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ของเทศบาลตาบลดงคอน
อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

คานา
การจัดทาแผนจัดการความรู้ ของเทศบาลตาบลดงคอน ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒ นาให้ บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและ
วิธีปฏิบัติราชการ
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนา
ในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้าน
ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล
คณะกรรมการจั ด ท าแผนจัด ความรู้ เพื่ อ ผลั ก ดั น ความส าเร็จในงานทั้ งที่ เป็ น งานประจาหรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลดงคอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนจัดการความรู้ จะสามารถพัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี อ งค์ ค วามรู้ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในการสนั บ สนุ น ภารกิ จ ขององค์ ก รของเทศบาล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1. สภาพทั่วไป
๑.๑ ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตาบลดงคอน เดิม เป็น การปกครองส่ว นท้อ งถิ่น รูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
มาก่อนมีสานักงานตั้งอยู่บ ริเวณวัดเทพรัตนวนารามหมู่ที่ 4 ตาบลดงคอน อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ซึ่ ง เรี ย กว่ า “องค์ ก ารบริ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลดงคอน” จั ด ตั้ ง ครั้ ง แรก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวัน ที ่ 2 มีน าคม 2538 ตามนโยบาย ของรัฐบาลเพื่ อกระจายอ านาจสู่ ท้ องถิ่ นและต่ อมาได้ รับการจั ดตั้ ง
เปลี่ ย นแปลงฐ าน ะ จ าก อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบ ล ด งค อ น เป็ น เท ศ บ าล ต าบ ล ด งค อ น ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป
ตราสัญลักษณ์ประจาเทศบาล

เป็นรูป นก ต้นตาลและคนคอนกระบุงบนพื้นนา
คนคอนกระบุง หมายถึง ประวัติความเป็นมาของตาบลดงคอน เป็นเมืองเก่าแก่ ประชาชนส่วน
ใหญ่เดินทางด้วยเท้า นิยมการคอนกระบุงขนสิ่งของต่าง ๆ และที่สาคัญชาวบ้านมีความจาเป็นที่จะต้องใช้น้าจาก
แม่น้าน้อย ซึ่งเป็นแม่น้าสายสาคัญที่ใช้ในการดารงชีวิตเนื่องจากมีระยะทางที่ห่างไกล ชาวบ้านต้องเดินทางไปขนน้า
โดยใช้วิธีคอนกระบุงเพื่อนากลับมาใช้ที่บ้าน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตาบลดงคอน
พื้นนา หมายถึง ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ของตาบลดงคอนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่
นก หมายถึง การกระจายอานาจของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ต้นตาล หมายถึง ความยั่งยืนและความมั่นคงของตาบลดงคอน

-2๑.๒ ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลดงคอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอสรรคบุรี ห่างจากที่ว่าการอาเภอไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3184 เป็นระยะทางประมาณ 2–4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรที่
สาคัญแห่งหนึ่งของอาเภอสรรคบุรี มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตำบลแพรกศรีรำชำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
ทิศใต้
ติดต่อตำบลโคกช้ำง อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อตำบลบำงขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
ทิศตะวันตก
ติดต่อตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท
และตำบลแพรกศรีรำชำ
เนื้อที่และจานวนประชากร
ต าบลดงคอนมี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 91.827 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ ประมาณ 57,592 ไร่ มี จ านวน
ประชากรทั้งหมด 12,110 คน เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 131 คน/ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
ตาบลดงคอนมีพื้น ที่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง ตอนบน พื้นที่ส่ วนใหญ่ เป็นที่ราบ โดยมีคลอง
ชลประทาน 1 ขวา เป็นแหล่งน้าที่สาคัญในการทาการเกษตรกรรม และมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3184 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3251
ภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นมรสุม มี 3 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน
3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน

ถึง
ถึง
ถึง

เดือน พฤษภาคม
เดือน ตุลาคม
เดือน มกราคม

-3๑.๔ ข้อมูลประชากร
๑) มี ๑6 หมู่บ้าน จานวนหลังคาเรือน 3,907 หลังคาเรือน
๒) จานวนประชากรทั้งหมด 12,110 คน รายละเอียดดังนี้

-4๒. สภาพทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ด้านการศึกษา
ประกอบด้วยสถานศึกษา จานวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 6 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 2 แห่ง
1. โรงเรียนวัดเทพรัตน์วนาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเทพรัตน์
2. โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีดุก
- โรงเรียนประถม – มัธยมศึกษา จานวน 4 แห่ง
1. โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดงคอน
2. โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกระถิน
3. โรงเรียนวัดหนองแขม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแขม
4. โรงเรียนเทพรัตน์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านดงเทพรัตน์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 6 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกดอกไม้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดงคอน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพรัตน์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเทพรัตน์
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกระถิน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอารีทวีวนาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีดุก
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแขม
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเทพรัตน์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านดงเทพรัตน์
ด้านองค์กรทางศาสนา
ประกอบด้วย วัด จานวน 9 แห่ง
1. วัดโคกดอกไม้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดงคอน
2. วัดเทพรัตน์วนาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเทพรัตน์
3. วัดหนองปลิง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเทพรัตน์
4. วัดดอนประดู่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดอนประดู่
5. วัดทุ่งกระถิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกระถิน
6. วัดอารีทวีวนาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีดุก
7. วัดหนองแขม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแขม
8.วัดชายทุ่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านร่องแห้ว
9.วัดป่าลาน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านดงเทพรัตน์
ด้านสาธารณสุข
ประกอบด้วย
วย สถานีอนามัย จานวน 3 แห่ง
1. สถานีอนามัยบ้านดงคอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดงคอน
2. สถานีอนามัยบ้านหนองแขม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแขม
3. สถานีอนามัยบ้านดงเทพรัตน์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านดงเทพรัตน์
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แนวทางการจัดการความรู้
1. กรอบแนวทางในการจัดระบบองค์ความรู้ในองค์กร
องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดขึ้น โดย
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน
ดังนี้
(1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ขององค์กรคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร โดยขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด อยู่ที่ใคร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(2) การสร้ างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เช่ น การสร้า ง
ความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
(3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น การ
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเน้อหาให้สมบูรณ์
(5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(6) การแบ่ งปั น แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สามารถดาเนินการได้ห ลายวิธี โดย
กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทาเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น
(7) การเรียนรู้ (Learning) ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก
สร้างองค์ความรู้-นาความรู้ไปใช้-เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
2. กรอบแนวทางในการเข้าถึงองค์ความรู้
เพื่อให้ องค์ กรประสบความส าเร็จตามวิสั ยทั ศน์ เป้าหมาย และกลยุท ธ์ที่ กาหนดไว้ หน่ วยงาน
จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร ดังนั้น องค์กรต้องมี
การเลือกองค์ความรู้ และกาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจากนั้นต้องสรุปว่า อะไรคือข้อมูลสารสนเทศ
องค์ความรู้ ตัวชี้วัดที่ต้องมี หลังจากนั้น จึงรวบรวมและจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการบริหารงานต้องมีการ
กาหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผู้รับ ผิดชอบและวิธีการจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ดังกล่ าว
ข้างต้น จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการบริหารงานทั้งระดับองค์กรและระดับกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร ดังนี้

-61. การบ่ งชี้ความรู้และข้อมูล ตัว ชี้วัดที่ มีผ ลต่อการบรรลุ วิสั ยทั ศน์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ของ
องค์ กร ทั้ งนี้ จะต้อ งขอความเห็ น จากทุ ก คน ทุ ก หน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ ง หรอแม้ก ระทั้ งผู้ ที่ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จาก
ภายนอก เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็น
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่ อรวบรวมองค์ความรู้และผลการวัดและการวิเคราะห์ ที่ ได้
กาหนดความต้องการไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้สามารถหาแหล่งความรู้และข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. ดาเนินการจัดทาระบบในการจัดการองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศที่ได้จากข้อ 2 เพื่อให้
พร้อมใช้งานสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 92 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องดาเนินการตั้งคณะทางานที่มีองค์ความรู้ ตามที่
กล่าวไว้ในข้อ 1 เพื่อทาการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยา ก่อนที่จะทาการเผยแพร่ทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสาธารณชน
5. การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้องพร้อมใช้งาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในเรื่องความปลอดภัย
ของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉินและแผนสารองเป็นอย่างดี
หากเกิดภัยพิบัติ หรือความไม่สงบในกรณีต่างๆ
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากสร้างความพร้อมในเร่องกระบวนการจัดเก็บและพร้อม
ใช้งานไปแล้วนั้น องค์กรมีการนาความรู้ไปใช้งานและนากลับมาแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดีและบทเรียนจากการนาไปปฏิบัติ
7. การเรียนรู้ หลังจากการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในข้อที่ 6 การนาความรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่สลับซับซ้อนและทรงคุณค่า
มากขึ้น ซึ่งสามารถใชเป็นดัชนีความสาเร็จของการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ขององค์กร องค์กรสามารถดาเนินการการจัดการความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึง 7 ได้
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป
3. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้
1. การสร้างทีม (Team Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept KM กับบุคลากรทุกระดับ
ผู้ ท าหน้ า ที่ ม าจากที ม งาน 2 ส่ ว น คื อ ผู้ บ ริ ห ารด้ า นจั ด การความรู้ ในส่ ว นราชการ (CKO) และผู้ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้าน KM การดาเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงานประจาที่มีอยู่ หลังจาก
นั้น จึงจัดห้องบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
2. หาเครือข่ายเพื่อช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ รวบรวม
รายละเอียดทาเป็นเครือข่ายขององค์กร

-73. สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายในองค์กร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวตั้งและนาปัญหาเหล่านั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการทางาน หรือความสาเร็จในการทางาน
โดยให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความสาเร็จที่เคยทา หรือเคยมีประสบการณ์ พร้อมทั้งนาเรื่องราวดีๆ เหล่านั้นไปใช้
ในการปฏิบัติงานและสร้างเวที หรือกระตุ้นให้เกิดเวที เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหา
ข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะนาไปสู่ Best Practice ที่ทรงคุณค่า เพื่อเก็บเป็นคลังความรู้และถ่ายทอด
ต่อไป
4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ Best
Practice เป็นตัวตั้ง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่ละทีม
กาหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ โดยดาเนินการจัดทา
ฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่องชมเชยและให้รางวัล
ปัจจั ยแห่งความสาเร็จ การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จะสาเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนและ
ความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ ความพร้อมของทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ มีเวทีที่ชัดเจน และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องแทรกซึมไปกับงานประจา ตลอดจนมีการเสริมแรงโดย
การให้รางวัล จึงจะสาเร็จได้
4. การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่องค์กร
1. ส่ วนราชการต้ องมีระบบฐานข้อ มูล ผลการด าเนิ น งานตามแผนยุท ธศาสตร์และแผนปฏิ บั ติ
รวมทั้งผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดตามคารับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
2. ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่
จัดทาไว้ใน พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพิ่มเติม
อย่างน้อย 2 กระบวนการ
3. ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างเหมาะสม
4. ส่ ว นราชการต้ อ งมี ระบบการติ ดตาม เฝ้ าระวัง และเตื อนภั ย (Warning System) เช่น การ
กาหนดระบบเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
6. ส่วนราชการต้องจัดทาแผนการจัดการความรู้ และนาแผนไปปฏิบัติ จะต้องแสดงผลการจัดการ
ความรู้ KM Action Plan อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
โดยดาเนิ น กิจ กรรมตามแผนการจั ด ความรู้ได้ส าเร็จครบถ้ว นทุก กิจกรรม และสามารถด าเนิ น การที่ ครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้

-8แผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลดงคอน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
วัตถุประสงค์ : พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
คานิยาม : การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง ความสามารถในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการสร้างความรู้ การประมวลการแลกเปลี่ยน และการสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
: องค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง องค์กรที่บุคลากรเพิ่มพูนความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานตามทีต่ ้องการ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นกระบวนการเชิงประสบการณ์ ส่งเสริมรูปแบบการคิด การเรียนรู้ร่วมกัน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยปรับพฤติกรรมองค์กร
เป้าหมาย
นโยบาย
กลยุทธ์
1. บุคลากรรู้จัก “การจัดการความรู”้ 1. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญในการ 1.1 มีการเผยแพร่และให้ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบ
อย่างทั่วถึงและมีการปฏิบัติทุกกลุม่
จัดการความรู้
ครอบคลุมทุกคนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ประชมสัมมนา, อบรม เอกสาร ฯลฯ
งานในหน่วยงาน
1.2 สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ งค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากร
2. บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
2. บริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยี
2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (ระบบ LAN) ให้สามารถจัดเก็บองค์
นาเสนอองค์ความรู้ของตนเองผ่าน
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ความรู้ (คลังความรู้) และให้บริการบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
2.2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถสร้างองค์ความรู้จัดเก็บในคลังความรู้ และ
คุณภาพ
นาเสนอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก (ระบบ INTERNET) เพื่อให้ บริการ
บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 พัฒนาซอร์ฟแวร์ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีผลงาน/นวัตกรรมด้านการจัดการ 3 บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจัดการความรู้ ตามบทบาทหน้าที่ 3.1 หน่วยงานจัดทาแผนจัดการความรู้ (KM. Action Plan) และมีกระบวนการ
ความรู้รายบุคคล รายกลุ่ม และ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือ จัดการความรู้ (KM. Process) ตัง้ แต่ต้นปีงบประมาณ
ภาพรวมของหน่วยงาน
อื่นๆ
3.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนให้หน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้ตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบันทึกเป็นเอกสาร หรือแผ่นซีดี เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับ
บุคลากรอื่นๆ และเก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูลเพื่อให้บริการ
3.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนในหน่วยงานมีเว็ปไซต์องค์ความรู้ของตนเอง และของ
กลุ่มงาน (web KM.) เพื่อให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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4. มีกระบวนการจัดการความรู้
(KM Process) ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ระ
บวนการ
5. มีระบบติดตาม/ประเมินผล
การจัดการความรู้

นโยบาย
4. หน่วยงานจะต้องนาภารกิจหลักที่จะต้องดาเนินการ
ให้มีคุณภาพในปีงบประมาณนี้ มาจัดกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM Process)
5. จัดให้มีระบบติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้
ครบกระบวนการตลอดแนว

กลยุทธ์
4.1 วิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงานที่จะต้องรีบดาเนินการให้สาเร็จ
อย่างมีคุณภาพในปีงบประมาณนี้
4.2 จัดกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่ได้พิจาณาคัดสรรแล้ว
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบและตลอดแนวการบริหารจัดการ
5.2 คณะกรรมการติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้ ดาเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล และสรุปและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้ ตามแผนที่กาหนดร่วมกันทั้งหน่วยงาน

การบ่งชี้องค์ความรู้ของเทศบาลตาบลดงคอน
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบการบริการและการ
จัดการภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา
ภิบาล

ดัชนีชี้วัดตามคารับรอง
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จของ
เป้าหมายของโครงการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง

องค์ความรู้หลัก
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ภายในองค์กร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้เป็นกลไกในการ
ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายกลุ่มอปท.

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด เทคนิคการการนาเสนอสารสนเทศ 1) หลักการทาเว็ปไซต์
สมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ ผ่านเว็ปไซต์
2) โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับทาเว็ปไซต์
ของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร
3) การพัฒนาเว็ปไซต์ของตนเอง

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จจาก เทคนิคการบริหารจัดการองค์
ผลสั ม ฤท ธิ์ ข องการด าเนิ นการตาม ความรู้ (KM.)
แผนการจัดการความรู้อย่า งน้อย 3 องค์
ความรู้

องค์ความรู้ย่อย
1) ด้านยุทธศาสตร์
2) ด้านธรรมาภิบาล
3) ด้านเทคโนโลยี
4) ด้านกระบวนการ
1) การเก็บรวบรวมองค์ความรู้
2) การวิเคราะห์ข้อมูล
3) การสังเคราะห์ข้อมูล
4) การนาเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจ

