
๑ 
 
 
๑. บทสรุปผูบริหาร 
                  

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕4๖ 
หมวด  ๓  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ มี
หนาท่ีพัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน 

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนไปตามหลักเกณฑและมี
วิธีการบริหารท่ีดี จึงไดนําการจัดการความรู  (Knowledge Management)  ซ่ึงเปนระบบการจัดการท่ี
สามารถกําหนดข้ึนและนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมโดยองคการบริหารสวนตําบลปากชองไดจัดวางระบบ
การจัดการความรูและแผนการดําเนินงาน ไวดังรายการตอไปนี้ 
 
๒. ประกาศแตงตั้งทีมงาน  KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  

เพ่ือใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล องคการบริหารสวนตําบล
ปากชอง จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  KM และ CKO ดังตอไปนี้   

๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง                    เปน  CKO   
๒.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง คนท่ี  ๑   เปน  ท่ีปรึกษา  CKO   
๓.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง คนท่ี  ๒   เปน  ท่ีปรึกษา  CKO   
  ซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้    

 - ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการ และอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคณะทํางาน 
๔. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากชอง   เปนหัวหนา KM Team  
5.  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากชอง        เปน KM Team 
6. หัวหนาสํานักปลัด   เปน KM Team 
7. ผูอํานวยการกองชาง       เปน KM Team 
8. ผูอํานวยการกองคลัง          เปน KM Team 
9. หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป   เปน เลขานุการ 
 

โดย CKO มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน ทรัพยากรและให
คําปรึกษาแนะนําและรวมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแกคณะทํางาน และท่ีปรึกษา CKO มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคณะทํางาน 

 หัวหนา KM Team มีหนาท่ีและความรับผิดชอบจัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพ่ือ
นําเสนอประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและ
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะท่ีปรึกษาและคณะทีมงานและ KM Team มีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมายจัดทํารายงานความคืบหนาของงานในสวนท่ี
รับผิดชอบเปน “แบบอยางท่ีดี” ในเรื่องการจัดการความรูเปน Master Trainer ดานการจัดการความรู 

 



๒ 
 

 
๓.  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

   กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซ่ึงจะมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕4๖ มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวน
ราชการ มีหนาท่ีพัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง
วิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น 

 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด ประกอบดวย 
๑) สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน  
๒) เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากรและพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล 
 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ขอบเขต KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชนที่จะไดรบัจากขอบเขต KM ที่มตีอ 

 ประชาชน/ชุมชน/ผูมารับ
บรกิาร 

ขาราชการ ของ
หนวยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 
ของหนวยงานอืน่ 

รัฐบาล 
Outsource 

ของ
หนวยงาน 

๑. สงเสริมการนํากระบวนการ
จั ด ก า รค ว าม รู ม า ใช พั ฒ น า
บุคลากร และให เปนสวนหนึ่ ง
ของการปฏิบัติงาน  
 

๑. ไดรับการบริการทีส่ะดวกรวดเร็ว   
๒. ไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากส่ือ 
    ประชาสัมพันธตาง ๆ 
๓. ชุมชนไดรับการพัฒนาไปในทาง 
    ที่ดีขึ้น 
๔. ชุมชนเกิดภาพลักษณที่ดีขึ้น 
 

๑. ไดรับความรู เพิ่มขึ้น 
๒.ไดรับการพัฒนา   
    ศักยภาพของตนเอง 
    และองคการบริหาร 
    สวนตําบล 
๓. สามารถปฏิบัติงาน 
   ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
๔. ไดรับความไววางใจ 
   จากผูใชบริการ 
๕. เกิดภาพลักษณที่ดี 

๑. ไดรับผลงานที่มี 
   ประสิทธิภาพ 
๒. ภาพลักษณที่ดี 
 

๑. เกิดภาพลักษณ 
    ที่ดี 
 

 
 

๒. เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อ
ตอการนําการจัดการความรูมา
เป น เค ร่ือ งมื อ ใน ก ารพั ฒ น า
บุคลากรและพัฒนางานของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ
บริหารสวนตําบล 

๑. ไดรับการบริการทีส่ะดวก สบาย   
๒. สามารถสืบ /คนหาความรูตาง ๆ  
    ไดงาย 

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

๑. เกิดภาพลักษณ 
    ที่ดี 

 

๑. เกิดภาพลักษณ 
    ที่ดี 

  

 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :                                       (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 

 



๓ 
 
๔. เปาหมาย KM (Desired State) 

 เปาหมาย KM (Desired State) ท้ังหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดําเนินการ 
ประกอบดวย 

๑) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากชองไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ฝกอบรม/สัมมนาในหลักสูตร ตาง ๆ 

๒) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากชองมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอยางเขมแข็งและตอเนื่อง 

๓) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากชองมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนองคความรูแกเพ่ือนรวมงาน    

๔) การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕) การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน   
 

๕.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)   
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย 

KM ท่ีเลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
๑). ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 
๒). บุคลากรท่ีเก่ียวของใหความรวมมือเปนอยางดี 
๓). คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงม่ันในการดําเนินงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 

๖.  แนวทางการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลปากชอง   
 การจัดการความรู Knowledge Management 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน
สวนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
องคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี ๒ ประเภท คือ  

๑. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึง
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  

๒. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดได โดยผาน
วิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม  

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

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

 
 
 



๔ 
 
การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย ๖ ประการตอความรู ไดแก  

๑. การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
๒. การเสาะหาความรูท่ีตองการ  
๓. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน  
๔. การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
๕. การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ  
    สกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว  
๖. การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรู 
    ท่ีครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 

โดยท่ีการดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ี
ชัดแจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยู
ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคน ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ 
และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน
ไมใชกิจกรรมท่ีทําโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขา
ไปท่ีความรู คือ เริ่มท่ีความรู นี่คือความผิดพลาดท่ีพบบอยมาก การจัดการความรูท่ีถูกตองจะตองเริ่มท่ีงาน
หรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงานท่ีสําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว ท่ี
เรียกวา Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเปน ๔ สวน คือ  

๑).  การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมท้ังการสนองตอบความตองการของลูกคา 
สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และสนองตอบ
ความตองการของสังคมสวนรวม  

๒).  การมีนวัตกรรม (Innovation) ท้ังท่ีเปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑหรือบริการ  

๓).  ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงสะทอน
สภาพการเรียนรูขององคกร  

๔).  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนท่ีลงไป การทํางาน
ท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานท่ีลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง  

เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การท่ีกลุมคนท่ีดําเนินการจัดการความรูรวมกัน มีชุด
ความรูของตนเอง ท่ีรวมกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูข้ึนใชเองอยูตลอดเวลา 
โดยท่ีการสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุง
ใหเหมาะตอสภาพของ ตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมท่ีดําเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับ
เรื่องความรู แตเปนกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการ
ทํางาน และท่ีสําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย  
 

ตั้งเปาหมายการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา  
งาน พัฒนางาน  
คน พัฒนาคน  
องคกร เปนองคกรการเรียนรู  

ความเปนชุมชนในท่ีทํางาน การจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพราง
ขอท่ี ๑ ของการจัดการความรู เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความ
ผิดพลาดก็เริ่มเดินเขามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการ
เพียงเพ่ือใหไดชื่อวามีการจัดการความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการ
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จัดการความรูเปนกาวแรก ถากาวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูง แตถากาวผิด ก็จะเดินไปสูความ
ลมเหลว ตัวกําหนดท่ีสําคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู  

การจัดการความรูท่ีดีเริ่มดวย  
- สัมมาทิฐิ : ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุความสําเร็จและความม่ันคงในระยะ

ยาว   
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ   
- การฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการตอเนื่อง  
- การจัดการระบบการจัดการความรู  

แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือ 
เปาหมายท่ีงาน คน องคกร และความเปนชุมชนในท่ีทํางานดังกลาวแลว เปนเง่ือนไขสําคัญ ในระดับท่ีเปนหัวใจสู
ความสําเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมจะนําไปสูการดําเนินการจัดการความรูแบบเทียม และไปสูความ
ลมเหลวของการจัดการความรูในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมตอการดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มีมากมาย
หลายแบบ ท่ีพบบอยท่ีสุด คือ ทําเพียงเพ่ือใหไดชื่อวาทํา ทําเพราะถูกบังคับตามขอกําหนด ทําตามแฟชั่นแตไม
เขาใจความหมาย และวิธีการดําเนินการ จัดการความรูอยางแทจริง  
 

องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู  (Knowledge Process)  
๑. “คน” ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนําความรูไป

ใชใหเกิดประโยชน  
๒. “เทคโนโลยี” เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ังนําความรู

ไปใชอยางงาย และรวดเร็วข้ึน  
๓. “กระบวนการความรู” นั้น เปนการบริหารจัดการ เพ่ือนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช 

เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  
องคประกอบท้ัง ๓ สวนนี้  จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล การจัดการความรูของ

กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๖๖ 
กําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรูรวมกัน ขอบเขต KM ท่ีไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญเรงดวนในขณะนี้ คือ การ
จัดการองคความรูเพ่ือแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดกําหนดเปาหมาย (Desired State) ของ 
KM ท่ีจะดําเนินการในป ๒๕๖๙ คือ มุงเนนใหองคการบริหารสวนตําบลปากชองเปนหนวยงานท่ีสามารถ
ใหบริการอยางท่ัวถึงและประทับใจกับผูท่ีเก่ียวของ โดยมีหนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรมและเพ่ือใหเปาหมาย
บรรลุผล ไดจัดใหมีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) ควบคูกันไป โดยมีความคาดหวังวาแผนการจัดการความรูนี้จะเปน
จุดเริ่มตนสําคัญสูการ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่องอ่ืน ๆ และนําไปสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูท่ียั่งยืน ตอไป 
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๗.  แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู(Knowledge Management Action Plan) 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร

จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) องคการบริหารสวนตําบลปากชองไดนํามา
ประยุกตใชในการจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) 

 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

       

 

 

 

 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management)  
เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายใน

องคกร มีท้ังหมด ๗ ข้ันตอน คือ  
๑. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร

และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร  
๒. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษา

ความรูเกา กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 

2. การสรางและแสวงหาความรู  

(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู  

(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู (Learning) 
ความรูน้ันทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรือไม 

ทําใหองคกรดีข้ึนหรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรอืไม 

ความรูอยูท่ีใคร  อยูในรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

จะแบงประเภท หัวขออยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร 

เรามีความรูเร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบงชี้ความรู  

(Knowledge Identification) 
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๓. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ
ความรูอยางเปนระบบในอนาคต  

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู  เชน  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ  

๕. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน  

๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจ
จัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบ ทีม
ขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การ
ยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู  เปนตน  

๗. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองค
ความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง  

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  (Change Management Process) 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)  

เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึง
ปจจัยแวดลอมภายในองคกร ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย ๖ องคประกอบ  ดังนี้ 

๑. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก
ผูบริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม
และประเมินผล, กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 

๒. การสื่อสาร เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทํา, ประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

๓. กระบวนการและเครื่องมือชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก
รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, 
สถานท่ีตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 

กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู 

(Learning) 

การสือ่สาร 

(Communication) 

การวัดผล 

(Measurements) 

การยกยองชมเชย 

และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

เปาหมาย 

(Desired State) 

การเตรียมการและ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 



๘ 
 

๔.  การเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

๕.  การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม, มีการนําผลของ
การวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากร
ในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหน
ไดแก วัดระบบ (System), วัดท่ีผลลัพธ (Output) หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ (Outcome) 

๖. การยกยองชมเชยและใหรางวัลเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู, ปรบัเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทําในแตละชวงเวลา 
 

๘.  หัวใจของการจัดการความรู  
มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวา หัวใจของ KM อยูท่ีไหนได 

โดยอาจกลาวเปนลําดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับข้ันของความตองการ (Hierarchy of needs) ของ 
Mcgregor ได โดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกท่ีเปนสากลท่ียอมรับท่ัวไปวาความรูคือพลัง (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
ไมใชอยูท่ีคอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูท่ีการมีปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน  

๓. The great end of knowledge is not knowledge but action: จุดหมายปลายทาง
สําคัญ ของความรูมิใชท่ีตัวความรู แตอยูท่ีการนําไปปฏิบัติ  

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

จะเห็นวา จากขอความท่ีกลาวถึง ความรูดังกลาวพอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM เปนลําดับชั้น
มาเริ่มแตขอความแรกท่ีวา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซ่ึงเปนขอความเปนท่ียอมรับ 
ท่ีเปนสากล ท้ังภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนท่ีปฏิสัมพันธของคนวา
มีความสําคัญในการ ถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบ
และงายตอการเขาถึงของบุคคล ตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรู เกิดความรูข้ึนแลว หากไมนําไปใช
ประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของ ความรูและท่ีชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายท่ีเนนการนําความรูไปใช
ประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมวานั่นเปนนิยามใหมของผูทําหนาท่ีเปนผูจัดการเลยที 
เดียว ดังนั้น อาจกลาวไดวาหัวใจของ KM อยูท่ีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
๙.  เครื่องมือในการจัดการความรู 

กรมการปกครองไดจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ซ่ึงปรากฏอยูในเอกสาร 
“คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕4๙” ซ่ึงไดสงให ก.พ.ร. เม่ือวันท่ี ๓๐ ม.ค. ๒๕4๙ 
แลว เม่ือพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาว จะประกอบดวยสวนสําคัญ  ๒ สวน คือ   

๑. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู (KM Process)  
๒. แผนการจัดการความรู ในส วนของกระบวนการจัดการเปลี่ ยนแปลง (Change 

Management Process)  
การจัดการความรูประกอบดวย   
กระบวนการหลัก ๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหา ความรูใหม การจัดความรูให

เปนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู สุดทายคือ การเรียนรู และ
เพ่ือใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรางข้ึนมาเพ่ือ
นําไปใชในการถายทอดและแลก เปลี่ยนความรู ซ่ึงอาจแบงเปน ๒ กลุมใหญ ๆ คือ  

(๑). เครื่องมือท่ีชวยในการ “เขาถึง” ความรู  ซ่ึงเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit  
(๒). เครื่องมือท่ีชวยในการ “ถายทอด “ความรู ซ่ึงเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit ซ่ึงตอง

อาศัยการถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก  
ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวท่ีมีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแหงการเรียนรู หรือชุมชน 

นักปฏิบัติ (Community of Practice : COP) การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู  
 

๑๐.  การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู  
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management  เปนเรื่องคอนขางใหม ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ

คนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันสงผล
กระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดท่ีมุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแต
เพียงอยางเดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหาร
จัดการความรูจึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะ
พัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหาร จัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรูใหเกิดข้ึนภายในองคกร ก็นับเปนการลงทุนท่ีสูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหาร
จัดการความรู มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการท่ีตอง
ดําเนินการตอภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรูความ ชํานาญแลว องคกรจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดี
ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืน และในข้ันตอนสุดทาย องคกรจะตองหาเทคนิคการจัดเก็บความรู
เฉพาะไวกับองคกรอยางมีระบบเพ่ือ ท่ีจะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญหลายแหงใน
สหรัฐอเมริกายังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรูท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือใหอยูในโลกของการแขงขัน
ไดสําหรับประเทศไทยนั้นคงเปนเรื่องทาทาย สําหรับผูบริหารท่ีจะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัว
บุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงการถายทอดความรูบางประเภทนั้น 
การฝกอบรมอาจจะไมใชวิธีท่ีดีท่ีสุด อุปสรรคท่ีมักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม "การ
หวงความรู" และวัฒนธรรม "การไมยอมรับในตัวบุคคล" หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนท้ังสองอยางนี้ไดการ
บริหารจัดการความรูก็มิใชเรื่องยากจนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญท่ีผานมาเม่ือ
เดือนตุลาคม ๒๕4๕ ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการ



๑๐ 
 
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕4๖ เปนเรื่อง
ของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ไดกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตอง
มีหนาท่ีในการพัฒนาความรูเพ่ือใหมี ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังสรางความมี
สวนรวมในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
 

๑๑.  COP (Community of Practice)  
COP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกัน หรือ

เชื่อมโยงกันอยางไมเปนทางการ ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้   

•   มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและกัน   

• มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงม่ันรวมกัน ท่ีจะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีข้ึน    

• มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษาเดียวกัน   

•  มีบทบาทในการสราง และใชความรู และยึดถือคุณคาเดียวกัน   

•  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง   

•  มีชองทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู หรือผานเทคโนโลยี    

•  มีความรวมมือชวยเหลือ ทําใหความรูเขาไปถึงผูท่ีตองการใชไดงาย    

•  มีปฏิสัมพันธตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง   

•  มีวิธีการเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม  
ทําใหเพ่ิมพูนความรูท่ีลึกซ้ึงข้ึนเรื่อย ๆ ในระดับท่ีงายท่ีสุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ ซ่ึง

ทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง มีเปาหมายรวมกัน และตองการท่ีจะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจาก
การทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการ เปนกลุมท่ีเกิดจากความตองการทางสังคม 
และความพยายามท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ เปนกลุมท่ีไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสราง
องคกร และอาจจะมีเปาหมายท่ีขัดแยงกับผูนําองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมาก และ
คนคนหนึ่งจะเปนสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอยางไร เครือขายความสัมพันธท่ีไมเปน
ทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกัน ลักษณะท่ีไมเปนทางการจะเอ้ือตอการ
เรียนรูและการสรางความรูใหม ๆ  มากกวาโครงสรางท่ีเปนทางการ คําวา ปฏิบัติ หรือ practice ใน  COP ชี้
จุดเนนท่ีการเรียนรูซ่ึงไดรับจากการทํางาน เปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน เครื่องมือใหม ๆ 
พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทํางานท่ีไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการ
ถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือการ
ฝกอบรมตามปกติ เครือขายท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงมีสมาชิกจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ
ไดดีกวา  การสื่อสารตามโครงสรางท่ีเปนทางการ ขอคิดเห็นเก่ียวกับชุมชนนักปฏิบัต ิ  

แนวคิด  COP 
• COP เปนกลไกของการไขวควาหาความรูเขาหาตัว มากกวาการรวบรวมความรู เพ่ือสงมอบ

ใหผูอ่ืน  
• COP เปนเรื่องของการเรียนรู เพ่ือเปนคนทํางานท่ีเกงข้ึน มิใชแคเรียนรูวา จะทํางานอยางไร 

หรือเรียนรูแตเรื่องท่ีเปนนามธรรม  
• การเปนสมาชิกของ COP คือ มีสวนรวมในชุมชนนั้น อยางมีความหมาย  
• COP ควรเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักขององคกร  



๑๑ 
 

แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติหรือ P ใน COP หมายถึงการกระทําในบริบทเฉพาะ  
ส่ิงท่ีมีผลตอการปฏิบัติ และเปนผลจากการเรยีนรู  ไดแก  

• สิ่งท่ีปรากฏชัดแจง: เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาท่ีชัดเจน เกณฑท่ี
กําหนดไว กฎขอบังคับ สัญญา  

• สิ่งท่ีไมปรากฏชัดแจง: ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหยั่งรู การรับรู ความออนไหว 
ความเขาใจ สมมติฐาน มุมมองซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ัวไป  

การปฏิบัติมิใชส่ิงตายตัว ท่ีเปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ ดวย
คําสั่ง หรือกฎระเบียบ  

มีคนอ่ืนในองคกร  ซ่ึงมีประสบการณท่ีจะเปนประโยชนกับเรา พวกเขาเต็มใจท่ีจะแบงปน
ประสบการณนั้น ใหผูอ่ืน และเราเต็มใจท่ีจะชวยพวกเขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบ แมจะไมรูจักพวก
เขา ธรรมชาติของ COP  

องคกรประกอบไปดวย COP จํานวนมากทับซอนกันอยู คูขนานไปกับโครงสรางท่ีเปนทางการ
ขององคกร  

รอบชีวิตของ COP ไมมีความชัดเจนวา เริ่มตนเม่ือไร สิ้นสุดเม่ือไร ข้ึนกับความพรอม และ
โอกาสเหมาะ สําหรับการเรียนรู 

ประเด็นท่ี COP ใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิก การ
สนับสนุน COP  

ปฏิบัติตอ COP เสมือนทรัพยสินขององคกร ใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลขาวสาร ดูแล
เปาหมายใหสอดคลองกับองคกร  

สงเสริมการสราง COP ดวยการยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึน จากกลุมท่ีไมเปนทางการ และดึงชุมชน
เขามารวมกันทํางาน ใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึนอีก  

มองวา องคกรเปนท่ีรวมของชุมชน ท่ีเชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนท่ีเหมาะสม และมีสวนตอ
ความสําเร็จขององคกร  

สงเสริมให COP เรียนรูจากภายในกลุม และจากกลุมอ่ืนๆ  
ดูแลวา กลไกขององคกรมีสวนในการสนับสนุน COP  
สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเชื่อมตอท่ัวท้ังองคกร มุมมองตอการเรียนรู  
การเรียนรู เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ แตเรามักจะมองไมเห็นวา เกิดการเรียนรูดีข้ึน  
การแลกเปล่ียนเรียนรูไมไดเกิดจากการดูเอกสาร ของคนอ่ืน แตเกิดจากการทําความเขาใจ ใน

ตรรกะ หรือวิธีคิดของคนอ่ืน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเราแลกเปลี่ยนความเขาใจ และความคิดกันไดกวางขวางข้ึน แต

หัวใจของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจรวมกัน ใสใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซ่ึงเชื่อใจกัน 
การหาโอกาสเรียนรู  

ถามีปญหาเก่ียวกับการเรียนรู ใหมองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีสวนรวม และการแยกตัว
ของสมาชิก  

เม่ือมีการนําความรูไปใชในบริบทอ่ืน หรือมีการสงผานขอมูลขาวสารไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ให
ติดตามเรียนรูการปรับเปลี่ยน ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม  

รับรูการเกิดข้ึนของวิธีปฏิบัติใหมๆ ในท่ีไกลหูไกลตา  



๑๒ 
 

การเรียนรูท่ีชายขอบของ COP ก็มีความสําคัญ ไดแก การดึงดูดสมาชิกใหม การตอบสนองสิ่ง
กระตุนจากภายนอก การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอ่ืน ๆ ขอควรระวัง  

ความพยายามท่ีจะเปล่ียนความรูท่ีฝงลึก มาเขาไวในลักษณะของเอกสาร อาจจะกอใหเกิด
ผลเสียมากกวาผลดี เกิดเปนขยะของขอมูลขาวสาร ท่ีไมคนใช สุดทายคนก็ยังตองการความชวยเหลือ ในเรื่อง
ประสบการณ จากเพ่ือนรวมงาน  

ใหมีการเรียนรูใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากท่ีสุด อยาดวนหลวมตัวท่ีจะสกัดความรูความรูจาก  
COP  หรือเปลี่ยนความรูจาก  COP ไปเปนหลักสูตรเพ่ือการฝกอบรม  

แนวคิดปจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเก่ียวความรู ไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล อยาสราง
หองสมุดท่ีเต็มไปดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพ่ือชวยในการเชื่อมตอระหวาง
บุคคลตอบุคคล ปจจัยสูความสําเร็จ กลุมท่ีไมเปนทางการเปนสิ่งท่ีเกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร มี
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตข้ึนเม่ือเปนท่ีประสงคของสมาชิก การท่ีจะใหมีคุณคาตอองคกร จะตองไดรับการ
เพาะบม ดูแลดวยความระมัดระวัง การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทําใหไมเปนท่ีสนใจจากสมาชิก การปลอย
ปละละเลย ก็อาจจะทําใหแคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความทาทายนี้แตกตางจากปจจัยตางๆ ท่ีผูนําองคกรเคย
ประสบ ความทาทายสําหรับ COP ปญหาสําคัญของชุมชนท่ีกําลังเติบโต คือ การท่ีสมาชิกสูญเสียความสนใจ 
และปลอยใหผูประสานงานรับผิดชอบไปคนเดียว เม่ือผูประสานงานหันไปทํางานอ่ืน ชุมชนก็ลมสลาย ปญหา
สําคัญของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ คือ การท่ีสนใจอยูแตความสําเร็จของตนเอง ขอเสนอแนะตอไปนี้ จะ
ชวยรักษาพลังของชุมชน ใหเกิดความตอเนื่อง นําสมาชิกใหมเขามารวม และมุงไปท่ีประเด็นท่ีแหลมคม  

เชิญผูนําทางความคิด ซ่ึงเปนท่ียอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพ่ือสรางพลังใหแกชุมชน  
จัดใหมีเวทีพบปะกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือสรางความตื่นตัว ความไวเนื้อเชื่อใจ 

ความรูสึกรวม  
สงเสริมการติดตอระหวางสมาชิกของชุมชน  
จัดตั้งกลุมแกนท่ีแข็งขัน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุน

กลุมแกนดวยการใหเปนท่ีรับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพ่ิมมากเปนพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค  
ทําใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนเรื่องงาย เชน การใช Software 

computer ท่ีใชงาย และคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิก สิ่งท่ีมีคุณคามากของชุมชน คือ การรวมกัน
แกปญหา แตการอภิปรายปญหาอยางเปดอก ในขณะท่ีความคิดยังไมสุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในท่ีประชุมเปนสิ่ง
ท่ีไมใชธรรมชาติของเรา ความทาทายของสมาชิกท่ีสําคัญ คือ การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจํานวน
มากท่ีเราไมรูจัก  

สรางเวทีเสวนาในประเด็นท่ีเฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซ่ึงคนยอมรับ เปนผูขอความชวยเหลือ 
และหาผูท่ีมีก๋ึนไปรวมอยูในเวที ผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพ่ือใหสมาชิก
อภิปรายไปท่ีสมมติฐาน ท่ีใชและเลือก การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใชเปน
จุดเริ่มตนสําหรับการสรางชุมชนได  

ตามนิยามของ BANSAI KM Team ไดกลาวไววา COP  เปนกลุมคนท่ีมารวมตัวกันอยางไมเปน
ทางการมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหม ๆ เพ่ือชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลท่ี
ดีข้ึนสวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมาจากคนท่ีอยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใด
เรื่อง หนึ่งรวมกัน ซ่ึงความไววางใจและความเชื่อม่ันในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปน สิ่งท่ีสําคัญ 



๑๓ 
 

COP จะมีความแตกตางจากการท่ีบุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติท่ัวไปตรงท่ี COP 
เปนการรวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการ
มอบหมายสั่งการเปนการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเรื่องท่ีสนใจรวมกันเทานั้น 

ความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุม COP จะพัฒนาเปนองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการทํางานของบุคคลและองคกรตอไป  และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยางไมเปนทางการ
ในทามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใชเทคนิคท่ีเรียกวาสุนทรีสนทนา (Dialogue)  ซ่ึงเปน
การสนทนาท่ีเคารพความคิดเห็นของผูพูด  ใหเกียรติกัน  ใหโอกาสกัน  และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร  
กับรับฟงผูอ่ืนพูดอยางตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)  

 

๑๒.  คุณเอ้ือ คุณอํานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญท่ีดําเนินการจัดการความรู  
๑. ผูบริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจัดการความรู  ถาผูบริหารสูงสุดเปนแชมปเปยน (เห็น

คุณคา และดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องท่ีวายากท้ังหลายก็งายข้ึน ผูบริหารสูงสุดควรเปนผูริเริ่มกิจกรรม
จัดการความรู โดยกําหนดตัวบุคคลท่ีจะทําหนาท่ี “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซ่ึงควรเปนผูบริหารระดับสูง 
เชน นายกองคการบริหารสวนตําบล 

๒. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถาการริเริ่มมาจากผูบริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ” ก็
สบายไปเปลาะหนึ่ง แตถาการริเริ่มท่ีแทจริงไมไดมาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ นํา 
เปาหมาย/หัวปลา ไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดกลายเปนเจาของ “หัวปลา” ใหได บทบาทตอไป
ของ “คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอํานวย” และรวมกับ “คุณอํานวย” จัดใหมีการกําหนด “เปาหมาย/หัวปลา” 
ในระดับยอยๆ ของ “คุณกิจ/ผูปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เขากับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรขององคกร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออํานาจ (Empowerment), รวม 
Share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือประโยชนในการดําเนินการจัดการความรูโดยตรง และ
เพ่ือแสดงให “คุณกิจ” เห็นคุณคาของทักษะดังกลาว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรู 
พรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรมสรางสรรคอ่ืนๆ ท้ังภายในและนอกองคกร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการดําเนินการใหคําแนะนําบางเรื่อง และแสดงทาทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยก
ยองในผลสําเร็จ และใหรางวัลท่ีอาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสรางความภาคภูมิใจในความสําเร็จ  

๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator , KF) เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยูท่ีการเปนนักจุดประกายความคิดและการเปนนักเชื่อมโยง โดยตอง
เชื่อมโยงระหวางผูปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผูบริหาร (“คุณเอ้ือ”), เชื่อมโยงระหวาง “คุณกิจ” ตางกลุมภายใน
องคกร, และเชื่อมโยงการจัดการความรูภายในองคกร กับภายนอกองคกร โดยหนาท่ีท่ี “คุณอํานวย” ควรทํา 
คือ  

- รวมกับ “คุณเอ้ือ” จัดใหมีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” 
เพ่ือสรางความเปนเจาของ “หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู เพ่ือให คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดความรูออกมาจาก
วิธีทํางานท่ีนําไปสูความสําเร็จนั้น เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา”  

- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาชวย” (Peer Assist) เพ่ือใหบรรลุ “หัวปลา” ไดงาย 
หรือเร็วข้ึน โดยท่ีผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเลาหรือสาธิต  

- จัดพ้ืนท่ีเสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรูท่ีได เชน ใช
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซ่ึงรวมท้ังเว็บไซต เว็บบอรด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายขาว เปนตน  



๑๔ 
 

- สงเสริมใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (COP-Community of Practice) ในเรื่องท่ีเปนความรู หรือ
เปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร  

- เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององคกร กับกิจกรรมจัดการความรูภายนอก เพ่ือสราง
ความคึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก  

๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผูปฏิบัติงาน เปนพระเอกหรือ
นางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ ๙๐-๙๕ ของ
ท้ังหมด “คุณกิจ” เปนเจาของ “หัวปลา” โดยแทจริง และเปนผูท่ีมีความรู (Explicit Knowledge) และเปนผู
ท่ีตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สราง แปลง ความรูเพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/หัวปลา” ท่ีตั้งไว  

๕. คุณประสาน (Network Manager) เปนผูท่ีคอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรู
ระหวางหนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงท่ีกวางข้ึน เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรูและ
ยกระดับความรูแบบทวีคูณ 
 

๑๓.  ภาษิต คําคม KM  
- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรูอยูในผูใช ไมใชอยู

ในแหลงรวมความรู (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. 

ความรูเพียงเล็กนอยเพ่ือปฏิบัติมีคามากกวาความรูมหาศาลท่ีอยูเฉย ๆ (Kahlil Gibran)  
- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรูเปนสินทรัพย

สําคัญ แตบอยครั้งความรูเปนสิ่งฝงลึกและเปนสินทรัพยสวนบุคคล  
- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรูไมใชเพียงการรู แต

เปนการกระทํา  
- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but 

rather interactions between people. การถายทอดความรูสําเร็จไดไมใชเรื่องเก่ียวกับคอมพิวเตอรหรือ
เอกสาร แตเปนเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)  

- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสูการคนหาความผิดพลาดและแกไข 
 

๑๔.  เรียนรูคานิยมของขาราชการยุคใหม 
I  AM READY 
I (Integrity)   =  การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี 
A (Acumens)   =  ขยันตั้งใจทํางาน 
M (Moral)   =  มีศีลธรรม 
R (Relevancy)   =  มีการเรียนรูและปรับตัวใหทันกับปญหา 
E (Efficiency)   =  การทํางานท่ีมุงเนนประสิทธิภาพ 
A (Accountability)  =  การมีความรับผิดชอบตอผลงาน 
D (Democracy)   =  มีใจและการกระทําท่ีเปนประชาธิปไตย 
Y (Yield)   =  มีผลงานเปนท่ีประจักษและปฏิบัติงานโดยเนนผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 



๑๕ 
 
๑๕.  การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู  และสรุปผลการประเมินตนเอง           

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

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู ส่ิงที่มีอยู / ทําอยู 
๑.๑ องคการบริหารสวนตําบลมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเรื่อง 
      การจัดการความรู  เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู   เชน องคการบริหารสวนตําบลยังขาด 
      ความรูท่ีจําเปนตองมี หรือองคการบริหารสวนตําบลไมไดรวบรวมความรูท่ีมีอยูใหเปน 
     ระบบ เพ่ือใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกงเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการท่ี 
     ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

- องคการบริหารสวนตําบลมีการวิเคราะห SWOT ของ
องคการบริหารสวนตําบล แตยังไมไดเชื่อมโยงถึงการ
จัดการความรู 

 

๑.๒ องคการบริหารสวนตําบลมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ  โดยเฉพาะอยาง 
      ยิ่งจากองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีการใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี)  อยางเปนระบบ 
      และมีจริยธรรม 

-องคการบริหารสวนตําบลมีการแสวงหาความรู/ขอมูล 
 จากแหลงตางๆ เมื่อจาํเปนตองใช แตไมเปนระบบ ตางคน  
 ตางทํา 

๑.๓ ทุกคนในองคการบริหารสวนตําบล มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ  ระดับ 
      เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากองคกรอื่น ๆ   ท่ีมีลักษณะ 
      คลายคลึงกัน  (บริการหรือดําเนินงานท่ีคลายคลึงกัน ) และจากองคกรอื่น ๆ ท่ีมี 
      ลักษณะแตกตางกันโดยส้ินเชิง 

- องคการบริหารสวนตําบลมีการแสวงหาความรูใหมๆ  
  บาง แตไมเปนระบบ และทํากันเฉพาะกลุมงาน  และยัง 
  ไมครอบคลุมทุกคน 
 

๑.๔ องคการบริหารสวนตําบลมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ  ซ่ึงรวมถึงการ 
       เขียน Best Practices ออกมาเปนเอกสาร  และการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ (Lessons  
       Learned) 

- องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดทําวารสารความรู 
  เพื่อเผยแพรในบางเร่ือง แตยังไมเปนระบบ ใครอยากทํา 
  ก็ทาํ 

๑.๕ องคการบริหารสวนตําบลเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะ ท่ี 
      อยูในตัวบุคลากร ซ่ึงเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมีการ 
      ถายทอดความรูและทักษะน้ัน ๆ ท่ัวท้ังองคการบริหารสวนตําบล 

- องคการบริหารสวนตําบลเห็นคุณคาของ Tacit 
Knowledge และพยายามกระตุนใหมีการถายทอด
ความรู แตไมไดทําเปนระบบ สวนใหญ มีการประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนความรูเปนกลุมยอยๆ แตไมมีรูปแบบชัดเจน 

 
ผูทบทวน / ผูอนุมัต ิ:                                              (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 

 
๑๖.  เกณฑการประเมิน   

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีนโยบายท่ีจะดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู 
(Knowledge Management) ในองคกร โดยไดจัดใหมีสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเหมาะสมและไดจัดวาง
ระบบการจัดการเพ่ือใหเอ้ือตอการนําแผนการจัดการความรูไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง ไดจัดวางระบบการจัดการความรูและแผนการดําเนินงานดังรายการตอไปนี้ 

๑. องคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีแผนยุทธศาสตร ซ่ึงมีลักษณะเปน Conceptual Plan 
โดยมีองคประกอบสําคัญ ๖ ประการ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด และ
โครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร ดังกลาวใชเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนการจัดการความรู และแผนพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูเปาหมายขององคกรรวมกัน 

๒. นายกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง (CEO) กําหนดผูบริหารจัดการความรู CKO และ
ทีมงาน KM เพ่ือดําเนินการจัดการความรูขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

๓. CKO และทีมงาน KM รวมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือก
ขอบเขต KM การกําหนดเปาหมาย KM และการประเมินการจัดการความรูของหนวยงานตามแบบประเมิน
ตนเอง 

๔. CKO และทีมงาน KM รวมกันจัดทําแผนจัดการความรู เพ่ือกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการจัดการความรูขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จใน
การดําเนินงานในแตละกิจกรรม 



๑๖ 
 

มีก า ร ก ํา ห น ด  ป ร ะ เ ด ็น ค ว า ม ร ู แ ล ะ เ ป  า ห ม าย ข อ ง การจัดการความรูท่ีส อ ด ค ล อ ง ก ับ  แผน
ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี โดยมีจุดมุงหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลเปนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางประโยชนสุขแกประชาชน 

 

แนวทางการติดตามและประเมิน  
๑. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดทํารายงานผลการเขารับการพัฒนาตามแบบท่ีกําหนด 

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
นายกองคการบริหารสวนตําบล กรณีท่ีไดมีการสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอกองคกร 

๒. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดทําบันทึกขอมูลการเขารับการพัฒนาศักยภาพในเวปไซต
องคการบริหารสวนตําบล ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ โดยใหทําการ
ประสานงานกับผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

๓. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดเก็บชุดองคความรูปไวรูปเอกสาร โดยจัดทําเปนเลม เพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔. กําหนดใหผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนา 

๕. ทําการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  ผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือน
รวมงาน ของผูเขารับการพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
๑๗.  แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน :   องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู 
                                         ความสามารถทางดานตาง ๆ  เชน การศึกษาตอ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ 
หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม  :  พนักงานสวนตําบลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การบงชี้ความรู 
-บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ตางๆ  

ทําการตรวจสอบ
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ตางๆ 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานตางๆ 

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ตาง ๆ อยางนอย 

รอยละ ๙๐ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริน้เตอร 

- 
 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 
 
 

๒ การสรางและแสวงหา
ความรู 
-ภายในองคการบริหาร
สวนตําบล 
-ภายนอกองคการ
บริหารสวนตําบล 

-จัดหรอืสงอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาตอ 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาตอ 

บุคลากรไดรับการ
อบรม / สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /ศึกษาตอ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 
 
 

๓  การจัดความรูใหเปน  
 ระบบ 
 -บอรดประชาสัมพันธ 
 -เว็ปไซตองคการบริหาร
สวนตําบล 
 -จัดทํารูปเลม/รายงาน 

-รวบรวมความรูเปน
หมวดหมูและจัดทํา
ฐานขอมูลเปน 
Knowledge Base 
 - สรางคลังความรูผาน
ระบบเครอืขาย
คอมพิวเตอร 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

จํานวนฐาน 
ขอมูลความรูดาน
ตาง ๆ ที่นําไปใช
ได 

จํานวนความรูที่
นําไปใชไดจริง 
อยางนอย 
 ๖ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
 

 
 
 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 
 

๔  การประมวลและ  
 กล่ันกรองความรู 

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน สมบูรณ 

ปรับปรุงฐาน 
ขอมูลความรูของ
บอรด
ประชาสัมพันธ/เว็ป
ไซตองคการบริหาร
สวนตําบล 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

จํานวนฐาน 
ขอมูลความรูดาน
ตาง ๆ ที่ไดรับ
การปรับปรุง 

จํานวนฐาน 
ขอมูลความรูที่
ไดรับการปรับปรุง 
อยางนอย  
๖ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
 

 นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๕ การเขาถึงความรู 
 -บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซตองคการ
บริหารสวนตําบล 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

 
รวบรวมความรูเพ่ือ
ติดประกาศ /บันทึก 
/ จัดเก็บ 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

 
จํานวนการเขาถึง

ฐาน 
ขอมูลความรูดาน

ตาง ๆ 

 
มีจํานวนการเขาถึง

ฐานขอมูลความรูดาน
ตาง ๆ อยางนอย  

๑๒ ครั้ง 

 
-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
-หองประชมุ. 

 นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๖ การแบงปนแลกเปล่ียน
ความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซตองคการ
บริหารสวนตําบล 
- จัดทาํรูปเลม 
- จัดทาํรายงาน 

ใหบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน ๆ  
เขารวมประชมุ/รายงาน /
เพ่ิมขอมูลการพัฒนา
ศักยภาพในเว็ปไซต
องคการบริหารสวน
ตําบล 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

จํานวนการประชมุ
เพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู /จัดทํา

รายงาน/บันทกึทึก
ขอมลูในเว็ปไซต

องคการบริหารสวน
ตําบล 

มีจํานวนกิจกรรม 
อยางนอย ๖ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
-หองประชมุ. 

 นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๗ การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนาํความรูในไปใช 

ประชาสัมพันธ / เว็ป
ไซตองคการบริหาร
สวนตําบล /ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

การจดัทํา/
บันทึกขอมูล 

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทกึ
ขอมูลอยางนอย  
๖ รายการ 

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 

 นายกเทศมนตร ี
 KM Team 

 

 

 
 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัต ิ:                                                   (CKO / ผูบริหารระดบัสูงสุด) 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน :   องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
เปาหมาย KM (Desired State) : เสริมสรางบรรยากาศใหเอือ้ตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
                                        ของหนวยงานตาง ๆ   ภายในองคการบริหารสวนตําบล 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม  :  บรรยากาศที่เอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ลําดบั กิจกรรม วิธกีารสูความสาํเร็จ ระยะ 
เวลา 

ตัวช้ีวดั เปาหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผดิชอบ  สถานะ 

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

เสริมสรางบรรยากาศ
ใหเอื้อตอการนําการ
จัดการความรูมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

จํานวนการ
เสริมสราง
บรรยากาศใหเอื้อตอ
การนําการจัดการ
ความรูมาเปน
เครื่องมือ 

มีการเสรมิสราง
บรรยากาศใหเอื้อตอการ
นําการจัดการความรูมา
เปนเครือ่งมอือยางนอย 

๓ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 
 
 

๒ การสรางและแสวงหา
ความรู 
-ภายในองคการบริหาร
สวนตําบล 
-ภายนอกองคการ
บริหารสวนตําบล 

-ประชุม/สัมมนาเพ่ือ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

จํานวนครั้งที่ประชมุ/
สัมมนาเพ่ือสนับสนนุการ

สรางบรรยากาศ 

มีการประชุม/สัมมนา
เพ่ือสนับสนุนการสราง
บรรยากาศอยางนอย 
๓ ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๓ การจดัความรูใหเปน
ระบบ 

 -บอรดประชาสัมพันธ 
 -เว็ปไซตองคการบริหาร   
  สวนตําบล  
-จัดทํารูปเลม/รายงาน 

-จัดตั้งทมีงาน
ตรวจสอบการใหและ
เก็บรวบรวมขอมูล 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

มีทีมงานดําเนินการ
ตรวจสอบการใหและ
เก็บรวบรวมขอมูล 

ทีมงานมีการดําเนนิการ
ตรวจ 

สอบการใหและเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางนอย 

๓ ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๔ 
 
 

 

 การประมวลและ  
 กล่ันกรองความรู 

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน เนือ้หาให
สมบูรณ 

-จัดตั้งทมีงานปรับปรุง
กล่ันกรองฐานขอมูล
ความรูบนบอรด
ประชาสัมพันธ/เว็ปไซต
องคการบริหารสวนตําบล 
 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

มีทีมงานดําเนินการ
ปรับปรุงฐาน 
ขอมูลความรูดาน 
ตาง ๆ  

ทีมงานมีการ
ดําเนนิการปรับปรุง
ฐาน 
ขอมูลความรู อยาง
นอย ๓ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,   

พริ้นเตอร 
 

 นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๕ การเขาถึงความรู 
 -บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซตองคการ
บริหารสวนตําบล 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

จัดตั้งทมีงานดแูลบอรด
ประชาสัมพันธ /เว็ปไซต
องคการบริหารสวน
ตําบล/ ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

มีทมีงานดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /เว็ปไซต

องคการบริหารสวน
ตําบล/ ศูนยขอมูล

ขาวสาร 
 

ทีมงานมีการดแูลบอรด
ประชาสัมพันธ /เว็ปไซต
องคการบริหารสวน
ตําบล / ศูนยขอมูล

ขาวสาร อยางนอย ๓ 
ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๖ การแบงปนแลกเปล่ียน
ความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 

- เว็ปไซตองคการ
บริหารสวนตําบล 
- จัดทาํรูปเลม 
- จัดทาํรายงาน 

จัดตั้งทมีงานรวบรวม
จัดทําเปนเอกสาร / 
ฐานความรู /เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดแูลชองทาง
การแบงปนแลกเปล่ียน
ความรู 
 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

มีทีมงานรวบรวมจัดทํา
เปนเอกสาร / 
ฐานความรู/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดแูล
ชองทางการแบงปน
แลกเปล่ียนความรู 

 

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

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๗ การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนาํความรูในไปใช 

ประชาสัมพันธ / เว็ปไซต
องคการบริหารสวน
ตําบล/ศูนยขอมูลขาวสาร 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

การจดัทํา/บันทกึ
ขอมูล 

มีจํานวนการจดัทํา/
บันทึกขอมูลอยาง
นอย ๖ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 
 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 

 
 
 
 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :                                                    (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบรหิารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ชื่อหนวยงาน :   องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถทางดาน 
                                          ตาง ๆ  เชน การศึกษาตอ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ 
หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม  :  พนักงานสวนตําบลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสาํเร็จ ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

-สงเสรมิใหบุคลากรใน
สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง เห็น
ความสําคัญของการ
จัดการความรู 
 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

บุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน

ตําบล ทราบ
เปาหมาย KM ของ
องคการบริหารสวน

ตําบลปากชอง 

จํานวนบุคลากรที่
ทราบเปาหมาย KM 
ขององคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง

อยางนอย ๕๐% ของ
องคการบริหารสวน

ตําบล 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๒ การส่ือสาร ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมทีท่ําใหทกุคน
เขาใจถึงการจัดการ
ความรู 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

บุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน
ตําบลเขาใจถึงการ

จัดการความรู 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจถึงการจัดการ
ความรูอยางนอย 

๕๐% ขององคการ
บริหารสวนตําบล 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๓ กระบวนการและ
เครื่องมือ 
- การคนหา    
- การถายทอด  
- แลกเปล่ียนความรู 

มีการจัดทําใหบอรด
ประชาสัมพันธ / เว็ปไซต
องคการบริหารสวนตําบล 
/ศูนยขอมูลขาวสาร ใหมี
การคนหา ถายทอด 
แลกเปล่ียนความรูที่
สะดวกรวดเรว็ขึ้น 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

จํานวนครั้งของ
บอรดประชาสัม 
พันธ / เว็ปไซต
องคการบริหาร
สวนตําบล/ศูนย
ขอมูลขาวสาร ที่
ไดรับการปรบั 
ปรุง 

บอรดประชาสัม 
พันธ/เว็ปไซตเทศ 
บาล /ศูนยขอมูล
ขาวสาร ไดรับการ
ปรับปรงุใหดีขึน้อยาง
นอย ๓ ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๔ การเรียนรู จัดการประชุม/สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จดักจิ 
กรรมเพ่ือใหทกุคนเขาใจ
และตระหนกัถึงความ 
สําคัญและหลัก 
การของการจัดการความรู 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

บุคลากรที่เขาใจและ
ตระหนกัถึง

ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจและตระหนกั
ถึงความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๕ การวดัผล จัดตั้งทมีงานเพ่ือ
ติดตามและประเมินผล
แผนการจดัการความรู
องคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

มีการติดตามและ
ประเมนิผลแผนการ

จัดการความรู
องคการบริหารสวน

ตําบลปากชอง 

ผลการตดิตามและ
ประเมนิผล
แผนการจดัการ
ความรูองคการ
บริหารสวนตําบล
ปากชอง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร 
พริ้นเตอร 

 นายก อบต. 
KM Team 

 

 

๖ การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

-การใหของขวัญ/ของ
รางวัล 
 

6 พ.ย. 60 
เปนตนไป 

บุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวน
ตําบลมีความเขาใจ
การจดัการความรู 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจการจดัการ
ความรูอยางนอย 

๕๐% ขององคการ
บริหารสวนตําบล 

-ของขวัญ/ 
ของรางวัล 
 

 
 

นายก อบต. 
KM Team 

 

 

 
 
 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :                                                (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด) 
 
 
 
 

 
 



๒๐ 
 
๑๘. การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
 ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู    องคการบริหารสวนตําบล
ปากชอง   ประกอบดวย 
 ๑.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากชอง             เปนประธานกรรมการ 
 2.  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากชอง รก.ผอ.กองการศึกษาฯ เปนกรรมการ 
 3.  หัวหนาสํานักปลัด      เปนกรรมการ 
 4.  ผูอํานวยการกองชาง                                            เปนกรรมการ 
 5.  ผูอํานวยการกองคลัง                                                           เปนกรรมการ 
 6.  หัวหนาสํานักปลัด รก ผอ.กองสาธารณสุขฯ    เปนกรรมการ 
               7.  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป      เปนเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการ ฯ ท่ีไดรับการแตงตั้ง มีหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลปากชอง และดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลปากชอง และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะท่ีไดจากการ
ติดตามและประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


