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)     ๑ 
๓. ขอบเขต KM (KM Focus Area)         ๑ 
๔. เป้าหมาย KM (Desired State)         ๒ 
๕. ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ (Key Success Factor)        ๓ 
๖. แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่      ๓-๕ 
๗. การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้และสรุปผลการประเมินตนเอง    ๕ 
๘. เกณฑ์การประเมิน          ๖ 
๙. แผนการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่       ๗-๙ 
๑๐. การติดตามและประเมินผล         ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

- ๑ - 
๑. บทสรุปผู้บริหาร 
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ก่าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีปีระสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดีจึงได้น่าการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก่าหนดขึ้นและน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการด่าเนินงานไว้ดังรายการต่อไปนี้ 

๒. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 
เพ่ือให้การจัดท่าระบบการจัดการความรู้ด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
จึงได้ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO ดังต่อไปนี้ 
๑. นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่เป็น CKO 
๒. รองนายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่คนที๑่เป็นที่ปรึกษา CKO 
๓. รองนายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่คนที่๒เป็นที่ปรึกษา CKO 
ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
- ให้ค่าปรึกษาเกี่ยวกับการด่าเนินการและอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึนกับคณะท่างาน 
๔. ปลัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นหัวหน้า KM Team 
๕. หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาลเป็น KM Team 
๖. ผู้อ่านวยการกองคลังเป็น KM Team 
๗. ผู้อ่านวยการกองช่างเป็น KM Team 
๘. ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขฯเป็น KM Team 
๙. ผู้อ่านวยการกองการศึกษาเป็น KM Team 
๑๐.ผู้อ่านวยการกองส่งเสริมการเกษตรเป็น KM Team 
๑๑.บุคลากรเป็น KM Team และเลขานุการ 
โดย CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเช่นทรัพยากรและให้ค่าปรึกษาแนะน่าและ
ร่วมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแก่คณะท่างานและที่ปรึกษา  CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้ค่าปรึกษา
เกี่ยวกับการด่าเนินการและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคณะท่างานและหัวหน้า  KM Team มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบจัดท่าแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือน่าเสนอประธานรายงานผลการด่าเนินงานและความ
คืบหน้าต่อประธานผลักดันติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขประสานงานกับคณะที่ปรึกษา
และคณะทีมงานและ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบด่าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดท่า
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบเป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู้เป็น Master 
Trainer ด้านการจัดการความรู้ 
๓ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก่าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสม
กับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่ม ี



 

 

-๒- 
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ 
สอดคล้องกบการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังนั้นขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดประกอบด้วย 
๑). ส่งเสริมการน่ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากรและให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน่าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งานของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล 
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
ขอบเขต KM ที่(KM Focus Areas) ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อประชาชนไทย /
ชาวต่างชาติ/ชุมชนข้าราชการของหน่วยงานตนเองกระทรวงกรมกองของหน่วยงานอ่ืนรัฐบาล Outsource 
๑ . ส่งเสริมการน่ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากรและให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
๒. ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
๓. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
๔. ชุมชนได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
๕. ชุมชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 
๖. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
๗. ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเทศบาล 
๘. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙. ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ 
๑๐. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
๑๑. ได้รับผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
๑๒. ภาพลักษณ์ท่ีดีเกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
๓). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน่าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งาน 
ของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล 
๑. ได้รับการบริการที่สะดวกสบาย 
๒. สามารถสืบ / ค้นหาความรู้ต่างๆได้ง่าย 
๓. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
๔. มีความคิดร่วมกัน 
๕. มีการพัฒนาตนเอง 
๖. มีการเรียนรู้ในทีม 
๗. มีความคิดเชิงระบบ 
๘. มีความคิดสร้างสรรค์ 
๙. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
๑๐. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : นายเสถียร  ควบพิมาย (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
๔เป้าหมาย KM (Desired State) 

เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด่าเนินการ 
ประกอบด้วย 
 
 



 

 

-๓- 
๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถทางด้านต่างๆเช่นการศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่มีส่วนร่วมในการด่าเนินงาน/กิจกรรมของ
เทศบาลอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่    
เพ่ือนร่วมงาน 
๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและก่าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๕). ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้
ด่าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่เลือกท่าสามารถน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กรคือ 
๑). ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส่าคัญและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒). บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
๓). คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจและมุ่งมั่นในการด่าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๖ แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
การจัดการความรู้ Knowledge Management 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี๒ประเภทคือ 
๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของ
แต่ละบุคคลในการท่าความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค่าพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการท่างานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม 
๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆเช่นการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีคู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมนพ. วิจารณ์พานิชได้ให้
ความหมายของค่าว่า “การจัดการความรู้” ไว้คือส่าหรับนักปฏิบัติการจัดการความรู้คือเครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย๔ประการไปพร้อมๆกันได้แก่ 
๑. บรรลุเป้าหมายของงาน 
๒. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
๓. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 
๔. บรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท่างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย๖ประการต่อความรู้ได้แก่ 
๑). การก่าหนดความรู้หลักท่ีจ่าเป็นหรือส่าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
๓). การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
๕). การน่าประสบการณ์จากการท่างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด  “ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้ 



 

 

-๔- 
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส่าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วนและ
เชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยที่การด่าเนินการ๖ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้
ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป  (Explicit 
Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่
ในสมอง(เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอ่ืนๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่
คนจ่านวนหนึ่งท่าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท่าโดยคนคนเดียวเนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิดเริ่ม
ด่าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้คือเริ่มที่ความรู้นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมากการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง
จะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงานเป้าหมายของงานที่ส่าคัญคือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด่าเนินการตามที่
ก่าหนดไว้ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป็น ๔ ส่วนคือ 
๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบความต้องการ
ของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นสนองตอบความต้องการของพนักงานและสนองตอบความต้องการของสังคม
ส่วนรวม 
๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวัตกรรมในการท่างานและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้นซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ของ
องค์กร 
๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไปการท่างานที่ประสิทธิภาพสูง
หมายถึงการท่างานที่ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูงเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้คือการ
ที่กลุ่มคนที่ด่าเนินการจัดการความรู้ร่วมกันมีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเองส่าหรับใช้งานของตนคน
เหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลาโดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วนเป็นการสร้างผ่านการ
ทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตนและทดลองใช้งานจัดการความรู้ ไม่ใช่
กิจกรรมที่ด่าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝงหรือในภาษาวิชาการเรียกว่า
บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท่างานและที่ส่าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานพัฒนางานคนพัฒนาคนองค์กรเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
ความเป็นชุมชนในที่ท่างานการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเองนี่คือหลุมพรางข้อที่ ๑ของการ
จัดการความรู้เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิดเอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมายความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา
อันตรายที่จะเกิดตามมาคือการจัดการความรู้เทียมหรือปลอมเป็นการด่าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการ
ความรู้การริเริ่มด่าเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจการริเริ่มด่าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรกถ้าก้าวถูกทิศทาง
ถูกวิธีก็มีโอกาสส่าเร็จสูงแต่ถ้าก้าวผิดก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลวตัวก่าหนดที่ส่าคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่ม
ด่าเนินการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 
- สัมมาทิฐิ :ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส่าเร็จและความม่ันคงในระยะยาว 
- การจัดที่มีการด่าเนินการ 
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริงและด่าเนินการต่อเนื่อง 
- การจัดการระบบการจัดการความรู้ 
แรงจูงใจในการริเริ่มด่าเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจแท้ต่อการด่าเนินการจัดการความรู้คือเป้าหมายที่งานคน
องค์กรและความเป็นชุมชนในที่ท่างานดังกล่าวแล้วเป็นเงื่อนไขส่าคัญในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความส่าเร็จในการ
จัดการความรู้แรงจูงใจเทียมจะน่าไปสู่การด่าเนินการจัดการความรู้แบบเทียมและไปสู่ความล้มเหลวของการ
จัดการความรู้ในที่สุดแรงจูงใจเทียมต่อการด่าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยมีมากมายหลายแบบที่พบบ่อย
ที่สุดคือท่าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท่าท่าเพราะถูกบังคับตามข้อก่าหนดท่าตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมายและ
วิธีการด่าเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 



 

 

-๕- 
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 
๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส่าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น่าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหาจัดเก็บแลกเปลี่ยนรวมทั้งน่าความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น 
๓. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการเพื่อน่าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพื่อท่าให้เกิดการปรับปรุง
และนวัตกรรมองค์ประกอบทั้ง๓ส่วนนี้จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุลการจัดการความรู้ของกรมการปกครอง
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ ก่าหนดให้ส่วนราชการมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความส่าคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการจัดการองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการและได้ก่าหนด
เป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะด่าเนินการในปี๒๕๔๙คือมุ่งเน้นให้อ่าเภอเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมคือ
อ่าเภอ/กิ่งอ่าเภอมีข้อมูลผลส่าเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯไม่น้อยกว่าศูนย์ละ๑
เรื่องและเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) และกิจกรรม
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไปโดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้
นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นส่าคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่องอื่นๆและน่าไปสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 

๗.การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้และสรุปผลการประเมินตนเอง 
แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้หมวด๑ - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด่าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
๐ – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก๑ – มีน้อย๒ - มีระดับปานกลาง๓ - มีในระดับที่ดี๔ – มีในระดับทีด่ีมาก 

หมวด๑กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู ่
๑.๑เทศบาลมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการ
ความรู้เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้เช่นเทศบาลยังขาดความรู้ที่จ่าเป็นต้องมีหรือ
เทศบาลไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการน่าไปใช้ไม่ทราบ
ว่าคนไหนเก่งเร่ืองอะไรฯลฯและมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไขปรับปรุง 

- เทศบาลมีการวิเคราะห ์SWOT ของ
เทศบาลแต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงการจัดการ
ความรู ้

๑.๒เทศบาลมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
เทศบาลที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

-เทศบาลมีการแสวงหาความรู้/ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆเมื่อจ่าเป็นต้องใช้แต่ไม่เป็น
ระบบต่างคนต่างท่า 

๑.๓ทุกคนในเทศบาลมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ๆระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
(บริการหรือด่าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และจากองค์กรอื่นๆที่มีลักษณะแตกต่างกัน
โดยสิ้นเชิง 

- เทศบาลมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆบ้าง
แต่ไม่เป็นระบบและท่ากันเฉพาะกลุ่มงาน
และยังไม่ครอบคลุมทุกคน 

๑.๔เทศบาลมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเปน็ระบบซึ่งรวมถึงการเขียน
BestPracticesออกมาเป็นเอกสารและการจัดท่าข้อสรุปบทเรียนที่ได้รบั (Lessons 
Learned) 

- เทศบาลมีการจัดท่าวารสารความรู้เพื่อ
เผยแพร่ในบางเร่ืองแต่ยังไม่เป็นระบบใคร
อยากท่าก็ท่า 

๑.๕เทศบาลเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือความรู้และทักษะที่อยู่ในตัว
บุคลากรซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคนและให้มีการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะนั้นๆทั่วทั้งเทศบาล 
 

- เทศบาลเห็นคุณค่าของ  Tacit 
Knowledge และพยายามกระตุ้นให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้แต่ไม่ได้ท่าเป็นระบบส่วน
ใหญ่มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
เป็นกลุ่มย่อยๆแต่ไม่มีรูปแบบชัดเจน 



 

 

-๖- 
๘.เกณฑ์การประเมิน 
เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่มีนโยบายที่จะด่าเนินการพัฒนาการจัดการความรู้  (KnowledgeManagement) ใน
องค์กรโดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสมและได้จัดวางระบบการจัดการเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
น่าแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ ได้จั ดวางระบบการจัดการ
ความรู้และแผนการด่าเนินงานดังรายการต่อไปนี้ 
๑). เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่มีแผนยุทธศาสตร์ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63 ซึ่งมีลักษณะเป็น Conceptual 
Plan โดยมีองค์ประกอบส่าคัญ ๖ ประการได้แก่วิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดและ
โครงการส่าคญัที่จะด่าเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจัดท่า
แผนการจัดการความรู้และแผนพัฒนาต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือน่าไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 
๒). นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่ (CEO) ก่าหนดผู้บริหารจัดการความรู้ CKO และทีมงานKM เพ่ือด่าเนินการ
จัดการความรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
๓). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM การ
ก่าหนดเป้าหมาย KM และการประเมินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมินตนเอง 
๔). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันจัดท่าแผนจัดการความรู้เพื่อก่าหนดกิจกรรมระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
จัดการความรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ตลอดจนก่าหนดตัวชี้วัดผลส่าเร็จในการด่าเนินงานในแต่ละกิจกรรมมี
การก่าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต่าบล
รังกาใหญ่อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนาศักยภาพ
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
แนวทางการติดตามและประเมิน 
๑. ก่าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท่ารายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก่าหนดภายใน๑๕วันนับแต่วัน
กลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล่าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีกรณีที่ได้มี
การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร 
๒. ก่าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท่าบันทึกข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเวปไซด์เทศบาลภายใน ๑๕ 
วันนับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติโดยให้ท่าการประสานงานกับผู้ท่าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๓. ก่าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสารโดยจัดท่าเป็นเล่มเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
๔. ก่าหนดให้ผู้บังคับบัญชาท่าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงานก่อนและหลัง
การพัฒนา 
๕. ท่าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้บังคับบัญชาตามล่าดับชั้นผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๗- 
๘.แผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการจัดการความรู(้KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้(KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆเช่น
การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สถานะ 
 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ 

ท่าการตรวจสอบ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้น
ต่างๆ 

๑ ต.ค. 60
เป็นต้นไป 

จ่านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ 
ด้านต่างๆ 
 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ด้านต่างๆอย่าง 
น้อยร้อยละ๙๐ 
 

-กระดาษ A๔
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 
 

๑๕๐,๐๐๐
บาท 
 

นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 
 

 

๒ การสร้างและ 
แสวงหาความรู้ 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-จัดหรือส่งอบรม 
/ สัมมนา / ศึกษา 
ดูงาน /ศึกษาต่อ 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการอบรม 
/ สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน / 
ศึกษาต่อ 

บุคลากรได้รับการ 
อบรม / สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน /
ศึกษาต่อ 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๓ การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
-เว็ปไซค์เทศบาล 
-จัดท่ารูปเล่ม/
รายงาน 

-รวบรวมความรู ้
เป็นหมวดหมู่และ 
จัดท่าฐานข้อมูล 
เป็น Knowledge 
Base 
-สร้างคลังความรู้ 
ผ่านระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนฐาน 
ข้อมูลความรู ้
ด้านต่างๆที่ 
น่าไปใช้ได้ 

 

จ่านวนฐานขอ้มูล
ความรู้ที่น่าไปใช้
ได้จริงอย่างน้อย๖
รายการ 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๔ การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู ้
- ปรับปรุงรูปแบบ 
เอกสารข้อมูลให้
เป็นมาตรฐาน
สมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ของ 
บอร์ด 
ประชาสัมพันธ/์ 
เว็ปไซค์เทศบาล 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนฐาน 
ข้อมูลความรู ้
ด้านต่างๆที่ 
ได้รับการ 
ปรับปรุง 

 

จ่านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้ที ่
ได้รับการ 
ปรับปรุงอย่าง 
น้อย๖รายการ 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๕ การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

รวบรวมความรู ้
เพื่อติดประกาศ / 
บันทึก / จัดเก็บ 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนการ 
เข้าถึงฐาน 
ข้อมูลความรู ้
ด้านต่างๆ  

 

มีจ่านวนการ
เข้าถึง 
ฐานข้อมูลความรู ้
ด้านต่างๆอย่าง 
น้อย๑๒ครั้ง 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 
-ห้องประชุม. 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๖ การแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู ้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- จัดท่ารูปเล่ม 
- จัดท่ารายงาน 

ให้บุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ 
ด้านๆเข้าร่วม
ประชุม/ 
รายงาน/เพิ่มข้อมูล 
การพัฒนาศักยภาพ 
ในเว็ปไซค์เทศบาล 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนการ
ประชุม 
เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความรู้ /จัดท่า 
รายงาน/บันทึก
ทึกข้อมูลในเว็ป
ไซค์เทศบาล 

มีจ่านวนกิจกรรม 
อย่างน้อย๖ 
รายการ 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 
-ห้องประชุม. 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๗ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์
ความรู้ 
-การน่าความรู้ใน
ไปใช้ 

ประชาสัมพันธ ์/ 
เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

การจัดท่า/ 
บันทึกข้อมูล 

 

มีจ่านวนการ 
จัดท่า/บันทึก 
ข้อมูลอยา่ง 
น้อย๖รายการ 

 

กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

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



 

 

-๘- 
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สถานะ 
 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-มีบรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการจัดการ
ความรู้มา 
เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน 

เสริมสร้าง 
บรรยากาศให้เอือ้ 
ต่อการน่าการ 
จัดการความรู้มา 
เป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาบุคลากรและ 
พัฒนางาน 

๑ ต.ค. 60
เป็นต้นไป 

จ่านวนการ 
เสริมสร้าง 
บรรยากาศให้
เอื้อต่อการน่า
การจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมือ 

มีการเสริมสร้าง 
บรรยากาศให้เอือ้ต่อ
การน่าการจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมืออย่างน้อย๓
รายการ 

-กระดาษ A๔
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 
 

 นายกเทศ 
มนตรี 
KMTeam 
 

 

๒ การสร้างและ 
แสวงหาความรู้ 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-ประชุม/สัมมนา 
เพื่อสนับสนุนการ 
สร้างบรรยากาศ 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนครั้งที่
ประชุม/ 
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุน 
การสร้าง
บรรยากาศ 

มีการประชุม/ 
สัมมนาเพื่อ 
สนับสนุนการสร้าง 
บรรยากาศอย่าง 
น้อย๓ครั้ง 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ 
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๓ การจัดความรู้ให ้
เป็นระบบ 
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
-เว็ปไซค์เทศบาล 
-จัดท่ารูปเล่ม/
รายงาน 

-จัดตั้งทีมงาน 
ตรวจสอบการให ้
และเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 
 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีทีมงาน
ด่าเนินการ 
ตรวจสอบการให ้
และเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 

 

ทีมงานมีการ 
ด่าเนินการตรวจ 
สอบการให้และเก็บ 
รวบรวมข้อมูลอย่าง 
น้อย๓ครั้ง 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๔ การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู ้
- ปรับปรุงรูปแบบ 
เอกสารข้อมูลให้
เป็นมาตรฐาน
เนื้อหาให้สมบูรณ์ 

-จัดตั้งทีมงาน 
ปรับปรุงกลั่นกรอง 
ฐานข้อมูลความรู้บน 
บอร์ดประชาสัมพันธ/์ 
เว็ปไซค์เทศบาล 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีทีมงาน
ด่าเนินการ 
ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่างๆ 

ทีมงานมีการ 
ด่าเนินการปรับปรุง 
ฐาน 
ข้อมูลความรู ้
อย่างน้อย๓ 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๕ การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

จัดตั้งทีมงานดูแล 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์
/เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีทีมงานดูแล
บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/
เว็ปไซค์เทศบาล 
/ ศูนย ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ทีมงานมีการดูแล 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์
/เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างน้อย๓ครั้ง 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 
 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๖ การแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู ้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- จัดท่ารูปเล่ม 
- จัดท่ารายงาน 

จัดตั้งทีมงานรวบรวม 
จัดท่าเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู ้/
เทคโนโลยี 
สารสนเทศดูแล 
ช่องทางการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู ้

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีทีมงานรวบรวม 
จัดท่าเป็น 
เอกสาร / 
ฐานความรู/้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศดูแล 
ช่องทางการ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

ทีมงานมีการ 
รวบรวมจัดท่าเป็น 
เอกสาร/ฐานความรู ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดูแลช่องทางการ 
แบ่งปันแลกเปลี่ยน 
ความรู้อยา่งน้อย๓
รายการ 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๗ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์
ความรู้ 
-การน่าความรู้ใน
ไปใช้ 

ประชาสัมพันธ ์/ เว็ป 
ไซค์เทศบาล /ศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสาร 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

การจัดท่า/ 
บันทึกข้อมูล 

 

มีจ่านวนการ 
จัดท่า/บันทึก 
ข้อมูลอยา่ง 
น้อย๖รายการ 

 

กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 



 

 

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

 
-๙- 

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ 
ทางด้านต่างๆเช่นการศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สถานะ 
 

๑ การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 

-ส่งเสริมให้บุคลากร 
ในสังกัดเทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ่เห็น 
ความส่าคัญของการ 
จัดการความรู ้

๑ ต.ค. 60
เป็นต้นไป 

บุคลากรใน 
สังกัดเทศบาล 
ทราบเป้าหมาย 
KM ของเทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ ่

จ่านวนบุคลากรที ่
ทราบเป้าหมาย 
KM ของเทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ่อย่าง 
น้อย๕๐% ของ
เทศบาล 

-กระดาษ A๔
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 
 

 นายกเทศ 
มนตรี 
KMTeam 
 

 

๒ การส่ือสาร ประชุม / สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน / จัด 
กิจกรรมที่ท่าให้ทกุ 
คนเข้าใจถึงการ 
จัดการความรู ้

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

บุคลากรใน 
สังกัดเทศบาล 
เข้าใจถึงการ 
จัดการความรู ้
 

จ่านวนบุคลากรที ่
เข้าใจถึงการ 
จัดการความรู ้
อย่างน้อย๕๐% 
ของเทศบาล 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ 
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๓ กระบวนการและ 
เครื่องมือ 
- การค้นหา 
- การถ่ายทอด 
- แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

มีการจัดท่าให้บอร์ด 
ประชาสัมพันธ ์/ เว็ป 
ไซค์เทศบาล / ศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารให้ม ี
การค้นหาถา่ยทอด 
แลกเปลี่ยนความรู้ที ่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนครั้งของ 
บอร์ดประชาสัม 
พันธ ์/ เว็ปไซค์ 
เทศบาล /ศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้รับการปรับ 
ปรุง 

บอร์ดประชาสัม 
พันธ/์เว็ปไซค์เทศ 
บาล /ศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารได้รับการ 
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
อย่างน้อย๓ครั้ง 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๔ การเรียนรู้ จัดการประชุม/
สัมมนา 
/ศึกษาดูงาน / จัดกิจ 
กรรมเพื่อให้ทุกคน 
เข้าใจและตระหนกัถึง 
ความส่าคัญและหลกั 
การของการจัดการ 
ความรู ้

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

บุคลากรที่เข้าใจ 
และตระหนักถึง 
ความส่าคัญและ 
หลักการของการ 
จัดการความรู ้
 

จ่านวนบุคลากร 
ที่เข้าใจและ 
ตระหนักถึง 
ความส่าคัญและ 
หลักการของการ 
จัดการความรู ้
 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๕ การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อ 
ติดตามและ 
ประเมินผลแผนการ 
จัดการความรู ้
เทศบาลต่าบลรัง 
กาใหญ ่

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีการติดตาม 
และประเมินผล 
แผนการจัดการ 
ความรู้เทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ ่
 

ผลการติดตาม 
และประเมินผล 
แผนการจัดการ 
ความรู้เทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ ่
 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 
 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๖ การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 
 

-การให้ของขวัญ/ 
ของรางวัล 
 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

บุคลากรใน 
สังกัดเทศบาลมี 
ความเข้าใจการ 
จัดการความรู ้

จ่านวนบุคลากรที ่
เข้าใจการจัดการ 
ความรู้อยา่งน้อย 
๕๐% ของเทศบาล 

-ของขวัญ/ 
ของรางวัล 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : นายเสถียร  ควบพิมาย (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๑๐- 
๙.การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
ประกอบด้วย 

๑. ปลัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาลเป็นกรรมการ 
๓. ผู้อ่านวยการกองคลังเป็นกรรมการ 
๔. ผู้อ่านวยการกองช่างเป็นกรรมการ 
๕. ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ 
๖. ผู้อ่านวยการกองกองการศึกษาเป็นกรรมการ 
๗. ผู้อ่านวยการองส่งเสริมการเกษตร  เป็นกรรมการ 
๘. นักทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ก่าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ 

ประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่และด่าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ 
จัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
๑.  การวางแผนการประเมินผล 

๑.๑  การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
๑.๒  ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓  ก่าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
๑.๔  ก่าหนดประเด็น  ขอบเขต  และวิธีการ 
๑.๕  การจัดท่าข้อเสนอ 

๒.  การด่าเนินการประเมินผล 
 ๒.๑  ก่าหนดตัวชี้วัดเครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูล 
 ๒.๒  รวบรวมข้อมูล 
 ๒.๓  วิเคราะห์ข้อมูล 
 ๒.๔  จัดท่ารายงานประเมินผล 
๓.  การสรุปและให้ข้อเสนอแนะ 
 ๓.๑  ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๒  จัดท่าข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ๓.๓  เสนอขอรับการอนุมัติ 
 ๓.๔  การรายงานและเผยแพร่ผลการประเมิน  เพ่ือใช้ประโยชน์จากผลการประเมินให้มากที่สุดหลักการ
ที่ส่าคัญของการที่ส่าคัญของการเผยแพร่ผลประเมินเป็นบทบาทและความรับผิดชอบตามสัญญาการประเมินและ
หน้าที่ของผู้ให้ประเมิน เมื่อผู้ให้การประเมินต้องการให้ผู้ประเมินเผยแพร่ผลประเมินและหน้าที่ของผู้ให้ประเมิน  
เมื่อผู้ ให้การประเมินต้องการให้ผู้ประเมินเผยแพร่ผลการประเมินทั้งในรูปบทความหรือน่าเสนอในที่
ประชุมสัมมนา  ผู้ประเมินก็ควรให้ความร่วมมือ  หากผู้ประเมินประสงค์ที่จะให้เผยแพร่หรือตีพิมพ์รายงาน
ประเมินในรูปแบบใดก็ตาม  ก็ต้องขออนุมัติจากผู้ให้ประเมินเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  ผู้ประเมินจึงจะสามารถ
ด่าเนินการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการประเมินได้ 
 การออกแบบก ากับงานและการประเมินผล 
  การประเมินผลมุ่งให้ได้สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารและเพ่ือให้ได้
ข้อมูลความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่  ดังนั้น  ผลการประเมินผลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  จ่าเป็นต้องมี
การคัดเลือกและออกแบบประเมินผลที่เหมาะสม   เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการและเพ่ือให้
ได้ผลของการประเมินผลที่มีความตรงภายในและความตรงภายนอก  โดยเฉพาะให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ความจริง  และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ของผู้มีส่วนได้เสียผลและใช้ผลการประเมิน 
  ความหมายของการก่ากับงาน  คือการเก็บราบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในโครงการที่ก่าหนดไว้
แล้วให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้น  เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  การก่ากับงานเป็นกิจกรรมที่ด่าเนินการโดยผู้บริหารโครงการโดยมุ่งตอบค่าถามหลักว่า  
ในการด่าเนินโครงการนั้น 
 
 
 

 



 

 

-๒- 
- ได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่  ได้รับตามก่าหนดหรือไม่ 
- ได้ปฏิบัติตามแผนที่ก่าหนดหรือไม่ 
- ได้ผลตามท่ีก่าหนดหรือไม่ 

ข้อมูลจากการก่ากับงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้การด่าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  และแล้ว
เสร็จในเวลาที่ก่าหนดและน่าสารสนเทศจากากรประเมินตนองมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ตลอดจนให้แน่ใจถึงผลลัพธ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
การออกแบบก ากับงาน  ประกอบด้วยระบบย่อย  ๒  ระบบ คือ 

๑. ระบบการเก็บข้อมูลส่าหรับก่ากับงานสามารถท่าได้หลายวิธี  เช่น  การประชุม 
๒. ระบบการรายงาน  โดยทั่วไปมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน  รายงานการเงิน  งบประมาณ  

รายงาน 
ตรวจสอบการบริหารภายใน  เป็นต้น ระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ตอการก่ากับงานในด้านปัจจัย  ด้านกิจกรรม  และด้านผลลัพธ์  กล่าวคือ ในด้านปัจจัยมุ่งตรวจสอบว่าโครงการ
ได้รับทรัพยากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพตามเวลาที่ก่าหนดหรือไม่  การก่ากับกิจกรรมมุ่งตรวจสอบว่าใน
การด่าเนินงานได้ปฏิบัติตามแผนที่ก่าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  และการก่ากับงานด้านผลลัพธ์หรือผลการ
ด่าเนินงานคือการตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์ตามแผนที่ก่าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

ขั้นตอนการจัดระบบการก ากับงานมีดังนี้ 
๑. ก่าหนดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บทั้งข้อมูลด้านทรัพยากร  ด้านกิจกรรม  และด้านการด่าเนินงาน 
๒. ด่าเนินการจัดท่าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศพร้อมที่จะใช้ในการก่ากับงานด้านต่างๆได้ เช่น 

การ 
บันทึก  การท่าเป็นดัชนี  การจัดประเภท  การย่อสรุป  การเก็บรักษาข้อมูล  เป็นต้น 

๓. น่าเสนอผู้บริหารกลั่นกรองตามความเหมาะสมได้ตรงตามเป้าหมายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก่าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประเมินผล/สรุปการจัดการองค์ความรู้ 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ประเมินผล/สรุปบทเรียน 

๑.การบ่งชี้ความรู้  ระดมความ
คิดเห็นบุคลากรในองค์กรเพ่ือ
ก่าหนดองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใน
องค์กรหรือมีความจ่าเป็นต่อ
องค์กร 
๒.การแสวงหาความรู้ 
  ๒.๑ สร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรที่เลือกด่าเนินการอย่าง
ชัดเจน 
 ๒.๒ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
จากภายนอกองค์กร เช่น การ
ฝึกอบรม การศึกษาเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก
สารสนเทศ 
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๑ การประชุมชี้แจงวิธีการ
ท่างาน 
 

- ทะเบียนความรู้ 
 
 
 
 
-องค์ความรู้ในรูปแบบ 
explicit  knowledge  
แบบชัดเจนสามารถ
ถ่ายทอดได้ องค์ความรู้ที่
ได้จากการแสวงหาความรู้  
ความรู้เพิ่มเติม 
 
 
 
 
-บุคลากรที่ไปฝึกอบรมน่า
ความรู้ที่ได้มาบอกต่อ 
 

-บุคลากรของเทศบาลได้
เสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการองค์ความรู้การจัด
วาง ระบบควบคุมภายใน 
- รวบรวมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการวางระบบ
การควบคุมภายใน คือ 
หน่วยงานย่อยและองค์กร 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามต่าแหน่งใน
สายที่มีอยู่ในแผน
อัตราก่าลัง 3 ปี (2561-
2563) 

-ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามภารกิจ
งานประจ่าสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก 
-บุคคลสามารถน่าความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 
 
-บุคลากรสามารถเรียนรู้
กรณีศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการวางระบบ
ควบคุมภายใน ระบบ
สารสนเทศต่างๆส่วน
ต่างๆ สามารถน่าความรู้
มาวางระบบควบคุม
ภายในส่วนงานย่อยได้มี
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ของการท่างานแต่ละส่วน
เพ่ือที่จะจัดวางระบบ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

-๒- 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ประเมินผล/สรุปบทเรียน 

๔. การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ 
จัดรวบรวมความรู้มาวางเป็น
ระบบของแต่ละส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การเผยแพร่องค์ความรู้ 
เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการ
ประชุมแนะน่า และการจัด
เอกสาร 

-มีรูปแบบการจัดเก็บ 
รวบรวม ความรู้ 
ระบบงาน 
 
-มีการเผยแพร่เอกสาร
และหนังสือให้กับส่วนงาน 

-ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
ระเบียบ คู่มือ กฎหมาย 
บุคลากรที่ไปอบรมมาน่า
เอกสารหนังสือ คู่มือ มา
ถ่ายเอกสารเพ่ิมเติม
แจกจ่ายให้ส่วนงานต่างๆ
และประชุมชี้แจงให้ทราบ
ว่าจะต้องปฏิบัติงาน
อย่างไรระดมสมองการ
วางระบบควบคุมภายใน
องค์กร ทุกส่วนงานและ
ส่วนงานย่อยจัดรวบรวม
ความรู้เป็นสองแบบคือ  
๑. เก็บเอกสารหนังสือ
การวางระบบควบคุม
ภายในไว้เป็นหมวดหมู่ 
๒. จัดท่าแฟ้มข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
-ด่าเนินการเผยแพร่
เอกสารที่ด่าเนินการให้กับ
หน่วยงานเพื่อน่าไปปฏิบัติ 

-ส่วนงานสามารถค้นหา
และสะดวกต่อการเรียนรู้
และน่าไปใช้ประโยชน์ใน
การท่างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-บุคลากรได้ความรู้ข้อมูล
ที่ชัดเจนขอบเขตของการ
ปฏิบัติงาน  บรรลุผล
ส่าเร็จตามแผนที่ก่าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประกาศเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท่างานการจัดการความรู้ 
………………………………..………………………………… 

  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา  ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอ   

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปด้วยควา มเรียบร้อย
ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี         พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑ จึงได้แต่งตั้งคณะท่างานจัดการความรู้  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ปลัดเทศบาล    ประธานคณะท่างาน 
2.  หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาล  คณะท่างาน 
๒.  ผู้อ่านวยการกองคลัง   คณะท่างาน    
๓.  ผู้อ่านวยการกองช่าง   คณะท่างาน 
๔.  ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขฯ  คณะท่างาน 
๕  ผู้อ่านวยการกองการศึกษา  คณะท่างาน 
๖.  ผู้อ่านวยการกองส่งเสริมการเกษตร คณะท่างาน 
๗.  นักทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ/คณะท่างาน 

  หน้าที่ 
๑. พิจารณาก่าหนดขอบเขตเป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้ 
๒. ด่าเนินการจัดท่าแผนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ 
๓. ประสานงานและสนับสนุนการด่าเนินแผนการจัดการความรู้ 
๔. ติดตามประเมินผลและสรุปการจัดการความรู้ 
๕. เสนอรายงานผลการด่าเนินการต่อผู้บริหาร 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕60 
  

 
(นายเสถียร   ควบพิมาย) 

นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่ 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ่านวยการ  ส่านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
ที่  นม ๕๒๔๖๑/-    วันที่       พฤศจิกายน   ๒๕61 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะท่างานจัดการความรู้ 

 

เรียน   คณะท่างานจัดการความรู้   
 

ตามที่เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ ประกาศแต่งตั้งคณะท่างานการจัดการความรู้ ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท่าแผนการเรียนรู้ของ
เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมคณะท่างาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 
2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ ชั้น 2 
   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 

               
  
              (ลงชื่อ)…………………….…….………………..…. 

                   (นายนอม  สุขโข) 
     ปลัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 

                                             ประธานคณะท่างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

รายงานการประชุมคณะท่างานการจัดการความรู้  KM (Knowledge  Management) 
วันพฤหัสบดีที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่  ชั้น 2 
รายชื่อคณะท่างาน 

๑ นายนอม           สุขโข นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่ 
2 นางสาวน้่าฟ้า     ศรีชุ่ม หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาล 
3 นางวิไลพร        วงษ์เตมีย์ ผู้อ่านวยการกองคลัง 
4 นายพงศธร       กรพิมาย ผู้อ่านวยการกองช่าง 

(รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) 
5 นางอรวรรณ     เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 
6 นางสาวสุภาวดี   ศรีชุ่ม ผู้อ่านวยการกองการศึกษา 
7 นายณัฏพัชร์   นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล 
8 นางดารารัตน์  ควบพิมาย ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ  
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
   -รับรอง-  
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  
   -ไม่มี-  
ระเบียบวารที่ 4  การจัดท่าแผนงานการจัดการความรู้  

ประธาน ตามที่เทศบาลได้ จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร หรือแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดไปแล้วนั้น  จึงต้องมีการจัดท่าแผนการจัดการความรู้เพ่ือให้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามสายงานของแต่ละต่าแหน่งให้มีความเหมาะสม
เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงเชิญประชุมคณะ ท่างานเพ่ือจัดท่าแผนการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณ 2561  ส่วนรายละเอียดขอเชิญเลขานุการชี้แจงครับ   

เลขานุการ   ครับ ส่าหรับการจัดท่าแผนการจัดการความรู้ หรือ KM เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ใน
องค์กรให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์   
ซึ่งต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดการความรู้สามารถก่าหนดขึ้นและน่าไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  โดยเริ่มจากหัวข้อหลักดังนี้ กิจกรรม  วิธีการสู่ความส่าเร็จ  ระยะเวลา  
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  และสถานะ 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้คณะท่างานทุกท่านครับ 

 

 

/ประธาน... 

 



 

 

  

ภาคผนวก 

แผนการจัดการความรู้ 
Km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
เรื่องแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

***************** 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖      

มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเ สริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้นั้นเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ที่ก่าหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอประกอบ
กับมติคณะกรรมการการจัดการความรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ในการประชุมเมื่อวันที่   14  ธันวาคม ๒๕
60  เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61 ซึ่งได้ผ่านการทบทวนโดยผู้บริหารด้าน
การจัดการความรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เรียบร้อยแล้วนั้นจึงประกาศใช้แผนการจัดการความรู้ประจ่าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕61 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่       เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

(นายเสถียร  ควบพิมาย)  
       นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่ 



 

 

ค าน า 
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖              

มาตรา  ๑๑ ก่าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการ
บริหารที่ดีจึงได้น่าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก่าหนด
ขึ้นและน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยทางเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ได้ด่าเนินการจัดวางระบบการจัดการ
ความรู้และแผนการด่าเนินงานไว้เพ่ือที่จะให้มีการรวบรวมจัดระบบเผยแพร่ถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ให้สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ทันเวลาและทัน
เหตุการณ์จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะท่าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ (Learning 
Organization )  
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส่านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 



 

 

แผนการจัดการความรู้ 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
๑. บทสรุปผู้บริหาร          ๑ 
๒. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)     ๑ 
๓. ขอบเขต KM (KM Focus Area)         ๑ 
๔. เป้าหมาย KM (Desired State)         ๒ 
๕. ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ (Key Success Factor)        ๓ 
๖. แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่      ๓-๕ 
๗. การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้และสรุปผลการประเมินตนเอง    ๕ 
๘. เกณฑ์การประเมิน          ๖ 
๙. แผนการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่       ๗-๙ 
๑๐. การติดตามและประเมินผล         ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๑ - 
๑. บทสรุปผู้บริหาร 
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ก่าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีปีระสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดีจึงได้น่าการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก่าหนดขึ้นและน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการด่าเนินงานไว้ดังรายการต่อไปนี้ 

๒. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 
เพ่ือให้การจัดท่าระบบการจัดการความรู้ด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
จึงได้ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO ดังต่อไปนี้ 
๑. นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่เป็น CKO 
๒. รองนายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่คนที่๑เป็นที่ปรึกษา CKO 
๓. รองนายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่คนที๒่เป็นที่ปรึกษา CKO 
ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
- ให้ค่าปรึกษาเกี่ยวกับการด่าเนินการและอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึนกับคณะท่างาน 
๔. ปลัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นหัวหน้า KM Team 
๕. หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาลเป็น KM Team 
๖. ผู้อ่านวยการกองคลังเป็น KM Team 
๗. ผู้อ่านวยการกองช่างเป็น KM Team 
๘. ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขฯเป็น KM Team 
๙. ผู้อ่านวยการกองการศึกษาเป็น KM Team 
๑๐.ผู้อ่านวยการกองส่งเสริมการเกษตรเป็น KM Team 
๑๑.บุคลากรเป็น KM Team และเลขานุการ 
โดย CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเช่นทรัพยากรและให้ค่าปรึกษาแนะน่าและ
ร่วมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแก่คณะท่างานและที่ปรึกษา  CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้ค่าปรึกษา
เกี่ยวกับการด่าเนินการและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคณะท่างานและหัวหน้า  KM Team มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบจัดท่าแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือน่าเสนอประธานรายงานผลการด่าเนินงานและความ
คืบหน้าต่อประธานผลักดันติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขประสานงานกับคณะที่ปรึกษา
และคณะทีมงานและ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบด่าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดท่า
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบเป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู้เป็น Master 
Trainer ด้านการจัดการความรู้ 
๓ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก่าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสม
กับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่ม ี



 

 

-๒- 
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ 
สอดคล้องกบการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังนั้นขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดประกอบด้วย 
๑). ส่งเสริมการน่ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากรและให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน่าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งานของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล 
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
ขอบเขต KM ที่(KM Focus Areas) ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อประชาชนไทย /
ชาวต่างชาติ/ชุมชนข้าราชการของหน่วยงานตนเองกระทรวงกรมกองของหน่วยงานอ่ืนรัฐบาล Outsource 
๑ . ส่งเสริมการน่ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากรและให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
๒. ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
๓. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
๔. ชมุชนได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
๕. ชุมชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 
๖. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
๗. ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเทศบาล 
๘. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙. ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ 
๑๐. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
๑๑. ได้รับผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
๑๒. ภาพลักษณ์ท่ีดีเกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
๓). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน่าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งาน 
ของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล 
๑. ได้รับการบริการที่สะดวกสบาย 
๒. สามารถสืบ / ค้นหาความรู้ต่างๆได้ง่าย 
๓. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
๔. มีความคิดร่วมกัน 
๕. มีการพัฒนาตนเอง 
๖. มีการเรียนรู้ในทีม 
๗. มีความคิดเชิงระบบ 
๘. มีความคิดสร้างสรรค์ 
๙. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
๑๐. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : นายเสถียร  ควบพิมาย (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
๔เป้าหมาย KM (Desired State) 

เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด่าเนินการ 
ประกอบด้วย 
 
 



 

 

-๓- 
๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถทางด้านต่างๆเช่นการศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่มีส่วนร่วมในการด่าเนินงาน/กิจกรรมของ
เทศบาลอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่    
เพ่ือนร่วมงาน 
๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและก่าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๕). ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้
ด่าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่เลือกท่าสามารถน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กรคือ 
๑). ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส่าคัญและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒). บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
๓). คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจและมุ่งมั่นในการด่าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๖ แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
การจัดการความรู้ Knowledge Management 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี๒ประเภทคือ 
๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของ
แต่ละบุคคลในการท่าความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค่าพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการท่างานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม 
๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆเช่นการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีคู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมนพ. วิจารณ์พานิชได้ให้
ความหมายของค่าว่า “การจัดการความรู้” ไว้คือส่าหรับนักปฏิบัติการจัดการความรู้คือเครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย๔ประการไปพร้อมๆกันได้แก่ 
๑. บรรลุเป้าหมายของงาน 
๒. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
๓. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 
๔. บรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท่างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย๖ประการต่อความรู้ได้แก่ 
๑). การก่าหนดความรู้หลักท่ีจ่าเป็นหรือส่าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
๓). การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
๕). การน่าประสบการณ์จากการท่างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด  “ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้ 



 

 

-๔- 
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส่าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วนและ
เชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยที่การด่าเนินการ๖ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้
ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป  (Explicit 
Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่
ในสมอง(เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอ่ืนๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่
คนจ่านวนหนึ่งท่าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท่าโดยคนคนเดียวเนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิดเริ่ม
ด่าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้คือเริ่มที่ความรู้นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมากการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง
จะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงานเป้าหมายของงานที่ส่าคัญคือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด่าเนินการตามที่
ก่าหนดไว้ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป็น ๔ ส่วนคือ 
๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบความต้องการ
ของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นสนองตอบความต้องการของพนักงานและสนองตอบความต้องการของสังคม
ส่วนรวม 
๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวัตกรรมในการท่างานและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้นซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ของ
องค์กร 
๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไปการท่างานที่ประสิทธิภาพสูง
หมายถึงการท่างานที่ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูงเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้คือการ
ที่กลุ่มคนที่ด่าเนินการจัดการความรู้ร่วมกันมีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเองส่าหรับใช้งานของตนคน
เหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลาโดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วนเป็นการสร้างผ่านการ
ทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตนและทดลองใช้งานจัดการความรู้ ไม่ใช่
กิจกรรมที่ด่าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝงหรือในภาษาวิชาการเรียกว่า
บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท่างานและที่ส่าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานพัฒนางานคนพัฒนาคนองค์กรเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
ความเป็นชุมชนในที่ท่างานการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเองนี่คือหลุมพรางข้อที่ ๑ของการ
จัดการความรู้เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิดเอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมายความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา
อันตรายทีจ่ะเกิดตามมาคือการจัดการความรู้เทียมหรือปลอมเป็นการด่าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการ
ความรู้การริเริ่มด่าเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจการริเริ่มด่าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรกถ้าก้าวถูกทิศทาง
ถูกวิธีก็มีโอกาสส่าเร็จสูงแต่ถ้าก้าวผิดก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลวตัวก่าหนดที่ส่าคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่ม
ด่าเนินการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 
- สัมมาทิฐิ :ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส่าเร็จและความม่ันคงในระยะยาว 
- การจัดที่มีการด่าเนินการ 
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริงและด่าเนินการต่อเนื่อง 
- การจัดการระบบการจัดการความรู้ 
แรงจูงใจในการริเริ่มด่าเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจแท้ต่อการด่าเนินการจัดการความรู้คือเป้าหมายที่งานคน
องค์กรและความเป็นชุมชนในที่ท่างานดังกล่าวแล้วเป็นเงื่อนไขส่าคัญในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความส่าเร็จในการ
จัดการความรู้แรงจูงใจเทียมจะน่าไปสู่การด่าเนินการจัดการความรู้แบบเทียมและไปสู่ความล้มเหลวของการ
จัดการความรู้ในที่สุดแรงจูงใจเทียมต่อการด่าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยมีมากมายหลายแบบที่พบบ่อย
ที่สุดคือท่าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท่าท่าเพราะถูกบังคับตามข้อก่าหนดท่าตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมายและ
วิธีการด่าเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 



 

 

-๕- 
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 
๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส่าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น่าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหาจัดเก็บแลกเปลี่ยนรวมทั้งน่าความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น 
๓. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการเพื่อน่าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพื่อท่าให้เกิดการปรับปรุง
และนวัตกรรมองค์ประกอบทั้ง๓ส่วนนี้จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุลการจัดการความรู้ของกรมการปกครอง
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ ก่าหนดให้ส่วนราชการมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความส่าคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการจัดการองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการและได้ก่าหนด
เป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะด่าเนินการในปี๒๕๔๙คือมุ่งเน้นให้อ่าเภอเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมคือ
อ่าเภอ/กิ่งอ่าเภอมีข้อมูลผลส่าเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯไม่น้อยกว่าศูนย์ละ๑
เรื่องและเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) และกิจกรรม
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไปโดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้
นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นส่าคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่องอื่นๆและน่าไปสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 

๗.การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้และสรุปผลการประเมินตนเอง 
แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้หมวด๑ - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด่าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
๐ – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก๑ – มีน้อย๒ - มีระดับปานกลาง๓ - มีในระดับที่ดี๔ – มีในระดับทีด่ีมาก 

หมวด๑กระบวนการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู ่
๑.๑เทศบาลมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการ
ความรู้เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้เช่นเทศบาลยังขาดความรู้ที่จ่าเป็นต้องมีหรือ
เทศบาลไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการน่าไปใช้ไม่ทราบ
ว่าคนไหนเก่งเร่ืองอะไรฯลฯและมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไขปรับปรุง 

- เทศบาลมีการวิเคราะห ์SWOT ของ
เทศบาลแต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงการจัดการ
ความรู ้

๑.๒เทศบาลมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
เทศบาลที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

-เทศบาลมีการแสวงหาความรู้/ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆเมื่อจ่าเป็นต้องใช้แต่ไม่เป็น
ระบบต่างคนต่างท่า 

๑.๓ทุกคนในเทศบาลมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ๆระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
(บริการหรือด่าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และจากองค์กรอื่นๆที่มีลักษณะแตกต่างกัน
โดยสิ้นเชิง 

- เทศบาลมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆบ้าง
แต่ไม่เป็นระบบและท่ากันเฉพาะกลุ่มงาน
และยังไม่ครอบคลุมทุกคน 

๑.๔เทศบาลมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเปน็ระบบซึ่งรวมถึงการเขียน
BestPracticesออกมาเป็นเอกสารและการจัดท่าข้อสรุปบทเรียนที่ได้รบั (Lessons 
Learned) 

- เทศบาลมีการจัดท่าวารสารความรู้เพื่อ
เผยแพร่ในบางเร่ืองแต่ยังไม่เป็นระบบใคร
อยากท่าก็ท่า 

๑.๕เทศบาลเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือความรู้และทักษะที่อยู่ในตัว
บุคลากรซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคนและให้มีการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะนั้นๆทั่วทั้งเทศบาล 
 

- เทศบาลเห็นคุณค่าของ  Tacit 
Knowledge และพยายามกระตุ้นให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้แต่ไม่ได้ท่าเป็นระบบส่วน
ใหญ่มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
เป็นกลุ่มย่อยๆแต่ไม่มีรูปแบบชัดเจน 



 

 

-๖- 
๘.เกณฑ์การประเมนิ 
เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่มีนโยบายที่จะด่าเนินการพัฒนาการจัดการความรู้  (KnowledgeManagement) ใน
องค์กรโดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสมและได้จัดวางระบบการจัดการเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
น่าแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ ได้จัดวางระบบการจัดการ
ความรู้และแผนการด่าเนินงานดังรายการต่อไปนี้ 
๑). เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่มีแผนยุทธศาสตร์ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63 ซึ่งมีลักษณะเป็น Conceptual 
Plan โดยมีองค์ประกอบส่าคัญ ๖ ประการได้แก่วิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดและ
โครงการส่าคัญท่ีจะด่าเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจัดท่า
แผนการจัดการความรู้และแผนพัฒนาต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือน่าไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 
๒). นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่ (CEO) ก่าหนดผู้บริหารจัดการความรู้ CKO และทีมงานKM เพ่ือด่าเนินการ
จัดการความรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
๓). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM การ
ก่าหนดเป้าหมาย KM และการประเมินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมินตนเอง 
๔). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันจัดท่าแผนจัดการความรู้เพื่อก่าหนดกิจกรรมระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
จัดการความรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ตลอดจนก่าหนดตัวชี้วัดผลส่าเร็จในการด่าเนินงานในแต่ละกิจกรรมมี
การก่าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต่าบล
รังกาใหญ่อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนาศักยภาพ
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
แนวทางการติดตามและประเมิน 
๑. ก่าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท่ารายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก่าหนดภายใน๑๕วันนับแต่วัน
กลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล่าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีกรณีที่ได้มี
การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร 
๒. ก่าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท่าบันทึกข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเวปไซด์เทศบาลภายใน ๑๕ 
วันนับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติโดยให้ท่าการประสานงานกับผู้ท่าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๓. ก่าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสารโดยจัดท่าเป็นเล่มเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
๔. ก่าหนดให้ผู้บังคับบัญชาท่าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงานก่อนและหลัง
การพัฒนา 
๕. ท่าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้บังคับบัญชาตามล่าดับชั้นผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๗- 
๘.แผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการจัดการความรู(้KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้(KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆเช่น
การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สถานะ 
 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ 

ท่าการตรวจสอบ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้น
ต่างๆ 

๑ ต.ค. 60
เป็นต้นไป 

จ่านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ 
ด้านต่างๆ 
 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ด้านต่างๆอย่าง 
น้อยร้อยละ๙๐ 
 

-กระดาษ A๔
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 
 

๑๕๐,๐๐๐
บาท 
 

นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 
 

 

๒ การสร้างและ 
แสวงหาความรู้ 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-จัดหรือส่งอบรม 
/ สัมมนา / ศึกษา 
ดูงาน /ศึกษาต่อ 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการอบรม 
/ สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน / 
ศึกษาต่อ 

บุคลากรได้รับการ 
อบรม / สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน /
ศึกษาต่อ 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๓ การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
-เว็ปไซค์เทศบาล 
-จัดท่ารูปเล่ม/
รายงาน 

-รวบรวมความรู ้
เป็นหมวดหมู่และ 
จัดท่าฐานข้อมูล 
เป็น Knowledge 
Base 
-สร้างคลังความรู้ 
ผ่านระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนฐาน 
ข้อมูลความรู ้
ด้านต่างๆที่ 
น่าไปใช้ได้ 

 

จ่านวนฐานขอ้มูล
ความรู้ที่น่าไปใช้
ได้จริงอย่างน้อย๖
รายการ 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๔ การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู ้
- ปรับปรุงรูปแบบ 
เอกสารข้อมูลให้
เป็นมาตรฐาน
สมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ของ 
บอร์ด 
ประชาสัมพันธ/์ 
เว็ปไซค์เทศบาล 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนฐาน 
ข้อมูลความรู ้
ด้านต่างๆที่ 
ได้รับการ 
ปรับปรุง 

 

จ่านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้ที ่
ได้รับการ 
ปรับปรุงอย่าง 
น้อย๖รายการ 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๕ การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

รวบรวมความรู ้
เพื่อติดประกาศ / 
บันทึก / จัดเก็บ 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนการ 
เข้าถึงฐาน 
ข้อมูลความรู ้
ด้านต่างๆ  

 

มีจ่านวนการ
เข้าถึง 
ฐานข้อมูลความรู ้
ด้านต่างๆอย่าง 
น้อย๑๒ครั้ง 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 
-ห้องประชุม. 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๖ การแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู ้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- จัดท่ารูปเล่ม 
- จัดท่ารายงาน 

ให้บุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ 
ด้านๆเข้าร่วม
ประชุม/ 
รายงาน/เพิ่มข้อมูล 
การพัฒนาศักยภาพ 
ในเว็ปไซค์เทศบาล 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนการ
ประชุม 
เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความรู้ /จัดท่า 
รายงาน/บันทึก
ทึกข้อมูลในเว็ป
ไซค์เทศบาล 

มีจ่านวนกิจกรรม 
อย่างน้อย๖ 
รายการ 

 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 
-ห้องประชุม. 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

๗ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์
ความรู้ 
-การน่าความรู้ใน
ไปใช้ 

ประชาสัมพันธ ์/ 
เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

การจัดท่า/ 
บันทึกข้อมูล 

 

มีจ่านวนการ 
จัดท่า/บันทึก 
ข้อมูลอยา่ง 
น้อย๖รายการ 

 

กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KM Team 

 

 

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



 

 

-๘- 
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สถานะ 
 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-มีบรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการจัดการ
ความรู้มา 
เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน 

เสริมสร้าง 
บรรยากาศให้เอือ้ 
ต่อการน่าการ 
จัดการความรู้มา 
เป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาบุคลากรและ 
พัฒนางาน 

๑ ต.ค. 60
เป็นต้นไป 

จ่านวนการ 
เสริมสร้าง 
บรรยากาศให้
เอื้อต่อการน่า
การจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมือ 

มีการเสริมสร้าง 
บรรยากาศให้เอือ้ต่อ
การน่าการจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมืออย่างน้อย๓
รายการ 

-กระดาษ A๔
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 
 

 นายกเทศ 
มนตรี 
KMTeam 
 

 

๒ การสร้างและ 
แสวงหาความรู้ 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-ประชุม/สัมมนา 
เพื่อสนับสนุนการ 
สร้างบรรยากาศ 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนครั้งที่
ประชุม/ 
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุน 
การสร้าง
บรรยากาศ 

มีการประชุม/ 
สัมมนาเพื่อ 
สนับสนุนการสร้าง 
บรรยากาศอย่าง 
น้อย๓ครั้ง 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ 
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๓ การจัดความรู้ให ้
เป็นระบบ 
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
-เว็ปไซค์เทศบาล 
-จัดท่ารูปเล่ม/
รายงาน 

-จัดตั้งทีมงาน 
ตรวจสอบการให ้
และเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 
 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีทีมงาน
ด่าเนินการ 
ตรวจสอบการให ้
และเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 

 

ทีมงานมีการ 
ด่าเนินการตรวจ 
สอบการให้และเก็บ 
รวบรวมข้อมูลอย่าง 
น้อย๓ครั้ง 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๔ การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู ้
- ปรับปรุงรูปแบบ 
เอกสารข้อมูลให้
เป็นมาตรฐาน
เนื้อหาให้สมบูรณ์ 

-จัดตั้งทีมงาน 
ปรับปรุงกลั่นกรอง 
ฐานข้อมูลความรู้บน 
บอร์ดประชาสัมพันธ/์ 
เว็ปไซค์เทศบาล 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีทีมงาน
ด่าเนินการ 
ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่างๆ 

ทีมงานมีการ 
ด่าเนินการปรับปรุง 
ฐาน 
ข้อมูลความรู ้
อย่างน้อย๓ 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๕ การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

จัดตั้งทีมงานดูแล 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์
/เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีทีมงานดูแล
บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/
เว็ปไซค์เทศบาล 
/ ศูนย ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ทีมงานมีการดูแล 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์
/เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างน้อย๓ครั้ง 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 
 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๖ การแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู ้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- จัดท่ารูปเล่ม 
- จัดท่ารายงาน 

จัดตั้งทีมงานรวบรวม 
จัดท่าเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู ้/
เทคโนโลยี 
สารสนเทศดูแล 
ช่องทางการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู ้

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีทีมงานรวบรวม 
จัดท่าเป็น 
เอกสาร / 
ฐานความรู/้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศดูแล 
ช่องทางการ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

ทีมงานมีการ 
รวบรวมจัดท่าเป็น 
เอกสาร/ฐานความรู ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดูแลช่องทางการ 
แบ่งปันแลกเปลี่ยน 
ความรู้อยา่งน้อย๓
รายการ 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๗ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์
ความรู้ 
-การน่าความรู้ใน
ไปใช้ 

ประชาสัมพันธ ์/ เว็ป 
ไซค์เทศบาล /ศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสาร 

 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

การจัดท่า/ 
บันทึกข้อมูล 

 

มีจ่านวนการ 
จัดท่า/บันทึก 
ข้อมูลอยา่ง 
น้อย๖รายการ 

 

กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 



 

 

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

 
-๙- 

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ 
ทางด้านต่างๆเช่นการศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สถานะ 
 

๑ การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 

-ส่งเสริมให้บุคลากร 
ในสังกัดเทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ่เห็น 
ความส่าคัญของการ 
จัดการความรู ้

๑ ต.ค. 60
เป็นต้นไป 

บุคลากรใน 
สังกัดเทศบาล 
ทราบเป้าหมาย 
KM ของเทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ ่

จ่านวนบุคลากรที ่
ทราบเป้าหมาย 
KM ของเทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ่อย่าง 
น้อย๕๐% ของ
เทศบาล 

-กระดาษ A๔
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 
 

 นายกเทศ 
มนตรี 
KMTeam 
 

 

๒ การส่ือสาร ประชุม / สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน / จัด 
กิจกรรมที่ท่าให้ทกุ 
คนเข้าใจถึงการ 
จัดการความรู ้

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

บุคลากรใน 
สังกัดเทศบาล 
เข้าใจถึงการ 
จัดการความรู ้
 

จ่านวนบุคลากรที ่
เข้าใจถึงการ 
จัดการความรู ้
อย่างน้อย๕๐% 
ของเทศบาล 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์ 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ 
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๓ กระบวนการและ 
เครื่องมือ 
- การค้นหา 
- การถ่ายทอด 
- แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

มีการจัดท่าให้บอร์ด 
ประชาสัมพันธ ์/ เว็ป 
ไซค์เทศบาล / ศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารให้ม ี
การค้นหาถา่ยทอด 
แลกเปลี่ยนความรู้ที ่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

จ่านวนครั้งของ 
บอร์ดประชาสัม 
พันธ ์/ เว็ปไซค์ 
เทศบาล /ศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้รับการปรับ 
ปรุง 

บอร์ดประชาสัม 
พันธ/์เว็ปไซค์เทศ 
บาล /ศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารได้รับการ 
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
อย่างน้อย๓ครั้ง 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๔ การเรียนรู้ จัดการประชุม/
สัมมนา 
/ศึกษาดูงาน / จัดกิจ 
กรรมเพื่อให้ทุกคน 
เข้าใจและตระหนกัถึง 
ความส่าคัญและหลกั 
การของการจัดการ 
ความรู ้

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

บุคลากรที่เข้าใจ 
และตระหนักถึง 
ความส่าคัญและ 
หลักการของการ 
จัดการความรู ้
 

จ่านวนบุคลากร 
ที่เข้าใจและ 
ตระหนักถึง 
ความส่าคัญและ 
หลักการของการ 
จัดการความรู ้
 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๕ การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อ 
ติดตามและ 
ประเมินผลแผนการ 
จัดการความรู ้
เทศบาลต่าบลรัง 
กาใหญ ่

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

มีการติดตาม 
และประเมินผล 
แผนการจัดการ 
ความรู้เทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ ่
 

ผลการติดตาม 
และประเมินผล 
แผนการจัดการ 
ความรู้เทศบาล 
ต่าบลรังกาใหญ ่
 

-กระดาษ A๔, 
คอมพิวเตอร์, 
พริ้นเตอร์ 
 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

๖ การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 
 

-การให้ของขวัญ/ 
ของรางวัล 
 

๑ ต.ค. 60 
เป็นต้นไป 

 

บุคลากรใน 
สังกัดเทศบาลมี 
ความเข้าใจการ 
จัดการความรู ้

จ่านวนบุคลากรที ่
เข้าใจการจัดการ 
ความรู้อยา่งน้อย 
๕๐% ของเทศบาล 

-ของขวัญ/ 
ของรางวัล 

 

 นายกเทศ
มนตรี 
KMTeam 

 

 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : นายเสถียร  ควบพิมาย (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๑๐- 
๙.การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
ประกอบด้วย 

๑. ปลัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาลเป็นกรรมการ 
๓. ผู้อ่านวยการกองคลังเป็นกรรมการ 
๔. ผู้อ่านวยการกองช่างเป็นกรรมการ 
๕. ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ 
๖. ผู้อ่านวยการกองกองการศึกษาเป็นกรรมการ 
๗. ผู้อ่านวยการองส่งเสริมการเกษตร  เป็นกรรมการ 
๘. นักทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ก่าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ 

ประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่และด่าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ 
จัดการความรู้เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 



 

 

 
รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
๑.  การวางแผนการประเมินผล 

๑.๑  การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
๑.๒  ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓  ก่าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
๑.๔  ก่าหนดประเด็น  ขอบเขต  และวิธีการ 
๑.๕  การจัดท่าข้อเสนอ 

๒.  การด่าเนินการประเมินผล 
 ๒.๑  ก่าหนดตัวชี้วัดเครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูล 
 ๒.๒  รวบรวมข้อมูล 
 ๒.๓  วิเคราะห์ข้อมูล 
 ๒.๔  จัดท่ารายงานประเมินผล 
๓.  การสรุปและให้ข้อเสนอแนะ 
 ๓.๑  ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๒  จัดท่าข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ๓.๓  เสนอขอรับการอนุมัติ 
 ๓.๔  การรายงานและเผยแพร่ผลการประเมิน  เพ่ือใช้ประโยชน์จากผลการประเมินให้มากที่สุดหลักการ
ที่ส่าคัญของการที่ส่าคัญของการเผยแพร่ผลประเมินเป็นบทบาทและความรับผิดชอบตามสัญญาการประเมินและ
หน้าที่ของผู้ให้ประเมิน เมื่อผู้ให้การประเมินต้องการให้ผู้ประเมินเผยแพร่ผลประเมินและหน้าที่ของผู้ให้ประเมิน  
เมื่อผู้ ให้การประเมินต้องการให้ผู้ประเมินเผยแพร่ผลการประเมินทั้งในรูปบทความหรือน่าเสนอในที่
ประชุมสัมมนา  ผู้ประเมินก็ควรให้ความร่วมมือ  หากผู้ประเมินประสงค์ที่จะให้เผยแพร่หรือตีพิมพ์รายงาน
ประเมินในรูปแบบใดก็ตาม  ก็ต้องขออนุมัติจากผู้ให้ประเมินเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  ผู้ประเมินจึงจะสามารถ
ด่าเนินการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการประเมินได้ 
 การออกแบบก ากับงานและการประเมินผล 
  การประเมินผลมุ่งให้ได้สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารและเพ่ือให้ได้
ข้อมูลความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่  ดังนั้น  ผลการประเมินผลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  จ่าเป็นต้องมี
การคัดเลือกและออกแบบประเมินผลที่เหมาะสม   เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการและเพ่ือให้
ได้ผลของการประเมินผลที่มีความตรงภายในและความตรงภายนอก  โดยเฉพาะให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ความจริง  และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ของผู้มีส่วนได้เสียผลและใช้ผลการประเมิน 
  ความหมายของการก่ากับงาน  คือการเก็บราบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในโครงการที่ก่าหนดไว้
แล้วให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้น  เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  การก่ากับงานเป็นกิจกรรมที่ด่าเนินการโดยผู้บริหารโครงการโดยมุ่งตอบค่าถามหลักว่า  
ในการด่าเนินโครงการนั้น 
 
 
 

 



 

 

-๒- 
- ได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่  ได้รับตามก่าหนดหรือไม่ 
- ได้ปฏิบัติตามแผนที่ก่าหนดหรือไม่ 
- ได้ผลตามท่ีก่าหนดหรือไม่ 

ข้อมูลจากการก่ากับงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้การด่าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  และแล้ว
เสร็จในเวลาที่ก่าหนดและน่าสารสนเทศจากากรประเมินตนองมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ตลอดจนให้แน่ใจถึงผลลัพธ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
การออกแบบก ากับงาน  ประกอบด้วยระบบย่อย  ๒  ระบบ คือ 

๓. ระบบการเก็บข้อมูลส่าหรับก่ากับงานสามารถท่าได้หลายวิธี  เช่น  การประชุม 
๔. ระบบการรายงาน  โดยทั่วไปมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน  รายงานการเงิน  งบประมาณ  

รายงาน 
ตรวจสอบการบริหารภายใน  เป็นต้น ระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ตอการก่ากับงานในด้านปัจจัย  ด้านกิจกรรม  และด้านผลลัพธ์  กล่าวคือ ในด้านปัจจัยมุ่งตรวจสอบว่าโครงการ
ได้รับทรัพยากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพตามเวลาที่ก่าหนดหรือไม่  การก่ากับกิจกรรมมุ่งตรวจสอบว่าใน
การด่าเนินงานได้ปฏิบัติตามแผนที่ก่าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  และการก่ากับงานด้านผลลัพธ์หรือผลการ
ด่าเนินงานคือการตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์ตามแผนที่ก่าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

ขั้นตอนการจัดระบบการก ากับงานมีดังนี้ 
๔. ก่าหนดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บทั้งข้อมูลด้านทรัพยากร  ด้านกิจกรรม  และด้านการด่าเนินงาน 
๕. ด่าเนินการจัดท่าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศพร้อมที่จะใช้ในการก่ากับงานด้านต่างๆได้ เช่น 

การ 
บันทึก  การท่าเป็นดัชนี  การจัดประเภท  การย่อสรุป  การเก็บรักษาข้อมูล  เป็นต้น 

๖. น่าเสนอผู้บริหารกลั่นกรองตามความเหมาะสมได้ตรงตามเป้าหมายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก่าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประเมินผล/สรุปการจัดการองค์ความรู้ 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ประเมินผล/สรุปบทเรียน 

๑.การบ่งชี้ความรู้  ระดมความ
คิดเห็นบุคลากรในองค์กรเพ่ือ
ก่าหนดองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใน
องค์กรหรือมีความจ่าเป็นต่อ
องค์กร 
๒.การแสวงหาความรู้ 
  ๒.๑ สร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรที่เลือกด่าเนินการอย่าง
ชัดเจน 
 ๒.๒ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
จากภายนอกองค์กร เช่น การ
ฝึกอบรม การศึกษาเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก
สารสนเทศ 
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๑ การประชุมชี้แจงวิธีการ
ท่างาน 
 

- ทะเบียนความรู้ 
 
 
 
 
-องค์ความรู้ในรูปแบบ 
explicit  knowledge  
แบบชัดเจนสามารถ
ถ่ายทอดได้ องค์ความรู้ที่
ได้จากการแสวงหาความรู้  
ความรู้เพิ่มเติม 
 
 
 
 
-บุคลากรที่ไปฝึกอบรมน่า
ความรู้ที่ได้มาบอกต่อ 
 

-บุคลากรของเทศบาลได้
เสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการองค์ความรู้การจัด
วาง ระบบควบคุมภายใน 
- รวบรวมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการวางระบบ
การควบคุมภายใน คือ 
หน่วยงานย่อยและองค์กร 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามต่าแหน่งใน
สายที่มีอยู่ในแผน
อัตราก่าลัง 3 ปี (2561-
2563) 

-ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามภารกิจ
งานประจ่าสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก 
-บุคคลสามารถน่าความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 
 
-บุคลากรสามารถเรียนรู้
กรณีศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการวางระบบ
ควบคุมภายใน ระบบ
สารสนเทศต่างๆส่วน
ต่างๆ สามารถน่าความรู้
มาวางระบบควบคุม
ภายในส่วนงานย่อยได้มี
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ของการท่างานแต่ละส่วน
เพ่ือที่จะจัดวางระบบ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

-๒- 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ประเมินผล/สรุปบทเรียน 

๔. การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ 
จัดรวบรวมความรู้มาวางเป็น
ระบบของแต่ละส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การเผยแพร่องค์ความรู้ 
เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการ
ประชุมแนะน่า และการจัด
เอกสาร 

-มีรูปแบบการจัดเก็บ 
รวบรวม ความรู้ 
ระบบงาน 
 
-มีการเผยแพร่เอกสาร
และหนังสือให้กับส่วนงาน 

-ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
ระเบียบ คู่มือ กฎหมาย 
บุคลากรที่ไปอบรมมาน่า
เอกสารหนังสือ คู่มือ มา
ถ่ายเอกสารเพ่ิมเติม
แจกจ่ายให้ส่วนงานต่างๆ
และประชุมชี้แจงให้ทราบ
ว่าจะต้องปฏิบัติงาน
อย่างไรระดมสมองการ
วางระบบควบคุมภายใน
องค์กร ทุกส่วนงานและ
ส่วนงานย่อยจัดรวบรวม
ความรู้เป็นสองแบบคือ  
๑. เก็บเอกสารหนังสือ
การวางระบบควบคุม
ภายในไว้เป็นหมวดหมู่ 
๒. จัดท่าแฟ้มข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
-ด่าเนินการเผยแพร่
เอกสารที่ด่าเนินการให้กับ
หน่วยงานเพื่อน่าไปปฏิบัติ 

-ส่วนงานสามารถค้นหา
และสะดวกต่อการเรียนรู้
และน่าไปใช้ประโยชน์ใน
การท่างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-บุคลากรได้ความรู้ข้อมูล
ที่ชัดเจนขอบเขตของการ
ปฏิบัติงาน  บรรลุผล
ส่าเร็จตามแผนที่ก่าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประกาศเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท่างานการจัดการความรู้ 
………………………………..………………………………… 

  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา  ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอ   

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปด้วยควา มเรียบร้อย
ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี         พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑ จึงได้แต่งตั้งคณะท่างานจัดการความรู้  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ปลัดเทศบาล    ประธานคณะท่างาน 
2.  หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาล  คณะท่างาน 
๒.  ผู้อ่านวยการกองคลัง   คณะท่างาน    
๓.  ผู้อ่านวยการกองช่าง   คณะท่างาน 
๔.  ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขฯ  คณะท่างาน 
๕  ผู้อ่านวยการกองการศึกษา  คณะท่างาน 
๖.  ผู้อ่านวยการกองส่งเสริมการเกษตร คณะท่างาน 
๗.  นักทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ/คณะท่างาน 

  หน้าที่ 
๖. พิจารณาก่าหนดขอบเขตเป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้ 
๗. ด่าเนินการจัดท่าแผนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ 
๘. ประสานงานและสนับสนุนการด่าเนินแผนการจัดการความรู้ 
๙. ติดตามประเมินผลและสรุปการจัดการความรู้ 
๑๐. เสนอรายงานผลการด่าเนินการต่อผู้บริหาร 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕60 
  

 
(นายเสถียร   ควบพิมาย) 

นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่ 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ่านวยการ  ส่านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
ที่  นม ๕๒๔๖๑/-    วันที่       พฤศจิกายน   ๒๕61 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะท่างานจัดการความรู้ 

 

เรียน   คณะท่างานจัดการความรู้   
 

ตามที่เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ ประกาศแต่งตั้งคณะท่างานการจัดการความรู้ ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท่าแผนการเรียนรู้ของ
เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมคณะท่างาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 
2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ ชั้น 2 
   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 

               
  
              (ลงชื่อ)…………………….…….………………..…. 

                   (นายนอม  สุขโข) 
     ปลัดเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 

                                             ประธานคณะท่างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

รายงานการประชุมคณะท่างานการจัดการความรู้  KM (Knowledge  Management) 
วันพฤหัสบดีที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่  ชั้น 2 
รายชื่อคณะท่างาน 

๑ นายนอม           สุขโข นายกเทศมนตรีต่าบลรังกาใหญ่ 
2 นางสาวน้่าฟ้า     ศรีชุ่ม หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาล 
3 นางวิไลพร        วงษ์เตมีย์ ผู้อ่านวยการกองคลัง 
4 นายพงศธร       กรพิมาย ผู้อ่านวยการกองช่าง 

(รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) 
5 นางอรวรรณ     เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 
6 นางสาวสุภาวดี   ศรีชุ่ม ผู้อ่านวยการกองการศึกษา 
7 นายณัฏพัชร์   นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล 
8 นางดารารัตน์  ควบพิมาย ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ  
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
   -รับรอง-  
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  
   -ไม่มี-  
ระเบียบวารที่ 4  การจัดท่าแผนงานการจัดการความรู้  

ประธาน ตามที่เทศบาลได้ จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร หรือแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดไปแล้วนั้น  จึงต้องมีการจัดท่าแผนการจัดการความรู้เพ่ือให้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามสายงานของแต่ละต่าแหน่งให้มีความเหมาะสม
เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงเชิญประชุมคณะ ท่างานเพ่ือจัดท่าแผนการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณ 2561  ส่วนรายละเอียดขอเชิญเลขานุการชี้แจงครับ   

เลขานุการ   ครับ ส่าหรับการจัดท่าแผนการจัดการความรู้ หรือ KM เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ใน
องค์กรให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์   
ซึ่งต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดการความรู้สามารถก่าหนดขึ้นและน่าไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  โดยเริ่มจากหัวข้อหลักดังนี้ กิจกรรม  วิธีการสู่ความส่าเร็จ  ระยะเวลา  
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  และสถานะ 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้คณะท่างานทุกท่านครับ 

 

 

/ประธาน... 

 



 

 

  

ภาคผนวก 
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การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งนับว่ามีความส่าคัญยิ่งแสดงถึง
ความมีศักยภาพในการบริหารจัดการโดยเฉพาะเทศบาลต้องมีหน้าที่มากขึ้นตามพระราชบัญญัติก่าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

  การจัดการองค์ความรู้ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่  เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในเทศบาลสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการจ่าแนกความรู้ในลักษณะเป็น
การถ่ายทอดความรู้ที่ มีอยู่ในตัวบุคคล  เช่น เรื่องการจัดท่าแผนอัตราก่าลัง 3 ปี และการปรับปรุงแผน
อัตราก่าลัง 3 ปี  จ่าแนกความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ จากนักทรัพยากรบุคคล      งานการเจ้าหน้า ส่า นัก
ปลัดเทศบาล  เรื่องการจัดท่าแผนพัฒนา 4 ปี จ่าแนกความรู้จาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและ
งบประมาณ ส่านักปลัดเทศบาล เรื่องการจัดเก็บภาษีต่างๆ จ่าแนกความรู้จาก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  งาน
จัดเก็บรายได้  กอคลัง  เรื่องงานธุรการ  จ่าแนกความรู้จาก หัวหน้าฝ่ายธุรการ ส่านักปลัดเทศบาล  เรื่อง
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ การสอบสวน จ่าแนกความรู้จาก นิติกร       งานนิติการ  ส่านักปลัดเทศบาล  เรื่องการ
จัดการขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้  จ่าแนกความรู้จาก นักวิชาการสุขาภิบาล  งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 
https:rangkayai.go.th 

อนึ่งผู้จัดท่าเห็นว่าการจัดการองค์ความรู้ที่เกิดจากการจ่าแนก หรือถ่ายทอดความรู้ของแต่ละ
บุคคล ในแต่ละงาน ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ น่าจะเกิดประโยชน์และสามารถน่าไปเป็นความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ในด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนความรู้การปฏิบัติงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
ตามอ่านาจหน้าที่   มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ต่อไป 
 
 

        จัดท่าโดย 
ส่านักปลัดเทศบาล 

ฝ่ายอ่านวยการ 
                  งานการเจ้าหน้าที่ 

โทร.044-009-755 
โทรสาร.044-009-557 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

 

การจ าแนกความรู้ด้านการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
และการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

1.  เรื่องการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ตามที่เทศบาลได้จัดท่าแผนอัตราก่าลัง 3 ปี โดยใช้หลักเกณฑ์และแนว จากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ได้ก่าหนดประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล   (แก้ไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๘   เทศบาลจึงต้องมีการจัดท่าแผน
อัตราก่าลัง 3 ปี ขึ้นเพ่ือให้มีการด่าเนินกิจกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไป    ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันระหว่างบุคลากร ของเทศบาล ปริมาณงาน อ่านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา          จากระดับบนลงล่าง ให้มีความสอดคล้องกัน  ซึ่งมีขั้นตอน
การด่าเนินการดังนี ้

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าแผนอัตราก่าลัง โดยมีกรอบโครงสร้างของคณะกรรมการ 
คือนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ่านวยการกอง เป็นกรรมการ และผู้ที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ ร่วมกันพิจารณาการจัดท่าแผนอัตราก่าลัง ๓ ปี  

1.2  การประชุมคณะกรรมการจัดท่าแผนอัตราก่าลัง 3 ปี เพ่ือก่าหนดหลักเกณฑ์ แนว
ทางการจัดท่าแผน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ภารกิจ อ่านาจหน้าที่ ปริมาณงาน กรอบ
อัตราก่าลัง โครงสร้างอัตราก่าลัง  กับบุคลากรที่มีอยู่  ต่าแหน่งที่ว่าง ประกอบกับโครงสร้างของแต่ละส่วน
ราชการ  และภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ให้มีความถูกต้องเหมะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชนมากที่สุด ส่าหรับการจัดท่าแผนอัตราก่าลัง 3 ปี นั้นเป็นการก่าหนดต่าแหน่ง 
ต่างๆ ทีเ่ทศบาลได้มีการวิเคราะห์จาก อ่านาจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่เทศบาลเห็นว่าต่าแหน่งต่างๆ  ที่จะก่าหนดในแผนอัตราก่าลัง 3 ปี  มีความ
สอดคล้อง กับอ่านาจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากบนลงล่าง นโยบายของการบริหารงานของเทศบาล 
ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายตามาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล      พ.ศ. 2542 และกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก่าหนด ในการจัดท่าแผนอัตราก่าลัง 3 ปี  

1.3  การวิเคราะห์ ค่างาน ปริมาณงาน ภาระค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา และที่ก่าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคตข้างหน้า ซึ่งการค่านวณ วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน ในทุกต่าแหน่งที่มีอยู่ในแผนอัตราก่าลังเดิม และ
จะต้องก่าหนดเพิ่มหรือลดลง จากแผนเดิม ซึ่งมีผลกระทบต่อการจะต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างที่จะสิ้นสุดสัญญา
จ้าง ตามระยะเวลาของแผนอัตราก่าลังเดิม  ดังนั้นเมื่อมีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงานในต่าแหน่งใดแล้ว มีค่า
ไม่ถึง 1 ก็จะไม่สามารถก่าหนดต่าแหน่งนั้นในแผนอัตราก่าลังได้ ถ้าก่าหนดต่าแหน่งใดในแผนไม่ได้ ถ้าเป็น
ต่าแหน่งข้าราชการ ก็ให้หมายเหตุไว้เมื่อต่าแหน่งว่างก็ต้องยุบเลิกต่าแหน่งนั้น แต่ถ้าเป็นต่าแหน่งพนักงานจ้าง 
เทศบาลก็พิจารณาในเรื่องการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งแต่ละส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงานเพ่ือให้
สอดคล้อง ระหว่างปริมาณงาน กับกรอบอัตราก่าลัง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการคิด ค่านวณจากกระบวนการ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก่าหนด 1 ปี มีเวลาท่างาน 230 วัน เวลาท่างานมาตรฐานของ
ข้าราชการใน 1 วัน  เท่ากับ 6 ชั่วโมง ดังนั้น เวลาท่างานของข้าราชการใน   1 ปี  

/(230x6) 1,380 ชั่วโมง…….. 
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(230x6) 1,380 ชั่วโมง หรือ (1,380 x 6) คิดเป็น 82,800 (นาที) ต่อปี  ยกตัวอย่างเช่น 
งานการเจ้าหน้าที่      มีปริมาณงานทั้งปี 1,009 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น28,850 (นาที) มีระยะเวลา
ทั้งปี 223,880 (นาที) เมื่อค่านวณแล้วได้ดังนี้  (223,880 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.70) เมื่อดูจาก
ค่านวณแล้ว การก่าหนดต่าแหน่งของงานการเจ้าหน้าที่  ได้ไม่เกิน 3 อัตรา เป็นต้น 

1.4  การค่านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ที่แต่ละส่วนราชการก่าหนดต่าแหน่งในแผน
อัตราก่าลัง 3 ปีโดยยึดถือปฏิบัติตาม หนังสือส่านักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว53 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ยกตัวอย่างเช่น   

1.4.1 ปีงบประมาณ 2561 ภาระค่าใช้จ่ายรวม จ่านวน 17,823,240 บาท 
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายรวม ได้ 3,564,648 บาท  รวมเป็นค่าใช้จ่าย
บุคคลทั้งสิ้น จ่านวน 21,387,888 บาท  (ปี 61 คิดจากงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2560 จาก 
80,5000,000 บาท ไม่คิดเพ่ิมร้อยละห้าตามคู่มือการจัดท่าแผน เนื่องจากการประมาณงบประมาณรายจ่าย
ในเทศบัญญัติ ในปี 2561 เท่ากันกับ ปี 2560 และภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ยังอยู่ในเกณฑ์ที่
ค่อนข้างต่่า)  คิดได้เท่ากับ (21,387,888 x100 /80,500,000)  คิดเป็นร้อยละ 26.57   แต่ถ้าหักเงิน
อุดหนุน เบี้ยยั งชีพฯ จ่านวน 20,298,400 บาท จะเหลือเงิน 60,201,600 บาท ค่านวณได้ 
(21,387,888x100/60,201,600) คิดเป็น   ร้อยละ 35.53  

1.4.2 ปีงบประมาณ 2562 ภาระค่าใช้จ่ายรวม จ่านวน 18,387,900 บาท 
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายรวม ได้ 3,677,580 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่าย
บุคคลทั้งสิ้น จ่านวน 22,065,480 บาท (ปี 62 คิดเพ่ิมร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2561 ได้
จ่านวน 84,525,000 บาท) ได้เท่ากับ (22,065,480 x100 /84,525,000)  คิดเป็นร้อยละ 26.11  ถ้า
ไม่ รวม เบี้ ยยั งชีพฯ คิ ด เ พ่ิมร้ อยละ  5 จาก  ปี  61  ได้ เท่ ากับ  63,211 ,680 บาท ค่ านวณได้ 
(22,065,480x100 /63,211,680) คิดเป็นร้อยละ 34.91  

1.4.3 ปีงบประมาณ 2563 ภาระค่าใช้จ่ายรวม จ่านวน 18,967,720 บาท 
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายรวม ได้ 3,793,544 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่าย
บุคคลทั้งสิ้น จ่านวน 22,761,264 บาท  (ปี 63 คิดเพ่ิมร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2562 
ได้จ่านวน 88,751,250 บาท)  ได้เท่ากับ (22,761,264 x100 /88,751,250)  คิดเป็นร้อยละ 25.65  
ถ้าไม่ รวมเบี้ยยั งชีพฯ คิดเ พ่ิมร้อยละ 5 จาก ปี  62  ได้ เท่ ากับ 66,372,264 บาท ค่านวณได้ 
(22,761,264x100 /66,372,264) คิดเป็นร้อยละ 34.29  

1.5  เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
อัตราก่าลัง3 ปี และเทศบาลจึงด่าเนินการประกาศใช้แผนอัตราก่าลัง 3 ปี พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนทราบต่อไปการจัดท่าแผนอัตราก่าลัง 3 ปี นี้ เพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนการใช้อัตราก่าลัง อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ตามที่แต่ละส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ค่านวณ ค่างาน ปริมาณงาน โดยเอายุทธศาสตร์การ
พัฒนา ระดับชาติ ระดับจังหวัด และนโยบายผู้บริหาร มาประกอบในการพิจารณา เพ่ือก่าหนดต่าแหน่ง วาง
แผนการใช้อัตราก่าลัง ในอนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหา  

/ที่เกิดขึ้นเช่น….. 
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ที่เกิดขึ้นเช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม และรวมไปถึงเพ่ือรองรับ แนวทาง และทิศทางการเปลี่ยนแปลง ใน
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบุคลากร มีความส่าคัญที่จะเป็นกลไก ในการผลักดันเ รื่องต่างๆ ให้เกิดผล
ส่าเร็จ  และส่าหรับการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน ของแต่ละต่าแหน่งที่เกิดขึ้น น่าจะน่ามาเป็นเครื่องชี้วัด ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบการประเมินได้  ว่าแต่ละต่าแหน่งมีกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามที่ได้มีการวิเคราะห์ ออกมาเป็นตัวเลขนี้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใช้คนให้เหมาะสมกับงานมากที่สุด  

2. เรื่องการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

การปรับปรุงแผนอัตราก่าลัง 3 ปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนแผนอัตราก่าลัง 3 ปี         ใน
แต่ละปี ว่าแต่ละส่วนราชการที่ได้ก่าหนดอัตราก่าลัง  โครงสร้างส่วนราชการ และปริมาณงาน  ประกอบการ
ก่าหนดต่าแหน่ง     ที่ผ่านมานั้นมีการเปลี่ยนแปลง หรือลักษณะงานมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เพ่ือให้การ
ปรับปรุงต่าแหน่ง ก่าหนดต่าแหน่งให้มีความเหมาะสมตามอ่านาจหน้าที่ของเทศบาล  และจะได้ทบทวนในเรื่อง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  ซึ่งข้ันตอนดังนี ้

  2.1 ส่วนราชการรายงานเหตุผล ความจ่าเป็น เพ่ือขอปรับปรุงกรอบอัตราก่าลังในแผน
อัตราก่าลัง 3 ปี ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาถึงเหตุผลความจ่าเป็น เพ่ือแจ้งคณะกรรมการจัดท่าแผน
อัตราก่าลัง 3 ปี ด่าเนินการประชุมพิจารณาทบทวนแผนอัตราก่าลัง 3 ปี  

2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดท่าแผนอัตราก่าลัง 3 ปี เพ่ือพิจารณา ทบทวน หลังจากที่
เทศบาลได้มีการวิเคราะห์จาก อ่านาจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น และเห็นว่าต่าแหน่งต่างๆที่ก่าหนดในแผนอัตราก่าลัง 3 ปี มีความสอดคล้อง กับอ่านาจ 
หน้าที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากบนลงล่าง นโยบายของการบริหารงานของเทศบาล ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายตา
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก่าหนด  
ซึ่งมีการวิเคราะห์ ค่างาน ปริมาณงาน ภาระค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา และที่ก่าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งการ
ค่านวณ วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน ในทุกต่าแหน่งที่มีอยู่ในแผนอัตราก่าลังไปแล้ว ว่าในปัจจุบัน หรืออนาคต
ข้างหน้า มีภารกิจ ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง อาจเป็นไปตามนโยบายของรัฐ หรือ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่ส่วนราชการที่จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกรอบอัตราก่าลัง แสดง
รายละเอียด เหตุผล ความจ่าเป็น  มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หรือนโยบายของการบริหารงานของเทศบาล พร้อมทั้งพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการที่ก่าหนด 

2.3 รายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตราก่าลัง 3 ปี ของเทศบาล  

2.4 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) มีมติเป็นประการใด จึงรายงานผล 

การพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ จึงด่าเนินการประกาศปรับปรุงแผน
อัตราก่าลัง 3 ปี แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) เพ่ื อทราบ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป 
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องค์ความรู้งานธุรการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ – ส่งหนังสือราชการ 

------------------------ 
ความส าคัญของงานธุรการ    การบริหารงานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการท่างานของ

หน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้
ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการน่าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การท่างานตามภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี ้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการ
ท่างานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นส่าคัญ ดังจะเห็นได้จากมีการก่าหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้น งาน
ธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่ส่าคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้ 

บทบาทและหน้าที่ของ “งานธุรการ” (Administration)  
1. เป็น “งานสนับสนุน” การด่าเนินงานขององค์การให้ประสบความส่าเร็จ  
2. เป็นสายงานเปรียบเสมือน “ตัวฟันเฟืองและจักรกล” อันหนึ่ง ที่ขับเคลื่อนให้งานได้ด่าเนินอย่าง

สะดวก เช่น การให้บริการ การติดต่อประสานงาน การจัดหา เป็นต้น  
3. เป็นสายงานการ  “ควบคุม” และ “ดูแล” ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  
4. งานธุรการ  “เป็นนักประสานและนักบริการที่ดี”  

 
ขอบเขตของสายงานธุรการ คือ งานที่เก่ียวกับ “จัดหา จัดใช้ ดูแล และบริการ เพ่ือน่ามาซึ่งความ

สะดวกของหน่วยงานอื่นในองค์กร” 
งานสารบรรณ  เป็นงานที่เกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ่า ท่าสาเนา  รับ 

ส่ง บันทึก ย่อเรื่อง โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ท่าลาย  
ในทางปฏิบัติงานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง ทั้งนี้ ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย จากความหมายของ “งานสาร
บรรณ” ท่าให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่ ชั้น
ความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด่าเนินการ 

ชนิดของหนังสือราชการ 
  หนังสือราชการ มี  6 ชนิด  คือ 

    1. หนังสือภายนอก   คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ  ใช้ติดต่อระหว่าง 
ส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก ใช้กระดาษครุฑ 
 

 2. หนังสือภายใน   คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือ 
ภายนอก ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
 
    3. หนังสือประทับตรา   คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน 
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบและลงชื่อย่อก่ากับ
ตรา ใช้กระดาษครุฑ   

/หนังสือประทับตรา…… 
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   หนังสือประทับตรา ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส่าคัญ ดังนี้ 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิม 
2. การส่งส่าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบ ที่ไม่เกี่ยวกับราชการส่าคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ด่าเนินการไปแล้ว 
5. การเตือนเรื่องที่ค้าง 
6. เรื่องหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก่าหนด โดยท่าเป็นค่าสั่ง  

 
                 4. หนังสือสั่งการ    มี 3 ชนิด คือ   
              1)  ค าสั่ง   คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ใช้กระดาษครุฑ 
              2)  ระเบียบ   คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ่านาจหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงาน
เป็นประจ่า ใช้กระดาษครุฑ 
              3) ข้อบังคับ   คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ่านาจหน้าที่ก่าหนดให้ใช้ โดยอาศัยอ่านาจ
ของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท่าได้   ใช้กระดาษครุฑ 
 
      5. หนังสือประชาสัมพันธ์   มี 3 ชนิด คือ   
     1) ประกาศ   คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ 
    2)  แถลงการณ์   คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง  เพ่ือท่าความเข้าใจ   ใน
กิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  ใช้กระดาษครุฑ 
    3)  ข่าว    คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
  
    6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ   มี 4 ชนิด คือ 
    1)  หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล 
หรือหน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป ใช้กระดาษครุฑ 
    2)  รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 
และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
    3)  บันทึก   คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่่ากว่าส่วนราชการระดับ
กรมติดต่อกัน ในการปฏิบัติราชการ   ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
    4)  หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากกากรปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถมบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือ
หนังสือของบุคคลภายนอกที่เจ้าหน้าที่รับเข้าทะเบียนหนังสือราชการ แล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง  

/กรมจะก่าหนด…….. 
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 กรมจะก่าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท่า
ตามแบบ เช่นโฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และค่าร้อง เป็นต้น 

   หนังสือติดต่อราชการ  ประกอบด้วย 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. บันทึกเสนอ คือหนังสือติดต่อภายในหน่วยงาน ผู้ใดลงนามก็ได้ ไม่ใช้กระดาษ 

บันทึกข้อความก็ได้ เป็นทางการหรือไม่ก็ได้ และเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้เช่นกัน 
 

ชั้นความเร็ว แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
•ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท่าได้  
•ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
•ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น  

 
ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยด์ ให้เห็นได้ชัดบน

หนังสือและบนซอง โดยให้ระบุค่าว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก หรือด่วน ตามชั้นความเร็วของหนังสือราชการ 
 

ชั้นความลับ มี 3 ระดับ  
•ลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ  
•ลับมาก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรับอย่างร้ายแรง  
•ลับท่ีสุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด  
 

การลงทะเบียนรับหนังสือ  หนังสือรับ คือหนังสือท่ีได้รับเข้ามาจากภายนอก มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1. จัดล่าดับความส่าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด่าเนินการก่อนหลัง  
2. ประทับตรารับหนังสือท่ีมุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปี และเวลาที่รับ

เอกสารนั้นๆ   
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ 

 
•  การลงทะเบียนรับเอกสาร การลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เซ็นรับเอกสารและเป็นการยืนยันว่าได้รับเอกสารนั้นๆ จริง  
/การคัดแยกเอกสาร…….. 
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•การคัดแยกเอกสาร การคัดแยกเอกสารและส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด่าเนินการตามข้ัน ตอนต่อไป  
•ส าหรับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ หากเป็นหนังสือที่เก่ียวข้องกับงานธุรการนั้น ต้องน่ามา

เกษียนหนังสือ เพ่ือพิจารณาสั่งการ ทราบ หรือ ลงชื่อ ต่อไป  
•การพิจารณาจากผู้บริหาร เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร แล้ว น่ามาคัดกรองและด่าเนินการตาม

สั่งการ  
•ส าเนาเอกสาร ที่สั่งการแล้ว เก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการด่าเนินการต่อไป  
• การจัดเก็บเข้าแฟ้ม เพ่ือสะดวกต่อการสืบค้นและใช้เป็นหลักฐานในการด่าเนินการ  

    
วิธีการ/กระบวนการ ขั้นตอน/เทคนิค 

1. ศึกษาและจดจ่ารูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ) ให้ถูกต้องและแม่นย่า 

2. เข้าใจในโครงสร้างของหนังสือราชการแต่ละชนิด เช่น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน 
หนังสือประทับตรา เป็นต้น 

3. จับประเด็นของเรื่องที่จะร่าง 
4. บอกความประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว 
5. กรณีมีความประสงค์หลายข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ  
6. กรณีจ่าเป็นจะต้องอ้างตัวบทกฎหมาย หรือตัวอย่างให้ระบุให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับค้นหา 

มาตรวจสอบได้สะดวก 
7. ใช้ถ้อยค่ากะทัดรัด ได้ใจความ 
8. ใช้ถ้อยค่าเป็นภาษาราชการ 
9. การใช้ถ้อยค่าปฏิเสธ ให้ใช้ภาษาท่ีนุ่มนวล รื่นหู 
10.  หลีกเลี่ยงถ้อยค่าที่เป็นค่าซ้่าซ้อน ค่าฟุ่มเฟือย 
11.  การใช้อักขระวิธี ตัวสะกด ตัวการันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง 
12.  ใช้ค่าราชาศัพท์ให้ถูกต้อง 
13.  ระมัดระวังในการใช้ค่าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
14.  หลีกเลี่ยงการใช้ค่าที่เป็นภาษาต่างประเทศให้มากท่ีสุด 
15.  ไม่ใช้ค่าท่ีใช้ในโฆษณา 
16.  อ่านและตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

บทสรุป 
การจัดท่าหนังสือราชการนั้น มีหลักเกณฑ์ ประกอบกับมีการวิเคราะห์และใช้  ดุลยพินิจ ก็

สามารถที่จะร่างหนังสือได้ดีโดยไม่ยากอย่างที่คิด สามารถที่จะร่างหนังสือได้เสร็จอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ   

 
 
 

 



 

 

 
งานแผนและงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี
 

1.  ประชาคมหมู่บ้าน 

 

2.  รวบรวมน าข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

 
3.  ประชาคมระดับต าบล 

 

4.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมรวบแนวทางและข้อมูลเพ่ือจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

6. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
7.  ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 

 

8.  รายงานอ าเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

 
9.  ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาต าบล 

 
 

10.  ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 

 

11.  เสนอให้สภาเทศบาลต าบลให้ความเห็นชอบ 

12.  นายอ าเภออนุมัติ 

13.  นายกเทศมนตรีลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ 

14.  ฝ่ายบริหารจัดการบริหารโครงการ 

 

-จัดท าเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 

 
15. ประชาชนติดตามโครงการตา่ง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมาณ 

-  เสนอโครงการ



 

 

คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการจัดท่าแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่   

ของเทศบาลต่าบลรังกาใหญ่   อ่าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
ระยะเวลาการ

ให้บริการ 
หมาย
เหตุ 

 ส่านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท่า
แผนพัฒนาเทศบาลต่าบล 

 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น/

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท่าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

1.1  ผูบ้ริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

-  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัท่า
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด  1  ข้อ  7  และ  
ข้อ  9 

ด่าเนินการเมื่อ
คณะกรรมการชุดเดิมหมด
วาระแล้ว  ซึ่ง
คณะกรรมการแตล่ะชุดมี
วาระอยู่ในต่าแหน่งคราว
ละสองปี   
ภายในเดือนพฤศจิกายน 

 

2 การเตรียมการจัดประชุม
ประชาคม 

2.1  คณะกรรมการพัฒนาแผนทอ้งถิ่นร่วมกับส่วนราชการผู้น่าชุมชนทุกหมู่บ้าน  ก่าหนดวัน  เวลา  และ
สถานท่ีจัดเวทีประชาคม  รูปแบบ  การจัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/ล่าดบัการน่าเสนอ 
2.2  ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อน่าแผนงาน/โครงการ เข้าร่วมบรูณาการ 
2.3  แจ้งอ่าเภอ/ส่วนราชการที่เกีย่วข้องเพื่อเข้าร่วมกระบวนการ 
2.4  เชิญผู้แทนครอบครัวเข้าร่วมเวทีประชาคมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของครัวเรือนท้ังหมด 
 

หนังสือเชิญอ่าเภอ/ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมบูรณาการ 
แบบน่าเสนอแผนงาน/
โครงการ 
ระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท่าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 1 ข้อ 10 (1) 
 

ด่าเนินการภายในเดือน
กุมภาพันธ ์

 



 

 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
 ส่านักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดท่า
แผนพัฒนาเทศบาลต่าบล 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

3.1  ผูม้าร่วมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน 
3.2  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้นา่ชุมชน/ประชาชน/คณะกรรมการ
หมู่บ้านน่าเสนอแผนงาน/โครงการ  เพื่อบรรจ ุ
ลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3  จัดหมวดหมู่ข้อมูล  แผนงาน/ 
โครงการ 
3.4  วิเคราะห์ข้อมลูจดัล่าดับความส่าคญั 
3.5  เสนอแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 
3.6  ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องต้นและลงมติ  โดยการ
ยกมือ 
3.7  บันทึกผลการประชุมประชาคม 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจดัท่าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด  3  
ข้อ  17 (1) 
-  สมุดลงช่ือเข้าร่วมประชุมฯ 
-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมู่บา้น  ท้ัง  20
หมู่บ้าน 
-  ภาพถ่าย 
-  แบบประเมิน 

-  ด่าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 
-  ออกประชาคมทั้งหมด  20   หมู่บ้าน  
วันละ  1  หมู่บ้าน  รวม   5    คน 

. 

4.  การรวบรวมน่าข้อมูลปญัหา/
ความต้องการ/โครงการจาก

การประชาคมหมู่บ้าน 

4.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม
ปัญหา/ความต้องการ  และรวบรวมข้อมูลของทั้ง  20 หมู่บ้าน 
4.2  จัดล่าดับความส่าคัญ  ความจ่าเป็นเร่งด่วนจากการประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อด่าเนินการต่อไป 

-  แบบเสนอแผนงาน/โครงการแต่
ละหมู่บา้น  ท้ัง  20  หมู่บ้าน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจดัท่าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด 3 ข้อ 
17 (2) 
-  บันทึกรายงานการประชุม 
 

-  ด่าเนินการทันที่ประชาคมระดบั
หมู่บ้านเรยีบร้อยแล้วท้ัง  20  หมู่บ้าน  
ภายในเดือน  มีนาคม 

 

 
 



 

 

 
ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย

เหตุ 
5. ประชาคมระดับต่าบล 5.1  รวบรวมปญัหา/ความต้องการ และรวบรวมข้อมลูแผนงาน/

โครงการ  ของทั้ง  20  หมู่บ้าน  ที่จัดล่าดบัจัดความส่าคญั ความ
จ่าเป็นเร่งด่วนจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านมาพิจารณา 
5.2  เสนอความต้องการเร่งด่วนในภาพรวมและระดับต่าบลรวมทั้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมทุกประเด็นปญัหาตามล่าดับ 
5.3  สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาจดัล่าดับและลงมติโดย
การยกมือ 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 
-  สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการทั้ง  20  
หมู่บ้าน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท่าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ  17 (2) 
-  สมุดลงช่ือเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับ
ต่าบล 
-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคมระดับ
ต่าบล  -  ภาพถ่าย 

-  ด่าเนินการทันทีหลังจากรวบรวม
ข้อมูลการประชาคมระดับหมู่บ้าน
ทั้ง  20 หมู่บ้าน  ภายในเดือน  
เมษายน 

 

6. จัดท่าร่างแผนพัฒนาฯ 6.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการ
รวบรวม  วิเคราะห์ปญัหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดท่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา
ท้องถิ่น 
6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท่าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ี 

-  บันทึกรายงานการประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ระดับต่าบล 
-  สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการเพื่อ
จัดล่าดับความส่าคัญ 
-  จัดแผนงาน/โครงการให้สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต่าบล 

-  ด่าเนินการทันทีหลังจาก
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ต่าบลเสรจ็สิ้นแล้ว  ภายในเดือน
พฤษภาคม 

 

7. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น/คณะกรรมการ

สนับสนุนฯ 

7.1  เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท่าแผนท้องถิ่นเข้าประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ่านวนกรรมการ
ทั้งหมดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของต่าบล 
7.2  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการจากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพือ่
น่าเข้าระเบียบวาระเสนอสภาฯ พจิารณาเห็นชอบต่อไป 

-  หนังสือเชิญประชุม 
-  สมุดลงช่ือผู้เข้าประชุม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท่าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด 1 ข้อ 12 
-  บันทึกรายงานการประชุม 
-  ภาพถ่าย  

-  ด่าเนินการทันทีหลังจากจดัท่า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วภายใน
เดือนพฤษภาคม 

 



 

 

ล าดับ กระบวนงานบริการ  ขั้นตอนการให้บริการ  เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

 ส่านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท่า
แผนพัฒนาเทศบาลต่าบล 

 

8. สภาพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

8.1  ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปตี่อสภาเทศบาล
ต่าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ 
8.2  สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละยุทธศาสตร์ 
8.3  สภาท้องถิ่นลงมตเิห็นชอบรา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการยกมอื 
8.4  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

ส่วนท้องถิ่น  หมวด 3 ข้อ 17 (4) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ภาพถ่าย 

  

9. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 9.1  ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
9.2  น่าแผนพัฒนาสี่ปไีปปฏิบตัิรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นผู้น่าชุมชน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน  15  
วัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้และปดิประกาศโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสีส่ิบวัน 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรา่ง
แผนพัฒนาสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
รายงานให้ผู้ก่ากับดูแลในระดับอ่าเภอทราบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการ
จัดท่าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น  หมวด  3  ข้อ 17 (4) และ หมวด 
5 ข้อ 24,25 

-  ด่าเนินการทันทีเมื่อด่าเนินการ
จัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้ว  ภายในเดือนมิถุนายน 

 

9. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 9.3  อปท.ใช้แผนพัฒนาสี่ปเีป็นกรอบในการจัดท่างบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปี  และงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงคร์วมโครงการที่ก่าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
9.4  ประสานแผนพัฒนาสีป่ีท่ีเกนิศักยภาพเพื่อเสนอคณะกรรมการระดับ
อ่าเภอเพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
9.5  จัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
9.6  จัดส่งให้อ่าเภอ/จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลจดัท่าแผนพัฒนาอ่าเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัด 
9.7  จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

   



 

 

 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมาย
เหตุ 

 ส่านักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดท่า
แผนพัฒนาเทศบาลต่าบล 

 

10. จัดท่าแผนการด่าเนินงาน 10.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาของ อปท.หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด่าเนินการในพื้นที่ของ อปท. 
10.2  จัดท่ารา่งแผนการด่าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
10.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด่าเนินงาน  
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดา่เนินงาน 
10.4  ปิดประกาศภายในสิบหา้วันนับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสีส่ิบวัน 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต่าบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท่าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด  5  ข้อ  26 

-  ด่าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคมของปีงบประมาณนัน้
หรือภายในสี่สิบวันนับแต่วันท่ีตั้ง
งบประมาณด่าเนินการหรือไดร้ับ
แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ต้องด่าเนินการในพื้นที่ อปท.ใน
ปีงบประมาณนั้น 

 

11. การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

11.1  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
11.2  คณะกรรมการก่าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม 
11.3  ด่าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
11.4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
11.5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
11.6  ปิดประกาศโดยเปดิเผยไมน่้อยกว่าสี่สิบวัน 
 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  ข้อบัญญัติต่าบล 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท่าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด 6 ข้อ 28,29,30,และ ข้อ 31 
-  ผู้บริหารประกาศการตดิตามแผนและ
ประเมินผลแผนฯ ให้ประชาชนทราบ 

-  ด่าเนินการทันทีหลังจากจดัท่า
แผนการดา่เนินงานแล้ว  ภายใน
เดือนธันวาคม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

งานนิติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ความรู้เร่ือง 
การปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
---------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการ
พัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น 
ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  
เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา  รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

วัตถุประสงค ์

  ๑.  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลต าบลบางนายสี  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒.  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
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รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด่าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด่าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
044-009755 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
เทศบาลต่าบลรังกาใหญ่ 

ยุติ ไม่ยุติ 



 

 

-๓- 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงาน 
  ๘.๑  จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 
  ๘.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  ๘.๓  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ 

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกสัปดาห์ ภายใน  ๑  วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

044-009755 
ทุกวันท าการ ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face Book ทุกสัปดาห์ ภายใน  ๑  วันท าการ  

 
การบันทึกข้อร้องเรียน 

 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานที่เกิดเหตุ 
 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน / 
ร้องทุกข ์

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันท ี
 
 
 
 

/ข้อร้องเรียน........... 



 

 

- ๔ – 
  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  เช่น 
ไฟฟ้าสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  จัดท าบันทึกข้อความเสนอ
ไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล   ให้ด าเนินการประสาน
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  ๕  วันท าการ  เพ่ือ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการ
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร  
ต่อไป 

มาตรฐานงาน 

  การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์    ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  
วัน  ท าการ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


