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บทน า 
 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน           
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรในสังกัด ให้ เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารท่ีดี จึงได้น า
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการท่ีสามารถก าหนดขึ้น และน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้ และแผนการด าเนินงานไว้ดังนี้ 
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สารบัญ 
 

บทน า 
สารบัญ 
คณะกรรมการ KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
เป้าหมาย KM (KM Desired State) 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 
แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
หัวใจของการจัดการความรู้ 
เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 
แผนการจัดการความรู้ 
การติดตามและประเมินผล 
เอกสารอ้างอิง 
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แผนการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลริมปิง 
(Knowledge Management : KM) 

 
คณะกรรมการ KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 
 
ผู้บริหารการจัดการความรู้ CKO (Chief Knowledge Officer) 
 ๑. นายกเทศมนตรีต าบลริมปิง     เป็น  CKO 
 ๒. รองนายกเทศมนตรี คนท่ี ๑     เป็น  ท่ีปรึกษา CKO 
 ๓. รองนายกเทศมนตรี คนท่ี ๒     เป็น  ท่ีปรึกษา CKO 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับคณะท างาน 
 
คณะกรรมการ KM (knowledge Management) 
 ๑. ปลัดเทศบาล       เป็น หัวหน้า KM Team 
 ๒. ผู้อ านวยการกองคลัง      เป็น KM Team 
 ๓. ผู้อ านวยการกองช่าง      เป็น KM Team 
 ๔. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    เป็น KM Team 
 ๕. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็น KM Team 
 ๖. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   เป็น KM Team 
 ๗. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    เป็น KM Team 
 ๘. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    เป็น KM Team และเลขานุการ 
 ๙. นักทรัพยากรบุคคล     เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.เจ้าพนักงานธุรการ     เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร 
 ๒. จัดท าแผนจัดการความรู้ 
 ๓. ด าเนินการและติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามแผน 
 ๔. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
 ๕. ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ และด าเนินการอื่นๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  
ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
 กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ี
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ  มีการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของแต่ล่ะส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกา  
 
          /ขอบเขต KM .......... 
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ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ท้ังหมด ประกอบด้วย 
 ๑. ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 
 ๒. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 
 
เป้าหมาย KM (KM Desired State) 
 เป้าหมาย KM ท้ังหมดท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกด าเนินการ ประกอบด้วย 
 ๑. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เช่น 
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ 
 ๒. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือกิจกรรมขององค์กรอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง 
 ๓. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน 
 ๔. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
 ๕. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพื่อให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ท่ีเลือกท า สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
 ๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ๓. คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๔. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร      
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยท่ีความรู้มี ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ความรู้ ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม     
 ๒. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 
 
                   /หัวใจของการ .......... 
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หัวใจของการจัดการความรู้ 
 ผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาสรุปได้ว่า หัวใจของ  KM อยู่ท่ีไหน โดยอาจ
กล่าวเป็นล าดับขั้นว่าหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ 
Mcgregor ได้ โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลท่ียอมรับท่ัวไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team)  
 ๑. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง 
 ๒ .  Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but 
rather in interaction between people. (Thomas H Davenport) : ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้
ไม่ใช่อยู่ท่ีคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ท่ีการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน 
 ๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางส าคัญ
ของความรู้มิใช่ท่ีตัวความรู้ แต่อยู่ท่ีการน าไปปฏิบัติ 
 ๔ . Now the definition of a manger is somebody who makes knowledge productive : 
นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
 
เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 
 ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน คือ 
 ๑. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
 ๒. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการเปล่ียนแปลง (Change Management 
Process) 
 ซึ่งท้ัง ๒ ส่วน มีความส าคัญในการช่วยขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
 ส าหรับกระบวนการหลักๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ การประมวลผลและกล่ันกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
 เครื่องมือในการจัดการความรู้ มีหลายประเภท โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ 
 ๑. เครื่องมือท่ีช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
คือ ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี 
คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ส่ือต่างๆ บางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 
 ๒. เครื่องมือท่ีช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit 
Knowledge) คือ ความรู้ ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท า     
ความเข้าใจในส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น 
ทักษะในการท างาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม ซึ่งต้อง
อาศัยการถ่ายทอด โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก 
  
  
  
  
 
                  /แผนการจัดการความรู้ ....... 
 
 



-๔- 
 
แผนการจัดการความรู้ 
 
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ช่ือหน่วยงาน : เทศบาลต าบลริมปิง 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ 
                                         ทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการ 

สู่ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑ การสร้างและ
แสวงหาความรู้จาก 
ภายในและภายนอก
องค์กร 

จัดหรือส่ง 
อบรม  
สัมมนา  
ศึกษาดูงาน 
ศึกษาต่อ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

จ านวนบุคลากร
ท่ีได้รับการ 
อบรม  
สัมมนา  
ศึกษาดูงาน
ศึกษาต่อ 

บุคลากร
ได้รับการ
อบรม
สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
ศึกษาต่อ 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

๒ การจัดความรู้ให้เป็น 
ระบบ หมวดหมู่ เช่น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เวบ็ไซต์องค์กร 
จัดท ารูปเล่ม 
จัดท ารายงาน 
แผ่นพับ 

รวบรวมความรู้
เป็นหมวดหมู่
และจัดท า
ฐานข้อมูล 
สร้างคลังความรู้
ระเบียบ 
ข้อกฎหมาย
ผ่านระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่างๆ 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

๓ การประมวลและ 
กล่ันกรองความรู ้
ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานสมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ 
ตามหมวดหมู่
ด้านต่างๆ  

ตลอดปี 
งบประมาณ 

จ านวน 
ฐานข้อมูล
ความรู้ 
ด้านต่างๆ 
ท่ีได้รับ 
การปรับปรุง 

จ านวน 
ฐานข้อมูล
ความรู้ 
ท่ีได้รับ 
การปรับปรุง 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

๔ การเข้าถึงความรู้ 
จากแหล่งต่างๆ 
ตามหมวดหมู่ 

รวบรวมความรู้
เพื่อ 
ติดประกาศ 
บันทึก  
จัดเก็บ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

จ านวน 
การเข้าถึง 
ฐานข้อมูล
ความรู้ 
ด้านต่างๆ 

มีจ านวน 
การเข้าถึง
ฐานข้อมูล
ความรู้ด้าน
ต่างๆ 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 



๕ การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เวบ็ไซต์เทศบาล 
จัดท ารูปเล่ม 
จัดท ารายงาน 
แผ่นพับ 

ให้บุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ต่างๆ เข้าร่วม
ประชุม และ
รายงานผล 
การอบรม 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
 

จ านวน 
การประชุม 
เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ จัดท า
รายงาน บันทึก
ข้อมูลในเว็บไซต์  

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

๖ การเรียนรู ้
การสร้างองค์ความรู้ 
การน าความรู้ไปใช้ 

ประชาสัมพันธ์ 
เวบ็ไซต์ 
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

การจัดท า 
บันทึกข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ 

มีจ านวน 
การจัดท า
บันทึกข้อมูล 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process)  
ช่ือหน่วยงาน : เทศบาลต าบลริมปิง 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ  
                                         ทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑ การเตรียมการ 
และปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

ส่งเสริมให้
บุคลากร 
เห็นความส าคัญ
ของการ 
จัดการความรู้ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

บุคลากร 
ทราบเป้าหมาย 
ของ KM  

จ านวน
บุคลากร 
ท่ีทราบ
เป้าหมาย 
ของ KM 
อย่างน้อย
๕๐%  

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

๒ การส่ือสาร ประชุม  
สัมมนา 
ศึกษาดูงาน  
จัดกิจกรรม 
ท่ีท าให้ทุกคน
เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

บุคลากร 
เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้ 

จ านวน
บุคลากร 
ท่ีเข้าใจถึง
การจัดการ
ความรู้ 
อย่างน้อย
๕๐%  

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

๓ กระบวนการ 
และเครื่องมือ 
การค้นหา 
การถ่ายทอด
แลกเปล่ียนความรู้ 

มีการจัดท า
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

จ านวนครั้งท่ี
ได้รับการปรับ 
ปรุง 

บอร์ด 
ประชาสัม-
พันธ ์
เวบ็ไซต์  
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 



ให้มีการค้นหา
ถ่ายทอด
แลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ได้รับการ
ปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

๔ การเรียนรู ้ จัดการประชุม 
สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
จัดกิจกรรม
เพื่อให้ทุกคน
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญและ
หลักการของ
การจัดการ
ความรู้ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

บุคลากร 
ท่ีเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
และหลักการ
ของการจัดการ
ความรู้ 

จ านวน
บุคลากรท่ี
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และหลักการ
ของการ
จัดการ
ความรู้ 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

๕ การวัดผล จัดต้ังทีมงาน
เพื่อติดตาม 
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

มีการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้ 

ผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผน 
การจัดการ
ความรู้ 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

๖ การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล 

การให้ของขวัญ
ของรางวัล 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

บุคลากร 
มีความเข้าใจ
การจัดการ
ความรู้ 

จ านวน
บุคลากร 
ท่ีเข้าใจ 
การจัดการ
ความรู้ 
อย่างน้อย
๕๐%  

หัวหน้าส่วน
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
             /การติดตาม .......... 
 
 
 



-๗- 
 
 
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย         
 ๑. ปลัดเทศบาล 

๒. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล        
 ๓. ผู้อ านวยการกองคลัง         
 ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง         
 ๕. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน       
 ๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
 ๗. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม      
 ๘. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๙. นักทรัพยากรบุคคล 
๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ 
ให้คณะกรรมการ ท่ีได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ีก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนการจัดการความรู้ และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ และรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
............................................................................................ 

  
เอกสารอ้างอิง 
 -คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
  โดย ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
 -ประกาศเทศบาลต าบลริมปิง เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลริมปิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


