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  ๑. บทสรุปผูบริหาร 
                  

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรูรวมกัน 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด เปนไปตามหลักเกณฑและมี
วิธีการบริหารที่ดี จึงไดนําการจัดการความรู  (Knowledge Management)  ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถ
กําหนดข้ึนและนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรปูธรรมโดยองคการบริหารสวนตําบลบานกาดไดจัดวางระบบการจัดการ
ความรูและแผนการดําเนินงาน ไวดังรายการตอไปน้ี 

 
 

๒. ประกาศแตงต้ังทีมงาน  KM  (Knowledge Management) และ CKO (Chief Knowledge Officer)  
 

 

เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลองคการบริหารสวนตําบล
บานกาด จึงไดประกาศแตงต้ังทีมงานคณะกรรมการจัดองคความรู : KM และผูบริหารจัดการความรู : CKO  
ดังตอไปน้ี   

๑.    นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานกาด   . เปน   CKO   
๒.    รององคการบรหิารสวนตําบลบานกาด   เปน  ที่ปรกึษา  CKO   
- ใหคําปรกึษาเกี่ยวกบัการดําเนินการ และอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกบัคณะทํางาน 

      ๑.   รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานกาด  เปนหัวหนา KM Team 
      ๒.   ผูอํานวยกองชาง     เปน KM Team 
      ๓.   ผูอํานวยการกองการศึกษา    เปน KM Team 
      ๔.  นักวิเคราะหนโยบายและแผน    เปน KM Team 
      ๕.   เจาพนักงานธุรการ     เปนเลขานุการ KM Team 

 

โดย CKO มีหนาที่และความรับผิดชอบ ใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน ทรัพยากรและให
คําปรึกษาแนะนําและรวมประชุมเพื่อการตัดสินใจแกคณะทํางาน และที่ปรึกษา CKO มีหนาที่และความ
รับผิดชอบใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับคณะทํางาน 

 หัวหนา KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบจัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพื่อ
นําเสนอประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงานและ KM Team มีหนาที่และความ
รับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมายจัดทํารายงานความคืบหนาของงานในสวนที่รับผิดชอบเปน 
“แบบอยางที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรูเปน Master Trainer ดานการจัดการความรู 
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  ๓  ขอบเขต KM  (KM Focus Area) 
   
 

   กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซึ่งจะมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให          
สวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ัน 

 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทัง้หมด ประกอบดวย 
๑) สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหน่ึงของการ

ปฏิบัติงาน  
๒) เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

และพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาล 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด 

ขอบเขต KM ที่ 
(KM Focus Areas) 

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 

 ประชาชน/ชุมชน/ผูมารับ
บริการ 

ขาราชการ ของ
หนวยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 
ของหนวยงานอ่ืน 

รัฐบาล 
Outsource 

ของ
หนวยงาน 

๑. สงเสริมการนํากระบวนการ
จัด ก า ร ค ว า ม รู ม า ใ ช พั ฒ น า
บุคลากร และใหเปนสวนหนึ่ ง
ของการปฏิบัติงาน  
 

๑.  ไ ด รับการบริกา รที่ ส ะดวก 
รวดเร็ว   
๒. ไดรับความรู เพ่ิมขึ้นจาก สื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ 
๓. ชุมชนไดรับการพัฒนาไปในทาง
ที่ดีขึ้น 
๔. ชุมชนเกิดภาพลักษณที่ดีขึ้น 
 

๑. ไดรับความรู เพ่ิมขึ้น 
๒ . ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพของตนเองและ
เทศบาล 
๓. สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
๔. ไดรับความไววางใจ
จากผูใชบริการ 
๕. เกิดภาพลักษณที่ด ี

๑. ไดรับผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒. ภาพลักษณที่ด ี
 

๑. เกิด
ภาพลักษณที่ด ี
 

 
 

๒. เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการนําการจัดการความรูมา
เป น เ ค ร่ื อง มื อ ในกา ร พัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาล 

๑. ไดรับการบริการทีส่ะดวก 
สบาย   
๒. สามารถสืบ / คนหาความรูตาง 
ๆ ไดงาย 

๑. มีวิสัยทศันรวมกัน 
๒. มีความคิดรวมกัน 
๓. มีการพัฒนาตนเอง 
๔. มีการเรียนรูในทีม 
๕. มีความคิดเชิงระบบ 
๖. มีความคิดสรางสรรค 

๑. เกิดภาพลักษณ
ที่ด ี

 

๑. เกิด
ภาพลักษณที่ด ี

  

 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :                                       (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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  ๔. เปาหมาย KM (Desired State) 
 

 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ 
ประกอบดวย 

๑) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานกาด ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ฝกอบรม/สัมมนาในหลักสูตร ตาง ๆ 

๒) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานกาดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมของ อบต.อยางเขมแข็งและตอเน่ือง 

๓) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานกาดสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยน   องคความรูแกเพื่อนรวมงาน    

๔) การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕) การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน   
 

  ๕.ปจจัยแหงความสาํเร็จ (Key Success Factor)   
 

ปจจัยแหงความสําเรจ็ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM 
ที่เลอืกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรปูธรรมภายในองคกร คือ 

๑). ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 
๒). บุคลากรที่เกี่ยวของใหความรวมมือเปนอยางดี 
๓). คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 
 

 

  ๖. แนวทางการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลบานกาด 
  

การจัดการความรู Knowledge Management 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท คือ  

๑. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง       
จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  

๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดได โดยผานวิธี
ตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม  

นพ. วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” ไว คือ สําหรับนักปฏิบัติ การ
จัดการความรูคือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย ๔  ประการไปพรอม ๆ กัน ไดแก 

๑. บรรลุเปาหมายของงาน  
๒. บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน  
๓. บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู  
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๔. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน  

 
การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย ๖ ประการตอความรู ไดแก  

๑. การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
๒. การเสาะหาความรูที่ตองการ  
๓. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน  
๔. การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
๕. การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด 

“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว  
๖. การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูที่

ครบถวน ลุมลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากย่ิงข้ึน 

โดยที่การดําเนินการ ๖ ประการน้ีบูรณาการเปนเน้ือเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรูที่ชัด
แจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเช่ือ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ 
และสวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหน่ึงทํารวมกันไมใช
กิจกรรมที่ทําโดย คนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่
ความรู คือ เริ่มที่ความรู น่ีคือความผิดพลาดที่พบบอยมาก การจัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือ
เปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการตามที่กําหนดไว ที่
เรียกวา Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเปน ๔ สวน คือ  

๑).การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการของลูกคา สนองตอบ
ความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และสนองตอบความ
ตองการของสังคมสวนรวม  

๒).การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
หรือบริการ  

๓).ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาข้ึน ซึ่งสะทอนสภาพ
การเรียนรูขององคกร  

๔).ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป การทํางานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง  

เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน มีชุด
ความรูของตนเอง ที่รวมกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลาน้ีจะสรางความรูข้ึนใชเองอยูตลอดเวลา โดย
ที่การสรางน้ันเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุงให
เหมาะตอสภาพของ ตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่อง
ความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางาน 
และที่สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย  
 

ต้ังเปาหมายการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา  
งาน พัฒนางาน  
คน พัฒนาคน  
องคกร เปนองคกรการเรียนรู  
 

- 4 - 



 

ความเปนชุมชนในที่ทํางาน การจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง น่ีคือ หลุมพราง
ขอที่ ๑ ของการจัดการความรู เมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็
เริ่มเดินเขามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงเพื่อให
ไดช่ือวามีการจัดการความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรูเปน
กาวแรก ถากาวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเรจ็สงู แตถากาวผิด ก็จะเดินไปสูความลมเหลว ตัวกําหนดที่สําคัญ
คือแรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู  

การจัดการความรูท่ีดีเริ่มดวย  
- สัมมาทิฐิ : ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว   
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ   
- การฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการตอเน่ือง  
- การจัดการระบบการจัดการความรู  

แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือ 
เปาหมายที่งาน คน องคกร และความเปนชุมชนในที่ทํางานดังกลาวแลว เปนเงื่อนไขสําคัญ ในระดับที่เปนหัวใจสู
ความสําเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมจะนําไปสูการดําเนินการจัดการความรูแบบเทียม และไปสูความ
ลมเหลวของการจัดการความรูในที่สดุ แรงจูงใจเทียมตอการดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มีมากมายหลาย
แบบ ที่พบบอยที่สุด คือ ทําเพียงเพื่อใหไดช่ือวาทํา ทําเพราะถูกบังคับตามขอกําหนด ทําตามแฟช่ันแตไมเขาใจ
ความหมาย และวิธีการดําเนินการ จัดการความรูอยางแทจริง  
 

องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู  (Knowledge Process)  
๑. “คน” ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนําความรูไปใช

ใหเกิดประโยชน  
๒. “เทคโนโลยี” เปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรูไป

ใชอยางงาย และรวดเร็วข้ึน  
๓. “กระบวนการความรู” น้ัน เปนการบริหารจัดการ เพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช 

เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  
องคประกอบทั้ง ๓ สวนน้ี  จะตองเช่ือมโยงและบูรณาการอยางสมดุล การจัดการความรูของ

กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๖ 
กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรูรวมกัน ขอบเขต KM ที่ไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญเรงดวนในขณะน้ี คือ การ
จัดการองคความรูเพื่อแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดกําหนดเปาหมาย (Desired State) ของ 
KM ที่จะดําเนินการในป ๒๕๖๙ คือ มุงเนนใหองคการบริหารสวนตําบลบานไทรเปนหนวยงานที่สามารถ
ใหบริการอยางทั่วถึงและประทับใจกับผูที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมและเพื่อใหเปาหมาย
บรรลุผล ไดจัดใหมีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) ควบคูกันไป โดยมีความคาดหวังวาแผนการจัดการความรูน้ีจะเปนจดุเริม่ตน
สําคัญสูการ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่องอื่น ๆ และนําไปสูความเปนองคกรแหง
การเรียนรูที่ย่ังยืน ตอไป 
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 ๗. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู 

 
แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู(Knowledge Management Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลตําบลบานโฮงไดนํามาประยุกตใชในการ
จัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) 

 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

       

 

 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management)  
เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดข้ึนภายใน

องคกร มีทั้งหมด ๗ ข้ันตอน คือ  
๑. การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร

และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะน้ีเรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร  
๒. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษา

ความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 
 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  

(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลันกรองความรู้  

(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) 
ความรู้นั นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 

ทําให้องค์กรดีขึ นหรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ที ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เรื องอะไร 

เรามีความรู้เรื องนั นหรือยัง 

1. การบ่งชีความรู้  

(Knowledge Identification) 
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๓. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ

ความรูอยางเปนระบบในอนาคต  
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู  เชน  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษา

เดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ  
๕. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูทีต่องการไดงายและสะดวก เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน  
๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจ

จัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบ ทีมขาม
สายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว 
เวทีแลกเปลี่ยนความรู  เปนตน  

๗. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองค
ความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง  

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

เปนกรอบความคิดแบบหน่ึง เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึง
ปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย ๖ องคประกอบ  ดังน้ี 

๑. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก
ผูบริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล, กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 

๒. การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา, ประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับทุก
คน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

 
 

กระบวนการ 

และเครืองมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู ้

(Learning) 

การสือสาร 

(Communication) 

การวดัผล 

(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 

และการให้รางวลั 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 

(Desired State) 

การเตรียมการและ 

ปรบัเปลียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 
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๓. กระบวนการและเครื่องมือชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก

รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, สถาน
ที่ต้ัง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 

๔.  การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เน้ือหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

๕.  การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม, มีการนําผลของการ
วัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ข้ันตอนไหนไดแก วัด
ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ (Output) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Outcome) 

๖. การยกยองชมเชยและใหรางวัลเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
มีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา 
 

  ๘. หัวใจของการจัดการความรู  
 

มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมมาช้ีธงคําตอบวา หัวใจของ KM อยูที่ใหนได 
โดยอาจกลาวเปนลําดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับข้ันของความตองการ (Hierarchy of needs) ของ 
Mcgregor ได โดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่ยอมรับทั่วไปวาความรูคือพลัง (DOPA KM Team)  

๑. Knowledge is Power: ความรูคือพลัง 
๒.Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but 

rather in interactions between people. (Thomas H Davenport): ความสําเร็จของการถายทอดความรู
ไมใชอยูที่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูที่การมีปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน  

๓. The great end of knowledge is not knowledge but action: จุดหมายปลายทางสําคัญ 
ของความรูมิใชที่ตัวความรู แตอยูที่การนําไปปฏิบัติ  

๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive: นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล  

จะเห็นวา จากขอความที่กลาวถึง ความรูดังกลาวพอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM เปนลําดับช้ันมา
เริ่มแตขอความแรกที่วา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซึ่งเปนขอความเปนที่ยอมรับ 
ที่เปนสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามี
ความสําคัญในการ ถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและ
งายตอการเขาถึงของบุคคล ตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรู เกิดความรูข้ึนแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็
ไมใชจุดหมายปลายทางของ ความรูและที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิด
มรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมวาน่ันเปนนิยามใหมของผูทําหนาที่เปนผูจัดการเลยที เดียว ดังน้ัน อาจ
กลาวไดวาหัวใจของ KM อยูที่การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  
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  ๙. เครื่องมือในการจัดการความรู 
 

กรมการปกครองไดจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยูในเอกสาร “คํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙” ซึ่งไดสงให ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๙ แลว 
เมื่อพิจารณาเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนดังกลาว จะประกอบดวยสวนสําคัญ  ๒ สวน คือ   

๑. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู (KM Process)  
๒. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process)  
การจัดการความรูประกอบดวย   
กระบวนการหลัก ๆ  ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหา ความรูใหม การจัดความรูใหเปน

ระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู สุดทายคือ การเรียนรู และเพื่อใหมี
การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสงูสุดตอองคกร เครื่องมอืหลากหลายประเภทถูกสรางข้ึนมาเพือ่นําไปใชในการ
ถายทอดและแลก เปลี่ยนความรู ซึ่งอาจแบงเปน ๒ กลุมใหญ ๆ คือ  

(๑). เครื่องมือที่ชวยในการ “เขาถึง” ความรู  ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit  
(๒). เครื่องมือที่ชวยในการ “ถายทอด “ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit ซึ่งตอง

อาศัยการถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก  
ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวที่มีผูนิยมใชกันมากประเภทหน่ึงคือ ชุมชนแหงการเรียนรู หรือชุมชน 

นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู  
 

  ๑๐. การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู  
 

การจัดการความรู หรือ Knowledge Management  เปนเรื่องคอนขางใหม ซึ่งเกิดข้ึนจากการคน
พบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันสงผลกระทบ
ตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางย่ิง ดังน้ันจากแนวคิดที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยาง
เดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังน้ัน การบริหารจัดการความรูจึง
สัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางย่ิง หากองคกรจะพัฒนาตนเองให
เปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหาร จัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมให
บุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเน่ือง หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
ใหเกิดข้ึนภายในองคกร ก็นับเปนการลงทุนที่สูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู มีความ
ซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอภายหลังจากที่
บุคลากรมีความรูความ ชํานาญแลว องคกรจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลาน้ันยินดีถายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรูกับผูอื่น และในข้ันตอนสุดทาย องคกรจะตองหาเทคนิคการจดัเกบ็ความรูเฉพาะไวกับองคกรอยางมีระบบ
เพื่อ ที่จะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกายังคงแขงขันกันหาวิธี
บริหารจัดการ ความรูที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหอยูในโลกของการแขงขันไดสําหรบัประเทศไทยน้ันคงเปนเรื่อง
ทาทาย สําหรับผูบรหิารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถายทอด
ความรูใหเพื่อนรวมงาน ซึ่งการถายทอดความรูบางประเภทน้ัน การฝกอบรมอาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่
มักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม "การหวงความรู" และวัฒนธรรม "การไมยอมรับในตัว
บุคคล" หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนทั้งสองอยางน้ีไดการบริหารจัดการความรูก็มิใชเรื่องยาก จนเกินไป  
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สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผานมาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ไดมีการวางกรอบแนวทางการ
บริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหาร กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๖ เปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 
๑๑ ไดกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาทีใ่นการพัฒนาความรูเพื่อใหม ีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสรางความมีสวนรวมในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  
 

  ๑๑. CoP (Community of Practice)    
 

CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือ
เช่ือมโยงกันอยางไมเปนทางการ ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังน้ี   

   มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและกัน   

 มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงมั่นรวมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีข้ึน    

 มีความเช่ือวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษาเดียวกัน   

  มีบทบาทในการสราง และใชความรู และยึดถือคุณคาเดียวกัน   

  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง   

  มีชองทางเพื่อการไหลเวียนของความรู หรือผานเทคโนโลยี    

  มีความรวมมือชวยเหลือ ทําใหความรูเขาไปถึงผูที่ตองการใชไดงาย    

  มีปฏิสัมพันธตอเน่ือง เพื่อพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง   

  มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม  
ทําใหเพิ่มพูนความรูที่ลึกซึ้งข้ึนเรื่อย ๆ ในระดับที่งายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ ซึ่ง

ทํางานดวยกันมาระยะหน่ึง มีเปาหมายรวมกัน และตองการที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจาก
การทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดต้ังโดยองคการ เปนกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังคม 
และความพยายามที่จะทําใหบรรลผุลสาํเรจ็ เปนกลุมที่ไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร 
และอาจจะมีเปาหมายที่ขัดแยงกับผูนําองคกร ในหน่ึงองคกรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมาก และคนคน
หน่ึงจะเปนสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอยางไร เครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการ 
เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอการเรียนรูและ
การสรางความรูใหม ๆ  มากกวาโครงสรางที่เปนทางการ คําวา ปฏิบัติ หรือ practice ใน  CoP ช้ีจุดเนนที่การ
เรียนรูซึ่งไดรับจากการทํางาน เปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน เครื่องมือใหม ๆ พัฒนาการใน
เรื่องงาน วิธีการทํางานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยน
ความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือการฝกอบรมตามปกติ 
เครือขายที่ไมเปนทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จไดดีกวา  การสื่อสาร
ตามโครงสรางที่เปนทางการ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ   
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แนวคิด  CoP 
 CoP เปนกลไกของการไขวควาหาความรูเขาหาตัว มากกวาการรวบรวมความรู เพื่อสงมอบให

ผูอื่น  
 CoP เปนเรื่องของการเรียนรู เพื่อเปนคนทํางานที่เกงข้ึน มิใชแคเรียนรูวา จะทํางานอยางไร 

หรือเรียนรูแตเรื่องที่เปนนามธรรม  
 การเปนสมาชิกของ CoP คือ มีสวนรวมในชุมชนน้ัน อยางมีความหมาย  
 CoP ควรเช่ือมโยงกับเปาหมายหลักขององคกร  
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติหรือ P ใน CoP หมายถึงการกระทําในบริบทเฉพาะ  
สิ่งท่ีมีผลตอการปฏิบัติ และเปนผลจากการเรียนรู  ไดแก  

• สิ่งที่ปรากฏชัดแจง: เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาที่ชัดเจน เกณฑที่
กําหนดไว กฎขอบังคับ สัญญา  

• สิ่งที่ไมปรากฏชัดแจง: ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหย่ังรู  การรับรู ความออนไหว 
ความเขาใจ สมมติฐาน มุมมองซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไป  

การปฏิบัติมิใชสิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ ดวย
คําสั่ง หรือกฎระเบียบ  

มีคนอ่ืนในองคกร  ซึ่งมีประสบการณที่จะเปนประโยชนกับเรา พวกเขาเต็มใจที่จะแบงปน
ประสบการณน้ัน ใหผูอื่น และเราเต็มใจที่จะชวยพวกเขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบ แมจะไมรูจักพวกเขา 
ธรรมชาติของ CoP  

องคกรประกอบไปดวย CoP จํานวนมากทับซอนกันอยู คูขนานไปกับโครงสรางที่เปนทางการของ
องคกร  

รอบชีวิตของ CoP ไมมีความชัดเจนวา เริ่มตนเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ข้ึนกับความพรอม และโอกาส
เหมาะ สําหรับการเรียนรู 

ประเด็นท่ี CoP ใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิก การ
สนับสนุน CoP  

ปฏิบัติตอ CoP เสมือนทรัพยสินขององคกร ใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลขาวสาร ดูแล
เปาหมายใหสอดคลองกับองคกร  

สงเสริมการสราง CoP ดวยการยอมรับผลงานที่เกิดข้ึน จากกลุมที่ไมเปนทางการ และดึงชุมชน
เขามารวมกันทํางาน ใหลึกซึ้งย่ิงข้ึนอีก  

มองวา องคกรเปนท่ีรวมของชุมชน ที่เช่ือมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนที่เหมาะสม และมีสวนตอ
ความสําเร็จขององคกร  

สงเสริมให CoP เรียนรูจากภายในกลุม และจากกลุมอื่นๆ  
ดูแลวา กลไกขององคกรมีสวนในการสนับสนุน CoP  
สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเช่ือมตอทั่วทั้งองคกร มุมมองตอการเรียนรู  
การเรียนรู เปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติ แตเรามักจะมองไมเห็นวา เกิดการเรียนรูดีข้ึน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรูไมไดเกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แตเกิดจากการทําความเขาใจ ใน

ตรรกะ หรือวิธีคิดของคนอื่น  
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเราแลกเปลี่ยนความเขาใจ และความคิดกันไดกวางขวางข้ึน แตหัวใจ

ของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจรวมกัน ใสใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซึ่งเช่ือใจกัน การหา
โอกาสเรียนรู  

ถามีปญหาเกี่ยวกับการเรียนรู ใหมองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีสวนรวม และการแยกตัวของ
สมาชิก  

เมื่อมีการนําความรูไปใชในบริบทอ่ืน หรือมีการสงผานขอมูลขาวสารไปยังอีกหนวยงานหน่ึง ให
ติดตามเรียนรูการปรับเปลี่ยน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม  

รับรูการเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหมๆ ในที่ไกลหูไกลตา  
การเรียนรูท่ีชายขอบของ CoP ก็มีความสําคัญ ไดแก การดึงดูดสมาชิกใหม การตอบสนองสิ่ง

กระตุนจากภายนอก การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอื่น ๆ ขอควรระวัง  
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรูท่ีฝงลึก มาเขาไวในลักษณะของเอกสาร อาจจะกอใหเกิดผลเสีย

มากกวาผลดี เกิดเปนขยะของขอมูลขาวสาร ที่ไมคนใช สุดทายคนก็ยังตองการความชวยเหลือ ในเรื่อง
ประสบการณ จากเพื่อนรวมงาน  

ใหมีการเรียนรูใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากที่สุด อยาดวนหลวมตัวที่จะสกัดความรูความรูจาก  
CoP  หรือเปลี่ยนความรูจาก  CoP ไปเปนหลักสูตรเพื่อการฝกอบรม  

แนวคิดปจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู ไปสูการเช่ือมตอระหวางบุคคล อยาสราง
หองสมุดที่เต็มไปดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายช่ือบุคคล (card catalog) เพื่อชวยในการเช่ือมตอระหวางบุคคล
ตอบุคคล ปจจัยสูความสําเร็จ กลุมที่ไมเปนทางการเปนสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร มีลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต เติบโตข้ึนเมื่อเปนที่ประสงคของสมาชิก การที่จะใหมีคุณคาตอองคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแล
ดวยความระมัดระวัง การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทําใหไมเปนที่สนใจจากสมาชิก การปลอยปละละเลย ก็
อาจจะทําใหแคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความทาทายน้ีแตกตางจากปจจัยตางๆ ที่ผูนําองคกรเคยประสบ ความทาทาย
สําหรับ CoP ปญหาสําคัญของชุมชนที่กําลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปลอยให              
ผูประสานงานรับผิดชอบไปคนเดียว เมื่อผูประสานงานหันไปทํางานอื่น ชุมชนก็ลมสลาย ปญหาสําคัญของชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จ คือ การที่สนใจอยูแตความสําเร็จของตนเอง ขอเสนอแนะตอไปน้ี จะชวยรักษาพลังของ
ชุมชน ใหเกิดความตอเน่ือง นําสมาชิกใหมเขามารวม และมุงไปที่ประเด็นที่แหลมคม  

เชิญผูนําทางความคิด ซึ่งเปนที่ยอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพื่อสรางพลังใหแกชุมชน  
จัดใหมีเวทีพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสรางความต่ืนตัว ความไวเน้ือเช่ือใจ ความรูสึก

รวม  
สงเสริมการติดตอระหวางสมาชิกของชุมชน  
จัดต้ังกลุมแกนท่ีแข็งขัน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนกลุม

แกนดวยการใหเปนที่รับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพิ่มมากเปนพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค  
ทําใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนเรื่องงาย เชน การใช Software 

computer ที่ใชงาย และคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณคามากของชุมชน คือ การรวมกัน
แกปญหา แตการอภิปรายปญหาอยางเปดอก ในขณะที่ความคิดยังไมสุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเปนสิ่งที่
ไมใชธรรมชาติของเรา ความทาทายของสมาชิกที่สําคัญ คือ การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจํานวนมาก
ที่เราไมรูจัก  

 

- 12 - 



 
สรางเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เปนผูขอความชวยเหลือ และ

หาผูที่มีกึ๋นไปรวมอยูในเวที ผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพื่อใหสมาชิกอภิปรายไปที่
สมมติฐาน ที่ใชและเลือก การสรางความไวเน้ือเช่ือใจในกลุมขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับการ
สรางชุมชนได  

ตามนิยามของ BANSAI KM Team ไดกลาวไววา CoP  เปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปน
ทางการมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหม ๆ เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลที่ดี
ข้ึนสวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะ น้ีมักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง 
หน่ึงรวมกัน ซึ่งความไววางใจและความเช่ือมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปน สิ่งที่สําคัญ 

Cop จะมีความแตกตางจากการที่บุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่ Cop 
เปนการรวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเช่ือมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการ
มอบหมายสั่งการเปนการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเรื่องที่สนใจรวมกันเทาน้ัน 

ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุม CoP จะพัฒนาเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาการทํางานของบุคคลและองคกรตอไป  และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยางไมเปนทางการใน
ทามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใชเทคนิคที่เรียกวาสุนทรีสนทนา (Dialogue)  ซึ่งเปนการ
สนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผูพูด  ใหเกียรติกัน  ใหโอกาสกัน  และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร  กับรับ
ฟงผูอื่นพูดอยางต้ังอกต้ังใจ (Deep Listening)  

 

  ๑๒. คุณเอ้ือ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญท่ีดําเนินการจัดการความรู  
 

๑. ผูบริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจดัการความรู  ถาผูบริหารสูงสดุเปนแชมเปยน (เห็นคุณคา 
และดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่วายากทั้งหลายก็งายข้ึน ผูบริหารสูงสุดควรเปนผูริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู 
โดยกําหนดตัวบุคคลที่จะทําหนาที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเปนผูบริหารระดับสูง เชน 
นายกเทศมนตรี 

๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถาการริเริ่มมาจากผูบริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” ก็
สบายไปเปลาะหน่ึง แตถาการริเริ่มที่แทจริงไมไดมาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือ นํา 
เปาหมาย/หัวปลา ไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดกลายเปนเจาของ “หัวปลา” ใหได บทบาทตอไปของ 
“คุณเอื้อ” คือ การหา “คุณอํานวย” และรวมกับ “คุณอํานวย” จัดใหมีการกําหนด “เปาหมาย/หัวปลา” ใน
ระดับยอยๆ ของ “คุณกิจ/ผูปฏิบัติงาน”, คอยเช่ือมโยง “หัวปลา” เขากับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรขององคกร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (Empowerment), รวม 
Share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อประโยชนในการดําเนินการจัดการความรูโดยตรง และ
เพื่อแสดงให “คุณกิจ” เห็นคุณคาของทักษะดังกลาว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรู 
พรอมคอยเช่ือมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรมสรางสรรคอื่นๆ ทั้งภายในและนอกองคกร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการดําเนินการใหคําแนะนําบางเรื่อง และแสดงทาทีช่ืนชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยกยอง
ในผลสําเร็จ และใหรางวัลที่อาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสรางความภาคภูมิใจในความสําเร็จ  

๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator , KF) เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยูที่การเปนนักจุดประกายความคิดและการเปนนักเช่ือมโยง โดยตอง
เช่ือมโยงระหวางผูปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผูบริหาร (“คุณเอื้อ”), เช่ือมโยงระหวาง “คุณกิจ” ตางกลุมภายใน
องคกร, และเช่ือมโยงการจัดการความรูภายในองคกร กับภายนอกองคกร โดยหนาที่ที ่“คุณอํานวย” ควรทํา คือ  
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- รวมกับ “คุณเอื้อ” จัดใหมีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” 
เพื่อสรางความเปนเจาของ “หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู เพื่อให คุณกิจ นําความสําเรจ็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดความรูออกมาจากวิธี
ทํางานที่นําไปสูความสําเรจ็น้ัน เพื่อการบรรล ุ“หัวปลา”  

- จัดการดูงาน หรือกจิกรรม “เชิญเพื่อนมาชวย” (Peer Assist) เพื่อใหบรรลุ “หัวปลา” ไดงาย 
หรือเร็วข้ึน โดยที่ผูน้ันจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเลาหรือสาธิต  

- จัดพื้นที่เสมอืนสําหรบัการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสําหรบัเกบ็รวบรวมขุมความรูที่ได เชน ใช
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต เว็บบอรด เว็บบลอ็ก อินทราเน็ต จดหมายขาว เปนตน  

- สงเสริมใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เปนความรู หรือเปน
หัวใจในการบรรลเุปาหมายหลักขององคกร  

- เช่ือมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององคกร กับกจิกรรมจัดการความรูภายนอก เพื่อสราง
ความคึกคักและเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูกับภายนอก  

๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผูปฏิบัติงาน เปนพระเอกหรือนางเอก
ตัวจริง ของการจัดการความรู เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ ๙๐-๙๕ ของทั้งหมด 
“คุณกิจ” เปนเจาของ “หัวปลา” โดยแทจริง และเปนผูทีม่ีความรู (Explicit Knowledge) และเปนผูที่ตองมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สราง แปลง ความรูเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/หัวปลา” ที่ต้ังไว  

๕. คุณประสาน (Network Manager) เปนผูที่คอยประสานเช่ือมโยงเครือขายการจัดการความรู
ระหวางหนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กวางข้ึน เกิดพลงัรวมมือทางเครอืขายในการเรียนรูและ
ยกระดับความรูแบบทวีคูณ 

 
 

  ๑๓. ภาษิต คําคม KM  
 

- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรูอยูในผูใช ไมใชอยูใน
แหลงรวมความรู (Y. Maholtra)  

- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรูเปนการเดินทาง ไมใชเปาหมาย
ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)  

- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. 
ความรูเพียงเลก็นอยเพื่อปฏิบัติมีคามากกวาความรูมหาศาลที่อยูเฉย ๆ (Kahlil Gibran)  

- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรูเปนสินทรัพยสาคัญ 
แตบอยครั้งความรูเปนสิ่งฝงลึกและเปนสินทรพัยสวนบุคคล  

- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรูไมใชเพียงการรู แตเปน
การกระทา  

- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but 
rather interactions between people. การถายทอดความรูสาเรจ็ไดไมใชเรื่องเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรหรือ
เอกสาร แตเปนเรือ่งของปฏิสัมพันธระหวางคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)  

- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสูการคนหาความผิดพลาดและแกไข 
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  ๑๔. เรียนรูคานิยมของขาราชการยุคใหม 
 
I  AM READY 
I (Integrity)   =  การทํางานอยางมีศักด์ิศร ี
A (Acumens)   =  ขยันต้ังใจทํางาน 
M (Moral)   =  มีศีลธรรม 
R (Relevancy)   =  มีการเรียนรูและปรบัตัวใหทันกบัปญหา 
E (Efficiency)   =  การทํางานที่มุงเนนประสิทธิภาพ 
A (Accountability)  =  การมีความรบัผิดชอบตอผลงาน 
D (Democracy)   =  มีใจและการกระทําที่เปนประชาธิปไตย 
Y (Yield)   =  มีผลงานเปนทีป่ระจักษและปฏิบัติงานโดยเนนผลสัมฤทธ์ิ 
 

  ๑๕. การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู  และสรุปผลการประเมินตนเอง    
        

                     แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู   หมวด ๑ - กระบวนการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเร่ืองการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 ๐ – ไมมีเลย / มีนอยมาก         ๑ – มีนอย           ๒ - มีระดับปานกลาง           ๓ - มีในระดับท่ีดี          ๔ – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 
๑.๑  อบต. มีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเร่ืองการจัดการความรู  
เพ่ือปรับปรุงในเร่ืองความรู   เชน เทศบาลยังขาดความรูท่ีจําเปนตองมี หรือองคการบริหาร
สวนตําบลไมไดรวบรวมความรูท่ีมอียูใหเปนระบบ เพ่ือใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวาคน
ไหนเกงเร่ืองอะไร ฯลฯ และมีวิธีการท่ีชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

-  อบต.มีการวิเคราะห SWOT ของอบต. แตยังไมได
เชื่อมโยงถึงการจัดการความรู 

 

๑.๒ อบต.มีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงจาก อบต.ท่ีมีการ
ใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี)  อยางเปนระบบและมีจริยธรรม 

- อบต. มีการแสวงหาความรู/ขอมูลจากแหลงตางๆ เมื่อ
จําเปนตองใช แตไมเปนระบบ ตางคน ตางทํา 

๑.๓ ทุกคนในอบต. มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ  ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองคกรอื่น ๆ   ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน (บริการ
หรือดําเนินงานท่ีคลายคลึงกัน ) และจากองคกรอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

- อบต. มีการแสวงหาความรูใหมๆ บาง แตไมเปนระบบ 
และทํากันเฉพาะกลุมงาน  และยังไมครอบคลุมทุกคน 
 

๑.๔ อบต.มีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ  ซ่ึงรวมถึงการเขียน Best Practices 
ออกมาเปนเอกสาร  และการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ (Lessons Learned) 

- อบต.มีการจัดทําวารสารความรูเพ่ือเผยแพรในบางเร่ือง 
แตยังไมเปนระบบ ใครอยากทําก็ทํา 

๑.๓  อบต.เห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะ ท่ีอยูในตัวบุคลากร ซึ่ง
เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะ
นั้น ๆ ท่ัวท้ังองคการบริหารสวนตําบล 

- เทศบาลเห็นคุณคาของ Tacit Knowledge และ
พยายามกระตุนใหมีการถายทอดความรู แตไมไดทําเปน
ระบบ สวนใหญ มีการประชุมเพ่ือแลกเปลีย่นความรูเปน
กลุมยอยๆ แตไมมีรูปแบบชดัเจน 

 
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :                                              (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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   ๑๖. เกณฑการประเมิน   
 

องคการบริหารสวนตําบลบานกาด มีนโยบายที่จะดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู 
(Knowledge Management) ในองคกร โดยไดจัดใหมีสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเหมาะสมและไดจัดวาง
ระบบการจัดการเพื่อใหเอือ้ตอการนําแผนการจัดการความรูไปปฏิบัติไดอยางเปนรปูธรรม เทศบาลตําบลบานโฮง 
ไดจัดวางระบบการจัดการความรูและแผนการดําเนินงานดังรายการตอไปน้ี 

๑. องคการบริหารสวนตําบลบานกาด มีแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีลักษณะเปน Conceptual Plan 
โดยมีองคประกอบสาํคัญ ๖ ประการ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด และโครงการ
สําคัญที่จะดําเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร ดังกลาวใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการ
จัดการความรู และแผนพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูเปาหมายขององคกรรวมกัน 

๒. องคการบริหารสวนตําบลบานกาด (CEO) กําหนดผูบริหารจดัการความรู CKO และทีมงาน KM 
เพื่อดําเนินการจัดการความรูขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด 

๓. CKO และทีมงาน KM รวมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต 
KM การกําหนดเปาหมาย KM และการประเมินการจัดการความรูของหนวยงานตามแบบประเมินตนเอง 

๔. CKO และทีมงาน KM รวมกันจัดทําแผนจัดการความรู เพื่อกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการจดัการความรูขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด  ตลอดจนกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเรจ็ในการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรม 

มีการกําหนด  ประ เ ด็นความรู และเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอ งกับ แผน
ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ ดานการบริหารจัดการบานเมอืง
ที่ดี โดยมีจุดมุงหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติงานของ อบต.
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ สรางประโยชนสุขแกประชาชน 

 

   ๑๗. แนวทางการติดตามและประเมิน 
  

๑. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดทํารายงานผลการเขารับการพัฒนาตามแบบที่กําหนด ภายใน 
๑๕ วัน นับแตวันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง
นายกเทศมนตรี กรณีที่ไดมีการสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอกองคกร 

๒. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดทําบันทึกขอมูลการเขารับการพัฒนาศักยภาพในเวปไซต
เทศบาล ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ โดยใหทําการประสานงานกับผูชวย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

๓. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดเก็บชุดองคความรูปไวรูปเอกสาร โดยจัดทําเปนเลม เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔. กําหนดใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
กอนและหลังการพัฒนา 

๕. ทําการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  ผูใตบังคับบัญชา  เพื่อน
รวมงาน ของผูเขารับการพัฒนา   
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๑๘. แผนการจัดการความรู 
  
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน :   องคการบริหารสวนตาํบลบานกาด 
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลบานโฮง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู 
                                           ความสามารถทางดานตาง ๆ  เชน การศึกษาตอ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม  :  พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศกัยภาพ 
ลําดบั กิจกรรม วิธีการสู

ความสาํเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วดั เปาหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผดิชอบ  สถานะ 

๑ การบงช้ีความรู 
-บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ตางๆ  

ทําการตรวจสอบ
บุคลากรที่ไดรบัการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ตางๆ 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานตางๆ 

บุคลากรไดรบัการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ตาง ๆ อยางนอยรอย

ละ ๙๐ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

- 
 
 

รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 
 
 

๒ การสรางและแสวงหา
ความรู 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-จัดหรือสงอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาตอ 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

จํานวนบุคลากรที่
ไดรบัการอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาตอ 

บุคลากรไดรบัการ
อบรม / สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /ศึกษาตอ

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

รองปลัด อบต. 
 KM Team 
 

 

 
 
 

๓  การจัดความรูใหเปน  
 ระบบ 
 -บอรดประชาสัมพันธ 
 -เว็ปไซค 
 -จัดทาํรปูเลม/รายงาน 

-รวบรวมความรูเปน
หมวดหมูและจัดทํา
ฐานขอมูลเปน 
Knowledge Base 
 - สรางคลังความรูผาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

จํานวนฐาน 
ขอมูลความรูดาน
ตาง ๆ ที่นําไปใช
ได 

จํานวนความรูที่
นําไปใชไดจริง 
อยางนอย ๖
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
 

 
 
 
 

รองปลัด อบต. 
 KM Team 
 

 

 
 

๔  การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู 

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน สมบูรณ 

ปรับปรุงฐาน 
ขอมูลความรูของ
บอรด
ประชาสัมพันธ/เว็ป
ไซคเทศบาล 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

จํานวนฐาน 
ขอมูลความรูดาน
ตาง ๆ ที่ไดรบั
การปรับปรุง 

จํานวนฐาน 
ขอมูลความรูที่
ไดรับการปรบัปรงุ 
อยางนอย ๖ 
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
 

 รองปลัด อบต. 
 KM Team 
 

 

 

๕ การเขาถึงความรู 
 -บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซค 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

 
รวบรวมความรูเพื่อ
ติดประกาศ /บันทกึ 
/ จัดเก็บ 

 
๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

 
จํานวนการเขาถึง

ฐาน 
ขอมูลความรูดาน

ตาง ๆ 

 
มีจํานวนการเขาถึง

ฐานขอมูลความรูดาน
ตาง ๆ อยางนอย ๑๒ 

ครั้ง 

 
-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
-หองประชุม. 

  
รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซค 
- จัดทํารูปเลม 
- จัดทํารายงาน 

ใหบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน ๆ  
เขารวมประชุม/รายงาน /
เพิ่มขอมูลการพัฒนา
ศักยภาพในเว็ปไซค
เทศบาล 

๑  ส.ค. ๕๗ 
เปนตนไป 

จํานวนการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู /จัดทาํ

รายงาน/บันทกึทึก
ขอมูลในเว็ปไซค

องคการบริหารสวน
ตําบล 

มีจํานวนกิจกรรม 
อยางนอย ๖ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
-หองประชุม. 

 รองปลัด อบต. 
 KM Team 
 

 

 

๗ การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนําความรูในไปใช 

ประชาสัมพันธ / เว็ป
ไซคองคการบริหาร
สวนตําบล /ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

๑  ส.ค. ๕๗ 
เปนตนไป 

การจัดทํา/
บันทึกขอมูล 

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ขอมูลอยางนอย ๖ 
รายการ 

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 

 รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัต ิ:                                                   (CKO / ผูบรหิารระดับสูงสุด) 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ช่ือหนวยงาน :   องคการบริหารสวนตําบลบานกาด 
เปาหมาย KM (Desired State) : เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
                                        ของหนวยงานตาง ๆ   ภายใน อบต. 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม  :  บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะ 

เวลา 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การบงช้ีความรู 
-มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
ก า ร นํ า ก า ร จั ด ก า ร
ความรูมาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน           

เสริมสรางบรรยากาศ
ใหเอื้อตอการนําการ
จัดการความรูมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

จํานวนการ
เสริมสราง
บรรยากาศใหเอือ้ตอ
การนําการจัดการ
ความรูมาเปน
เครื่องมือ 

มีการเสริมสราง
บรรยากาศใหเอือ้ตอการ
นําการจัดการความรูมา
เปนเครื่องมืออยางนอย 

๓ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

 รองปลัด อบต. 
 
 KM Team 

 

 
 
 

๒ การสรางและแสวงหา
ความรู 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

จํานวนครั้งที่ประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุนการ

สรางบรรยากาศ 

มีการประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการสราง
บรรยากาศอยางนอย 
๓ ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๓ การจัดความรูใหเปน
ระบบ 

 -บอรดประชาสัมพันธ 
 -เว็ปไซค  
-จัดทาํรปูเลม/รายงาน 

-จัดตั้งทีมงาน
ตรวจสอบการใหและ
เก็บรวบรวมขอมูล 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

มีทีมงานดําเนินการ
ตรวจสอบการใหและ
เก็บรวบรวมขอมูล 

ทีมงานมีการดําเนินการ
ตรวจ 

สอบการใหและเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางนอย 

๓ ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๔ 
 
 

 

 การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู 

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน เน้ือหาให
สมบูรณ 

-จัดตั้งทีมงานปรบัปรงุ
กลั่นกรองฐานขอมูล
ความรูบนบอรด
ประชาสัมพันธ/เว็ปไซค
เทศบาล 
 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

มีทีมงานดําเนินการ
ปรับปรุงฐาน 
ขอมูลความรูดานตาง 
ๆ  

ทีมงานมีการ
ดําเนินการปรับปรุง
ฐาน 
ขอมูลความรู อยาง
นอย ๓ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
 

 รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๕ การเขาถึงความรู 
 -บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซค 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

จัดตั้งทีมงานดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /เว็ปไซค/ 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

มีทีมงานดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /เว็ปไซค

เทศบาล/ ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

 

ทีมงานมีการดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /เว็ปไซค
เทศบาล / ศูนยขอมูล
ขาวสาร อยางนอย ๓ 

ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซค 
- จัดทํารูปเลม 
- จัดทํารายงาน 

จัดตั้งทีมงานรวบรวม
จัดทําเปนเอกสาร / 
ฐานความรู /เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดูแลชองทาง
การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
 

๑  ส.ค.๕๘ 
เปนตนไป 

มีทีมงานรวบรวมจัดทํา
เปนเอกสาร / 
ฐานความรู/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดูแล
ชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

 

ทีมงานมีการรวบรวม
จัดทําเปนเอกสาร / 
ฐานความรู/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดูแลชองทาง
การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูอยางนอย ๓ 
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๗ การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนําความรูในไปใช 

ประชาสัมพันธ / เว็ปไซค
เทศบาล/ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

การจัดทํา/บันทกึ
ขอมูล 

มีจํานวนการจัดทาํ/
บันทึกขอมูลอยาง
นอย ๖ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัต ิ:                                                    (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน :   องคการบริหารสวนตําบลบานกาด 
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาํลบานโฮง ไดรับการพัฒนาศกัยภาพ ความรู ความสามารถทางดานตาง ๆ   
เชน การศึกษาตอ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม  :  พนักงานเทศบาลตําบลบานโฮงไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ลําดบั กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วดั เปาหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับผดิชอบ  สถานะ 

๑ การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-สงเสริมใหบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตําบลชํานิ 
เห็นความสําคัญของการ
จัดการความรู 
 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

บุคลากรในสงักัด
เทศบาล ทราบ

เปาหมาย KM ของ
เทศบาลตําบล   

บานโฮง 

จํานวนบุคลากรที่
ทราบเปาหมาย KM 
ของเทศบาลตาํบล

ชํานิอยางนอย ๕๐% 
ของเทศบาล 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๒ การสื่อสาร ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมทีท่ําใหทุกคน
เขาใจถึงการจดัการ
ความรู 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

บุคลากรในสงักัด
เทศบาลเขาใจถึง
การจัดการความรู 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจถึงการจดัการ
ความรูอยางนอย 

๕๐% ของเทศบาล 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๓ กระบวนการและ
เครื่องมือ 
- การคนหา    
- การถายทอด  
- แลกเปลี่ยนความรู 

มีการจัดทาํใหบอรด
ประชาสัมพันธ / เว็ปไซค
เทศบาล / ศูนยขอมูล
ขาวสาร ใหมีการคนหา 
ถายทอด แลกเปลี่ยน
ความรูที่สะดวกรวดเร็ว
ข้ึน 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

จํานวนครั้งของ
บอรดประชาสัม 
พันธ / เว็ปไซค
เทศบาล/ศูนย
ขอมูลขาวสาร ที่
ไดรับการปรับ 
ปรุง 

บอรดประชาสัม 
พันธ/เว็ปไซคเทศ 
บาล /ศูนยขอมูล
ขาวสาร ไดรับการ
ปรับปรุงใหดีข้ึนอยาง
นอย ๓ ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๔ การเรียนรู จัดการประชุม/สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัดกิจ 
กรรมเพื่อใหทุกคนเขาใจ
และตระหนักถึงความ 
สําคัญและหลัก 
การของการจัดการความรู 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

บุคลากรที่เขาใจและ
ตระหนักถึง

ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

๕ การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู
เทศบาลตําบลบานโฮง 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ

จัดการความรู
เทศบาลตําบล    

บานโฮง 

ผลการติดตามและ
ประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรูเทศบาล
ตําบลบานโฮง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 รองปลัด อบต. 
 KM Team 
 

 

 

๖ การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

-การใหของขวัญ/ของ
รางวัล 
 

๑  ส.ค. ๕๘ 
เปนตนไป 

บุคลากรในสงักัด
เทศบาลมีความ
เขาใจการจัดการ

ความรู 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจการจัดการ
ความรูอยางนอย 

๕๐% ของเทศบาล 

-ของขวัญ/ 
ของรางวัล 
 

 
 

รองปลัด อบต. 
 KM Team 

 

 

 
ผูทบทวน / ผูอนุมัต ิ:                                                (CKO / ผูบริหารระดับสูงสดุ) 
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  ๑๘. การติดตามและประเมินผล 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลบานกาด 
 ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลบานกาด 
ประกอบดวย 
 ๑.  รองปลัด อบต.                 เปนประธานกรรมการ 
 ๒.  หัวหนาสํานักปลัด     เปนกรรมการ 

     ๓.  ผูอํานวยการกองคลัง              เปนกรรมการ 
     ๔.  ผูอํานวยการกองชาง              เปนกรรมการ 
     ๕.  ผูอํานวยการกองการศึกษา               เปนกรรมการ 

 ๖.  เจาพนักงานธุรการ                 เปนเลขานุการ 
 

 ใหคณะกรรมการ ฯ ที่ไดรับการแตงต้ัง มีหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลบานกาด และดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรูองคการบรหิารสวนตําบลบานกาด และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม
และประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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