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เทศบาลตำบลกุดกว.าง 

อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก:น 

 
 

 



 

คำนำ 

 

                           จากพระราชกฤษฎีกาว1าด3วยหลักเกณฑ;และวิธีการบริหารกิจการบ3านเมืองท่ีดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให3ส1วนราชการ มีหน3าท่ีพัฒนาความรู3ในองค;กร เพ่ือให3มีลักษณะเปSนองค;กร 

แห1งการเรียนรู3อย1างสม่ำเสมอ โดยต3องรับรู3ข3อมูลข1าวสารและสามารถประมวลความรู3ในด3านต1าง ๆ เพ่ือนำมา

ประยุกต;ใช3ในการปฏิบัติราชการได3อย1างถูกต3อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ; รวมท้ังต3องส1งเสริมและ

พัฒนาความรู3ความสามารถ สร3างวิสัยทัศน; และปรับเปล่ียนทัศนคติของข3าราชการในสังกัดให3เปSนบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู3ร1วมกัน 

                          เพ่ือให3การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกุดกว3าง เปSนไปตามหลักเกณฑ;และมีวิธีการ

บริหารท่ีดี จึงได3นำการจัดการความรู3 (Knowledge Management)  ซ่ึงเปSนระบบการจัดการท่ีสามารถกำหนด

ข้ึน และนำไปปฏิบัติได3อย1างเปSนรูปธรรม  โดยทางเทศบาลตำบลกุดกว3าง ได3ดำเนินการจัดวางระบบการจัดการ

ความรู3  และแผนการดำเนินงาน ไว3เพ่ือท่ีจะให3มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร1 ถ1ายโอนองค;ความรู3ท่ีเปSน

ประโยชน;ต1อการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลกุดกว3างให3สามารถนำไปประยุกต;ใช3ในสถานการณ;ต1าง ๆ       

ได3ทันเวลา และทันเหตุการณ; จะส1งผลให3การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว3างมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะทำให3องค;กรบรรลุเปoาหมายตามวิสัยทัศน; พันธกิจ และเปSนองค;กรแห1ง

การเรียนรู3 (Learning Organization )   

 

                            งานการเจ3าหน3าท่ี   

เทศบาลตำบลกุดกว3าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการความรู.  

เทศบาลตำบลกุดกว.าง 

อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก>น 

**************************** 

สารบัญ                                                                                                                                                      

เร่ือง                  หน.า 

๑  บทสรุปผู3บริหาร ๑ 

๒  ประกาศแต1งต้ังทีมงาน  KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer) ๒ 

๓  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   ๒ 

๔  เปoาหมาย KM (Desired State)                                                                          ๔ 

๕  ป�จจัยแห1งความสำเร็จ (Key Success Factor)   ๔ 

๖  แนวทางการจัดการความรู3เทศบาลตำบลกุดกว3าง                                                       ๔ 

๗  แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู3เทศบาลตำบลกุดกว3าง ๗ 

๘  หัวใจของการจัดการความรู3  ๑๐ 

๙  เคร่ืองมือในการจัดการความรู3 ๑๑ 

๑๐  การจัดการความรู3กับองค;กรแห1งการเรียนรู3  ๑๒ 

๑๑  CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ ๑๓ 

๑๒  กรมการปกครองเร่ิมชุมชนแห1งการเรียนรู3 (Cop)  นำร1องท่ี วปค. ๑๗ 

๑๓  คุณเอ้ือ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสำคัญท่ีดำเนินการจัดการความรู3 ๑๘ 

๑๔  ภาษิต คำคม KM  ๑๙ 

๑๕  เรียนรู3ค1านิยมของข3าราชการยุคใหม1 ๒๐ 

๑๖  การประเมินตนเองเร่ืองการจัดการความรู3  และสรุปผลการประเมินตนเอง                        ๒๑  

๑๗  เกณฑ;การประเมิน            ๒๓ 

๑๘  แผนการจัดการความรู3เทศบาลตำบลกุดกว3าง                ๒๔ 

๑๙  การติดตามและประเมินผล          ๓๐ 

 

**************************** 

 

 

 

 



 

๑. บทสรุปผู.บริหาร  

                           จากพระราชกฤษฎีกาว1าด3วยหลักเกณฑ;  และวิธีการบริหารกิจการบ3านเมืองท่ีดี พ.ศ. 

๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  กำหนดให3ส1วนราชการ มีหน3าท่ีพัฒนาความรู3ในองค;กร เพ่ือให3มีลักษณะเปSนองค;กร        

แห1งการเรียนรู3อย1างสม่ำเสมอ โดยต3องรับรู3ข3อมูลข1าวสารและสามารถประมวลความรู3ในด3านต1าง ๆ เพ่ือนำมา

ประยุกต;ใช3ในการปฏิบัติราชการได3อย1างถูกต3อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ; รวมท้ังต3องส1งเสริมและ

พัฒนาความรู3ความสามารถ สร3างวิสัยทัศน; และปรับเปล่ียนทัศนคติของข3าราชการในสังกัดให3เปSนบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู3ร1วมกัน 

                          เพ่ือให3การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกุดกว3าง เปSนไปตามหลักเกณฑ;และมีวิธีการ

บริหารท่ีดี   จึงได3นำการจัดการความรู3  (Knowledge Management)  ซ่ึงเปSนระบบการจัดการท่ีสามารถ

กำหนดข้ึน  และนำไปปฏิบัติได3อย1างเปSนรูปธรรม  โดยทางองค;กรได3จัดวางระบบการจัดการความรู3 และ

แผนการดำเนินงาน ไว3ดังรายการต1อไปน้ี                                                                                                                                        

๒. ประกาศแต>งต้ังทีมงาน  KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer) 

                            เพ่ือให3การจัดทำระบบการจัดการความรู3ดำเนินไปอย1างมีประสิทธิผล เทศบาลตำบลกุด

กว3าง จึงได3ประกาศแต1งต้ังทีมงาน  KM  และ  CKO  ดังต1อไปน้ี   

                           ๑.  นายกเทศบาลตำบลกุดกว3าง                  เปSน CKO   

                           ๒.  รองนายกเทศบาลตำบลกุดกว3าง  คนท่ี  ๑  เปSนท่ีปรึกษา  CKO   

                           ๓.  รองนายกเทศบาลตำบลกุดกว3าง  คนท่ี  ๒  เปSนท่ีปรึกษา  CKO   

 ซ่ึงมีหน3าท่ีและความรับผิดชอบ  ดังน้ี    

              - ให3คำปรึกษาเก่ียวกับการดำเนินการ และอุปสรรคต1าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคณะทำงาน 

       ๔.  ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว3าง   เปSนหัวหน3า  KM Team  

                           ๕.  รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว3าง           เปSน  KM Team 

                           ๖.  หัวหน3าสำนักงานปลัดเทศบาล           เปSน  KM Team 

                           ๗.  บุคลากร             เปSน  KM Team  และเลขานุการ 

                        โดย  CKO  มีหน3าท่ีและความรับผิดชอบ   ให3การสนับสนุนในด3านต1าง ๆ เช1น ทรัพยากร 

และให3คำปรึกษาแนะนำและร1วมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแก1คณะทำงานและท่ีปรึกษา  CKO  มีหน3าท่ีและ

ความรับผิดชอบ  ให3คำปรึกษาเก่ียวกับการดำเนินการ และอุปสรรคต1าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคณะทำงาน 

                และหัวหน3า KM Team  มีหน3าท่ีและความรับผิดชอบ   จัดทำแผนงานการจัดการความรู3        

ในองค;กรเพ่ือนำเสนอประธาน  รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน3าต1อประธาน  ผลักดัน  ติดตาม

ความก3าวหน3าและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก3ไข  ประสานงานกับคณะท่ีปรึกษาและคณะทีมงาน    

และ KM Team มีหน3าท่ีและความรับผิดชอบ  ดำเนินการตามแผนงานท่ีได3รับมอบหมายจัดทำ

รายงานความคืบหน3าของงานในส1วนท่ีรับผิดชอบ  เปSน “แบบอย1างท่ีดี” ในเร่ืองการจัดการความรู3เปSน Master 

Trainer ด3านการจัดการความรู3 

 

 

 



-๒- 

 

๓.  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

   กรอบการประเมินด3านการจัดการความรู3 ซ่ึงจะมีความเกี่ยวข3องและเชื่อมโยงกับพระราช

กฤษฎีกาว1าด3วยหลักเกณฑ;  และวิธีการบริหารกิจการบ3านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  กำหนดให3ส1วน

ราชการ มีหน3าท่ีพัฒนาความรู3ในองค;กร เพ่ือให3มีลักษณะเปSนองค;กร แห1งการเรียนรู3อย1างสม่ำเสมอ โดยต3อง

รับรู3ข3อมูลข1าวสารและสามารถประมวลความรู3ในด3านต1าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต;ใช3ในการปฏิบัติราชการได3อย1าง

ถูกต3อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ; รวมท้ังต3องส1งเสริมและพัฒนาความรู3ความสามารถ สร3างวิสัยทัศน; 

และปรับเปล่ียนทัศนคติของข3าราชการในสังกัดให3เปSนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู3ร1วมกัน     
 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน;ในการปฏิบัติ ราชการของส 1วนราชการให3สอดคล 3องกบการบริหาร

ราชการให3เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา  ดังน้ัน 

ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรf�ท้ังหมด ประกอบด3วย 

๑).  ส1งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู3มาใช3พัฒนาบุคลากร และให3เปSนส1วนหน่ึงของการ

ปฏิบัติงาน  

๒).  เสริมสร3างบรรยากาศให3เอ้ือต1อการนำการจัดการความรู3มาเปSนเคร่ืองมือในการพัฒนา

บุคลากรและพัฒนางานของหน1วยงานต1าง ๆ   ภายในองค;การบริหารส1วนตำบล 

 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตำบลกุดกว.าง 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตำบลกุดกว.าง 

ขอบเขต KM ท่ี 

(KM Focus Areas) 

ประโยชนfท่ีจะได.รับจากขอบเขต KM ท่ีมีต>อ 

 ประชาชนไทย / 

ชาวต>างชาติ/ ชุมชน 

ข.าราชการ ของ

หน>วยงานตนเอง 

กระทรวง กรม 

กอง ของ

หน>วยงานอ่ืน 

รัฐบาล 

Outsource 

ของ

หน>วยงาน 

๑ . ส1 ง เส ริ ม ก า ร น ำ

ก ระบ วน ก าร จั ด ก าร

ค ว า ม รู3 ม า ใช3 พั ฒ น า

บุคลากร และให3เปSนส1วน

หน่ึงของการปฏิบัติงาน  

 

๑ . ได3 รั บ ก า ร บ ริ ก า ร        

ท่ึสะดวก รวดเร็ว   

๒. ได3 รับความรู3 เพ่ิม ข้ึน

จาก ส่ือประชาสัมพันธ;

ต1าง ๆ 

๓. ชุมชนได3รับการพัฒนา

ไปในทางท่ีดีข้ึน 

๔. ชุมชนเกิดภาพลักษณ;

ท่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

๑ . ได3 รับความ รู3  

เพ่ิมข้ึน 

๒.ได3รับการพัฒนา

ศั ก ย ภ า พ ข อ ง

ต น เ อ ง แ ล ะ

เทศบาล 

๓ .  ส า ม า ร ถ

ปฏิบัติงานได3อย1าง

มีประสิทธิภาพ 

๔ .  ไ ด# รั บ ค ว า ม

ไ ว# ว า ง ใ จ จ า ก

ผู#ใช#บริการ 

๕. เกิดภาพลักษณ;

ท่ีดี 

๑. ได3รับ

ผลงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

๒.ภาพลักษณ;

ท่ีดี 

 

๑. เกิด

ภาพลักษณ;

ท่ีดี 

 

 

 



2.เสริมสร3างบรรยากาศ

ให3 เ อ้ื อต1 อการนำการ

จัดการความ รู3ม าเปS น

เคร่ืองมือในการพัฒนา

บุคลากรและพัฒนางาน

ของหน1 วยงานต1 าง ๆ 

ภายในเทศบาล 

 

 

 

 

 

๑. ได3รับการบริการท่ึ

สะดวก สบาย   

๒. สามารถสืบ / ค3นหา

ความรู3ต1าง ๆ ได3ง1าย 

๑. มีวิสัยทัศน;

ร1วมกัน 

๒. มีความคิด

ร1วมกัน 

๓. มีการพัฒนา

ตนเอง 

๔. มีการเรียนรู3ใน

ทีม 

๕. มีความคิดเชิง

ระบบ 

๖. มีความคิด

สร3างสรรค; 

๑. เกิด

ภาพลักษณ;ท่ี

ดี 

 

๑. เกิด

ภาพลักษณ;

ท่ีดี 

 

 

ผู3ทบทวน / ผู3อนุมัติ :     นายเกรียงศักด์ิ  วิริยะอาชา     (CKO / ผู3บริหารระดับสูงสุด) 

 

๔  เปnาหมาย KM (Desired State) 

§ เปoาหมาย KM (Desired State) ท้ังหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดำเนินการ 

ประกอบด3วย 

๑).  การสนับสนุนส1งเสริมให3บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว3าง ได�รับการพัฒนาศักยภาพ 

ความรู3ความสามารถทางด3านต1าง ๆ  เช1น การศึกษาต1อ /  ฝ�กอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต1าง ๆ 

๒).  การสนับสนุนส1งเสริมให3บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว3าง มีส1วนร1วมในการดําเนินงาน 

/ กิจกรรม ของเทศบาลอย1างเข3มแข็งและต1อเน่ือง 

๓).  การสนับสนุนส1งเสริมให3บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว3าง มีส�วนร1วมในการ

แลกเปล่ียนองค;ความรู3แก1เพ่ือนร1วมงาน    

๔).  การสนับสนุนส1งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 

๕).  การสนับสนุนส1งเสริมการสร�างขวัญและกําลังใจแก�ผู�ปฏิบัติงาน  

  

๕   ปrจจัยแห>งความสำเร็จ (Key Success Factor)   

ป�จจัยแห1งความสำเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให3ดำเนินการจัดการความรู3ตามเปoาหมาย  

KM  ท่ีเลือกทำ สามารถนำไปปฏิบัติได3อย1างเปSนรูปธรรมภายในองค;กร  คือ 

๑).  ผู3บริหารส1วนใหญ1ให3ความสำคัญ และสนับสนุนให3บุคลากรได3เข3าร1วมกิจกรรม 

๒).  บุคลากรท่ีเก่ียวข3องให3ความร1วมมือเปSนอย1างดี 

๓).  คณะกรรมการจัดการความรู3มีความรู3 ความเข3าใจ และมุ1งม่ันในการดำเนินงานอย1างเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือให3บรรลุเปoาหมาย 

๔).   มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู3อย1างต1อเน่ืองและเปSนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 



 

-๔- 

๖  แนวทางการจัดการความรู.เทศบาลตำบลกุดกว.าง 

          การจัดการความรู.  Knowledge Management 

การจัดการความรู3 (Knowledge Management : KM)  คือ  การรวบรวมองค;ความรู3ท่ีมีอยู1ใน

ส1วนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู1ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให3เปSนระบบ เพ่ือให3ทุกคนในองค;กร

สามารถเข3าถึงความรู3 และพัฒนาตนเองให3เปSนผู3รู3 รวมท้ังปฏิบัติงานได3อย1างมีประสิทธิภาพ อันจะส1งผลให3

องค;กรมีความสามารถในเชิงแข1งขันสูงสุด โดยท่ีความรู3มี  ๒  ประเภท  คือ  

๑. ความรู3ท่ีฝ�งอยู1ในคน (Tacit Knowledge) เปSนความรู3ท่ีได3จากประสบการณ; พรสวรรค;หรือ

สัญชาติญาณของแต1ละบุคคลในการทำความเข3าใจในส่ิงต1าง ๆ เปSนความรู3ท่ีไม1สามารถถ1ายทอดออกมาเปSน

คำพูดหรือลายลักษณ;อักษรได3โดยง1าย เช1น ทักษะในการทำงาน งานฝ�มือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห; บางคร้ัง           

จึงเรียกว1าเปSนความรู3แบบนามธรรม  

๒. ความรู3ท่ีชัดแจ3ง (Explicit Knowledge) เปSนความรู3ท่ีสามารถรวบรวม ถ1ายทอดได3 โดยผ1านวิธี

ต1าง ๆ เช1น การบันทึกเปSนลายลักษณ;อักษร ทฤษฎี คู1มือต1าง ๆ และบางคร้ังเรียกว1าเปSนความรู3แบบรูปธรรม  

นพ. วิจารณ; พานิช ได3ให3ความหมายของคำว1า “การจัดการความรู3” ไว3 คือ สำหรับนักปฏิบัติ       

การจัดการความรู3คือ เคร่ืองมือ เพ่ือการบรรลุเปoาหมายอย1างน3อย ๔  ประการไปพร3อม ๆ กัน  ได3แก1 
 

๑. บรรลุเปoาหมายของงาน  

๒. บรรลุเปoาหมายการพัฒนาคน  

๓. บรรลุเปoาหมายการพัฒนาองค;กรไปเปSนองค;กรเรียนรู3  

๔. บรรลุความเปSนชุมชน เปSนหมู1คณะ ความเอ้ืออาทรระหว1างกันในท่ีทำงาน  
 

การจัดการความรู.เปvนการดำเนินการอย>างน.อย  ๖  ประการต>อความรู.  ได.แก>  
 

๑). การกำหนดความรู3หลักท่ีจำเปSนหรือสำคัญต1องานหรือกิจกรรมของกลุ1มหรือองค;กร  

๒). การเสาะหาความรู3ท่ีต3องการ  

๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร3างความรู3บางส1วน ให3เหมาะต1อการใช3งานของตน  

๔). การประยุกต;ใช3ความรู3ในกิจการงานของตน  

๕). การนำประสบการณ;จากการทำงาน และการประยุกต;ใช3ความรู3มาแลกเปล่ียนเรียนรู3     

และสกัด “ขุมความรู3” ออกมาบันทึกไว3  

๖). การจดบันทึก “ขุมความรู3” และ “แก1นความรู3” สำหรับไว3ใช3งาน และปรับปรุงเปSนชุด

ความรู3ท่ีครบถ3วน ลุ1มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต1อการใช3งานมากย่ิงข้ึน 

โดย ท่ีการดำเนินการ ๖ ประการน้ีบูรณาการเปSนเน้ือเดียวกัน ความรู3ท่ีเก่ียวข3องเปSนท้ังความรู3ท่ี

ชัดแจ3ง อยู1ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย1างอ่ืนท่ีเข3าใจได3ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู3ฝ�งลึกอยู1

ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู1ในคน ท้ังท่ีอยู1ในใจ (ความเช่ือ ค1านิยม) อยู1ในสมอง (เหตุผล) และอยู1ในมือ 

และส1วนอ่ืนๆ ของร1างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู3เปSนกิจกรรมท่ีคนจำนวนหน่ึงทำร1วมกันไม1ใช1

กิจกรรมท่ีทำโดย คนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือว1า “จัดการความรู3” จึงมีคนเข3าใจผิด เร่ิมดำเนินการโดยร่ีเข3าไปท่ี

ความรู3 คือ เร่ิมท่ีความรู3 น่ีคือความผิดพลาดท่ีพบบ1อยมาก การจัดการความรู3ท่ีถูกต3องจะต3องเร่ิมท่ีงานหรือ

เปoาหมายของงาน เปoาหมายของงานท่ีสำคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินการตามท่ีกำหนดไว3          

ท่ีเรียกว1า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเปSน  ๔  ส1วน   คือ  

 



 

-๕- 

 

๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมท้ังการสนองตอบความต3องการของลูกค3า 

สนองตอบความต3องการของเจ3าของกิจการหรือผู3ถือหุ3น สนองตอบความต3องการของพนักงาน และสนองตอบ

ความต3องการของสังคมส1วนรวม  

๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ท้ังท่ีเปSนนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมด3าน

ผลิตภัณฑ;หรือบริการ  

๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค;กร และของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงสะท3อน

สภาพการเรียนรู3ขององค;กร  

๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดส1วนระหว1างผลลัพธ; กับต3นทุนท่ีลงไป การทำงาน

ท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทำงานท่ีลงทุนลงแรงน3อย แต1ได3ผลมากหรือคุณภาพสูง  

เปoาหมายสุดท3ายของการจัดการความรู3 คือ การท่ีกลุ1มคนท่ีดำเนินการจัดการความรู3ร1วมกัน มีชุด

ความรู3ของตนเอง ท่ีร1วมกันสร3างเอง สำหรับใช3งานของตน คนเหล1าน้ีจะสร3างความรู3ข้ึนใช3เองอยู1ตลอดเวลา โดย

ท่ีการสร3างน้ันเปSนการสร3างเพียงบางส1วน เปSนการสร3างผ1านการทดลองเอาความรู3จากภายนอกมาปรับปรุงให3

เหมาะต1อสภาพของ ตน และทดลองใช3งาน จัดการความรู3ไม1ใช1กิจกรรมท่ีดำเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับเร่ือง 

ความรู3 แต1เปSนกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว1า บูรณาการอยู1กับทุกกิจกรรม

ของการทำงาน และท่ีสำคัญตัวการจัดการความรู3เองก็ต3องการการจัดการด3วย  

ต้ังเปnาหมายการจัดการความรู.เพ่ือพัฒนา  

งาน พัฒนางาน  

คน พัฒนาคน  

องค;กร เปSนองค;กรการเรียนรู3  
 

ความเปSนชุมชนในท่ีทำงาน การจัดการความรู3จึงไม1ใช1เปoาหมายในตัวของมันเอง น่ีคือ หลุมพราง

ข3อท่ี ๑ ของการจัดการความรู3 เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเข3าใจผิด เอาการจัดการความรู3เปSนเปoาหมาย ความผิดพลาด

ก็เร่ิมเดินเข3ามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู3เทียม หรือ ปลอม เปSนการดำเนินการเพียง

เพ่ือให3ได3ช่ือว1ามีการจัดการความรู3 การริเร่ิมดำเนินการจัดการความรู3 แรงจูงใจ การริเร่ิมดำเนินการจัดการ

ความรู3เปSนก3าวแรก ถ3าก3าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสำเร็จสูง แต1ถ3าก3าวผิด ก็จะเดินไปสู1ความล3มเหลว 

ตัวกำหนดท่ีสำคัญคือแรงจูงใจในการริเร่ิมดำเนินการจัดการความรู3  

 

              การจัดการความรู.ท่ีดีเร่ิมด.วย  

- สัมมาทิฐิ : ใช3การจัดการความรู3เปSนเคร่ืองมือเพ่ือบรรลุความสำเร็จและความม่ันคง 

 ในระยะยาว   

- การจัดทีมริเร่ิมดำเนินการ   

- การฝ�กอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดำเนินการต1อเน่ือง  

- การจัดการระบบการจัดการความรู3  

 

 

 



 

-๖- 

แรงจูงใจในการริเร่ิมดำเนินการจัดการความรู3 แรงจูงใจแท3ต1อการดำเนินการจัดการความรู3 คือ 

เปoาหมายท่ีงาน คน องค;กร และความเปSนชุมชนในท่ีทำงานดังกล1าวแล3ว เปSนเง่ือนไขสำคัญ ในระดับท่ีเปSน               

หัวใจสู1ความสำเร็จในการจัดการความรู3 แรงจูงใจเทียมจะนำไปสู1การดำเนินการจัดการความรู3แบบเทียม                   

และไปสู1ความล3มเหลวของการจัดการความรู3ในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต1อการดำเนินการจัดการความรู3ในสังคมไทย             

มีมากมายหลายแบบ ท่ีพบบ1อยท่ีสุด คือ ทำเพียงเพ่ือให3ได3 ช่ือว1าทำ ทำเพราะถูกบังคับตามข3อกำหนด                  

ทำตามแฟช่ันแต1ไม1เข3าใจความหมาย และวิธีการดำเนินการ จัดการความรู3อย1างแท3จริง  
 

              องคfประกอบสำคัญของการจัดการความรู.  (Knowledge Process)  

๑.  “คน”  ถือว1าเปSนองค;ประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดเพราะเปSนแหล1งความรู3 และเปSนผู3นำความรู3ไป

ใช3ให3เกิดประโยชน;  

๒.  “เทคโนโลยี”  เปSนเคร่ืองมือเพ่ือให3คนสามารถค3นหา จัดเก็บ แลกเปล่ียน รวมท้ังนำความรู3

ไปใช3อย1างง1าย และรวดเร็วข้ึน  

๓.  “กระบวนการความรู3”  น้ัน เปSนการบริหารจัดการ เพ่ือนำความรู3จากแหล1งความรู3ไปให3                

ผู3ใช3 เพ่ือทำให3เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  
 

องค;ประกอบท้ัง ๓  ส1วนน้ี  จะต3องเช่ือมโยงและบูรณาการอย1างสมดุล การจัดการความรู3                

ของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว1าด3วยหลักเกณฑ;และวิธีการบริหารกิจการบ3านเมืองท่ีดี                  

พ.ศ.๒๕๔๖  กำหนดให3ส1วนราชการมีหน3าท่ีพัฒนาความรู3ในส1วนราชการ  เพ่ือให3มีลักษณะเปSนองค;กรแห1งการ

เรียนรู3อย1างสม่ำเสมอ โดยต3องรับรู3ข3อมูลข1าวสารและสามารถประมวลผลความรู3ในด3านต1าง ๆ เพ่ือนำมา

ประยุกต;ใช3ในการปฏิบัติราชการได3อย1างถูกต3อง รวดเร็วและเหมาะสมต1อสถานการณ; รวมท้ังต3องส1งเสริมและ

พัฒนาความรู3 ความสามารถ สร3างวิสัยทัศน; และปรับเปล่ียนทัศนคติของข3าราชการในสังกัดให3เปSนบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู3ร1วมกัน  ขอบเขต KM  ท่ีได3มีการพิจารณาแล3วเห็นว1ามีความสำคัญเร1งด1วนใน

ขณะน้ี  คือ การจัดการองค;ความรู3เพ่ือแก3ไขป�ญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได3กำหนดเปoาหมาย 

(Desired State) ของ KM ท่ีจะดำเนินการในป� ๒๕๔๙   คือ  มุ1งเน3นให3อำเภอ/ก่ิงอำเภอ เปSนศูนย;กลางองค;

ความรู3 เพ่ือแก3ไขป�ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีท่ีเปSนประโยชน;แก1ทุกฝ�าย ท่ีเก่ียวข3อง โดยมีหน1วยท่ี

วัดผลได3เปSนรูปธรรม คือ อำเภอ/ก่ิงอำเภอ มีข3อมูลผลสำเร็จ การแก3ไขป�ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย;

ปฏิบัติการฯ ไม1น3อยกว1าศูนย;ละ ๑  เร่ือง และเพ่ือให3เปoาหมายบรรลุผล ได3จัดให3มีกิจกรรมกระบวนการจัดการ

ความรู3 (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) ควบคู1กันไป 

โดยมีความคาดหวังว1าแผนการจัดการความรู3น้ีจะเปSนจุดเร่ิมต3นสำคัญสู1การ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และ

เปoาหมาย KM ในเร่ืองอ่ืน ๆ และนำไปสู1ความเปSนองค;กรแห1งการเรียนรู3ท่ีย่ังยืน ต1อไป 

๗  แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู.เทศบาลตำบลกุดกว.าง 

แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู.(Knowledge Management Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู3 (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร

จัดการการเปล่ียนแปลง  (Change Management Process) เทศบาลตำบลกุดกว3างได3นำมาประยุกต;ใช3ในการ

จัดทำแผนการจัดการความรู3  (KM Action Plan) 
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       กระบวนการจัดการความรู. (Knowledge Management Process) 

      

 

กระบวนการจัดการความรู. (Knowledge Management)  

เปSนกระบวนการท่ีจะช1วยให3เกิดพัฒนาการของความรู3 หรือการจัดการความรู3ท่ีจะเกิดข้ึนภายใน

องค;กร มีท้ังหมด ๗ ข้ันตอน คือ  

๑). การบ1งช้ีความรู3 เปSนการพิจารณาว1าองค;กรมีวิสัยทัศน; พันธกิจ ยุทธศาสตร; เปoาหมายคือ

อะไร และเพ่ือให3บรรลุเปoาหมาย เราจำเปSนต3องใช3อะไร  ขณะน้ีเรามีความรู3อะไรบ3าง  อยู1ในรูปแบบใด อยู1ท่ีใคร  

๒). การสร3างและแสวงหาความรู3 เช1นการสร3างความรู3ใหม1 แสวงหาความรู3จากภายนอก รักษา

ความรู3เก1า กำจัดความรู3ท่ีใช3ไม1ได3แล3ว 

๓). การจัดความรู3ให3เปSนระบบ เปSนการวางโครงสร3างความรู3 เพ่ือเตรียมพร3อมสำหรับการเก็บ

ความรู3อย1างเปSนระบบในอนาคต  

๔). การประมวลและกล่ันกรองความรู3  เช1น  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให3เปSนมาตรฐาน ใช3ภาษา

เดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาให3สมบูรณ;  

๕). การเข3าถึงความรู3 เปSนการทำให3ผู3ใช3ความรู3เข3าถึงความรู3ท่ีต3องการได3ง1ายและสะดวก เช1น  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   Web board   บอร;ดประชาสัมพันธ;   เปSนต3น  

๖). การแบ1งป�นแลกเปล่ียนความรู3 ทำได3หลายวิธีการ โดยกรณีเปSน Explicit Knowledge    

อาจจัดทำเปSนเอกสาร ฐานความรู3 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปSน Tacit Knowledge จัดทำเปSนระบบ 

ทีมข3ามสายงาน กิจกรรมกลุ1มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห1งการเรียนรู3 ระบบพ่ีเล้ียง การสับเปล่ียนงาน 

การยืมตัว  เวทีแลกเปล่ียนความรู3  เปSนต3น  

2. การสร(างและแสวงหาความรู(  

(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู(ให(เปMนระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู(  

(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข(าถึงความรู( (Knowledge Access) 

6. การแบ]งป^นแลกเปลี่ยนความรู( (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู( (Learning) 
ความรู'น้ันทำให'เกิดประโยชน8กับองค8กรหรือไม> 

ทำให'องค8กรดีข้ึนหรือไม> 

มีการแบ>งปDนความรู'ให'กันหรือไม> 

เรานำความรู'มาใช'งานได'ง>ายหรือไม> 

ความรู'อยู>ท่ีใคร  อยู>ในรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันได'อย>างไร 

จะแบ>งประเภท หัวข'ออย>างไร 

จะทำให'เข'าใจง>ายและสมบูรณ8อย>างไร 

เราต%องมีความรู%เร่ืองอะไร 

เรามีความรู%เร่ืองนั้นหรือยัง 

1. การบ(งช้ีความรู1  

(Knowledge Identification) 
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๗). การเรียนรู3 ควรทำให3การเรียนรู3เปSนส1วนหน่ึงของงาน เช1น  เกิดระบบการเรียนรู3จากสร3าง

องค;ความรู3 การนำความรู3ในไปใช3 เกิดการเรียนรู3และประสบการณ;ใหม1 และหมุนเวียนต1อไปอย1างต1อเน่ือง  

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  (Change Management Process) 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)  

เปSนกรอบความคิดแบบหน่ึง เพ่ือให3องค;กรท่ีต3องการจัดการความรู3ภายในองค;กร   ได3มุ1งเน3นถึง

ป�จจัยแวดล3อมภายในองค;กร ท่ีจะมีผลกระทบต1อการจัดการความรู3  ประกอบด3วย  ๖  องค;ประกอบ  ดังน้ี 

๑).  การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม    เช1น กิจกรรมการมีส1วนร1วมและสนับสนุนจาก

ผู3บริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสร3างพ้ืนฐานขององค;กร, ทีม/ หน1วยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ

ประเมินผล , กำหนดป�จจัยแห1งความสำเร็จชัดเจน 

๒).  การส่ือสาร  เช1น กิจกรรมท่ีทำให3ทุกคนเข3าใจถึงส่ิงท่ีองค;กรจะทำ, ประโยชน;ท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ทุกคน, แต1ละคนจะมีส1วนร1วมได3อย1างไร 

๓).  กระบวนการและเคร่ืองมือ   ช1วยให3การค3นหา  เข3าถึง ถ1ายทอด และแลกเปล่ียนความรู3

สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช3กระบวนการและเคร่ืองมือ ข้ึนกับชนิดของความรู3, ลักษณะขององค;กร 

(ขนาด,  สถานท่ีต้ัง ฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองค;กร, ทรัพยากร 

๔).  การเรียนรู.    เพ่ือสร3างความเข3าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการ

ความรู3 โดยการเรียนรู3ต3องพิจารณาถึง เน้ือหา, กลุ1มเปoาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

               ๕).  การวัดผล   เพ่ือให3ทราบว1าการดำเนินการได3บรรลุเปoาหมายท่ีต้ังไว3หรือไม1, มีการนำผลของ

การวัดมาใช3ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให3ดีข้ึน, มีการนำผลการวัดมาใช3ในการส่ือสารกับบุคลากร 

ในทุกระดับให3เห็นประโยชน;ของการจัดการความรู3  และการวัดผลต3องพิจารณาด3วยว1าจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหน

ได3แก1 วัดระบบ (System), วัดท่ีผลลัพธ; (Out put) หรือวัดท่ีประโยชน;ท่ีจะได3รับ (Out come) 

 

 

 

กระบวนการ 

และเครื่องมือ 
(Process & Tools) 

การเรียนรู5 

(Learning) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

การวดัผล 
(Measurements) 

การยกยCองชมเชย 

และการให5รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เปNาหมาย 

(Desired State) 

การเตรียมการและ 

ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
(Transition and Behavior) 
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๖).  การยกย>องชมเชยและให.รางวัล   เปSนการสร3างแรงจูงใจให3เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และการมีส1วนร1วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข3อควรพิจารณาได3แก1 ค3นหาความต3องการของบุคลากร, 

แรงจูงใจระยะส้ันและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู1, ปรับเปล่ียนให3เข3ากับกิจกรรมท่ีทำในแต1ละช1วงเวลา 

๘  หัวใจของการจัดการความรู.  

มีผู3รู3ได3กล1าวถึง KM หลายแง1หลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาช้ีธงคำตอบว1า หัวใจของ KM อยู1ท่ีไหนได3 

โดยอาจกล1าวเปSนลำดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับข้ันของความต3องการ ( Hierarchy of needs )    

ของ Mcgregor ได3 โดยเร่ิมจากข3อสมมุติฐานแรกท่ีเปSนสากลท่ียอมรับท่ัวไปว1าความรู3คือพลัง (DOPA KM 

Team)  

๑. Knowledge is Power : ความรู3คือพลัง 

๒. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents 

but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสำเร็จของการถ1ายทอด

ความรู3ไม1ใช1อยู1ท่ีคอมพิวเตอร;หรือเอกสาร แต1อยู1ท่ีการมีปฏิสัมพันธ; ระหว1างคนด3วยกัน  

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

สำคัญ ของความรู3มิใช1ท่ีตัวความรู3 แต1อยู1ท่ีการนำไปปฏิบัติ  

๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 

productive : นิยามใหม1ของผู3จัดการ  คือ  ผู3ซ่ึงทำให3ความรู3ผลิตดอกออกผล  

จะเห็นว1า จากข3อความท่ีกล1าวถึง ความรู3ดังกล1าว พอทำให3มองเห็นหัวใจของ KM เปSนลำดับช้ัน

มาเร่ิมแต1ข3อความแรกท่ีว1า ความรู3คือพลังหรือ ความรู3คืออำนาจ  ซ่ึงเปSนข3อความเปSนท่ียอมรับท่ีเปSนสากล              

ท้ังภาคธุรกิจ  เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล1าวมาสู1การเน3นท่ีปฏิสัมพันธ;ของคนว1ามี

ความสำคัญในการ ถ1ายทอดความรู3กว1าเคร่ืองมือหรือเอกสารใดและมักกล1าวถึงว1า แม3ความรู3จะถูกจัดระบบและ

ง1ายต1อการเข3าถึงของบุคคล ต1าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ3ามีความรู3 เกิดความรู3ข้ึนแล3ว หากไม1นำไปใช3ประโยชน;            

ก็ไม1ใช1จุดหมายปลายทางของ ความรู3และท่ีชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท3ายท่ีเน3นการนำความรู3ไปใช3ประโยชน;ให3

เกิดมรรคผลมีคุณค1า ประโยชน;เปSนรูปธรรมว1าน่ันเปSนนิยามใหม1ของผู3ทำหน3าท่ีเปSนผู3จัดการเลยที เดียว ดังน้ัน 

อาจกล1าวได3ว1าหัวใจของ KM อยู1ท่ีการนำความรู3ไปใช3ให3เกิดประโยชน;ต1อสังคม อ.นพ.วิจารณ; พานิช กล1าวไว3น1า

คิด หลังจากการไปร1วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู3เพ่ือชุมชนเปSนสุข” โดยได3ฟ�งการบรรยายของ                  

ศ.นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรู3เพ่ือชุมชนเปSนสุข” ทำให3เกิดความเข3าใจเร่ืองการจัดการความรู3อย1าง

ลึกซ้ึงมาก  จึงขอนำมาเล1าสู1กันฟ�ง ท1านบอกว1า การพัฒนาชุมชนต3องมี  ๔   องค;ประกอบ 

๑. ชุมชน หมายถึงการอยู1ร1วมกัน ความเปSนชุมชนมีเปoาหมายท่ีการอยู1ร1วมกัน  

๒. เปSนสุข หมายถึงความเปSนท้ังหมด ความเปSนปรกติ สมดุล บูรณาการของป�จจัยต1าง ๆ            

อย1างน3อย  ๘  ด3าน ได3แก1 ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล3อม วัฒนธรรม ศาสนา ครอบครัว และชุมชน  

๓. การเรียนรู3 หมายถึง การเรียนรู3ร1วมกันของคนในชุมชนน้ัน ๆ ผ1านการปฏิบัติ  

๔. การสร3างเสริม หมายถึงการเข3าไปเอ้ืออำนวย ส1งเสริม เสริมพลัง (empower) ไม1ใช1เข3าไปสอน

หรือถ1ายทอดความรู3 
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ท้ัง  ๔  องค;ประกอบน้ี  คือ หัวใจของการจัดการความรู3ในทุกบริบท ไม1ใช1แค1การจัดการความรู3

ของชาวบ3านหรือของชุมชน ในเร่ืองการจัดการความรู3น้ี  การเรียนรู3สำคัญกว1าตัวความรู3 เพราะถ3าไม1ระวัง ตัว

ความรู3จะเปSนความรู3ท่ีหยุดน่ิงตายตัว การเรียนรู3จะมีลักษณะ “ด้ินได3” คือ มีชีวิต เปSนพลวัตการเรียนรู3ท่ีดี 

ท่ีสุดคือการเรียนรู3ร1วมกัน เปSน collective learning และเปSนการเรียนรู3ร1วมกันผ1านการปฏิบัติ  (interaction 

learning through action) อ.บดินทร; วิจารณ; เปSนบุคคลหน่ึงท่ีน1าสนใจอย1างย่ิงในด3าน การจัดการความรู3 

(Knowledge Management - KM) และองค;การแห1งการเรียนรู3 (Learning Organization)ได3กล1าวไว3เม่ือ

คราวสัมมนาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห3องประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร; และ

สังคมศาสตร; มหาวิทยาลัยขอนแก1น ว1า การจัดการความรู3 (KM) ส่ิงสำคัญมันอยู1ท่ีการลงมือปฏิบัติให3ได3 ใช3

ภาษาเดียวกัน ส่ือความหมายกันให3ได3 การเรียนรู3ของบุคคลหัวใจสำคัญอยู1ท่ีเราจะได3เรียนรู3จากการสอนคนอ่ืน 

(Learning from Teaching) และ ส่ิงท่ีสำคัญของการจัดการความรู3 ก็คือ เร่ืองของคน การพัฒนาคน คนพัฒนา

ตนเอง การวางแผนทำงาน การจัดลำดับความสำคัญ ของงาน ขององค;กรเคร่ืองมือในการจัดการความรู3 

๙   เคร่ืองมือในการจัดการความรู. 

กรมการปกครองได3จัดทำแผนการจัดการความรู3 (KM Action Plan) ซ่ึงปรากฏอยู1ในเอกสาร      

“คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙”  ซ่ึงได3ส1งให3 ก.พ.ร.  เม่ือวันท่ี ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙  

แล3ว  เม่ือพิจารณาเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนดังกล1าว  จะประกอบด3วยส1วนสำคัญ  ๒  ส1วน  คือ   

๑. แผนการจัดการความรู3ในส1วนของกระบวนการจัดการความรู3 (KM Process)  

๒. แผนการจัดการความ รู3 ในส1 วนของกระบวนการจัดการเป ล่ียนแปลง (Change 

Management Process)  

ซ่ึงท้ัง ๒ ส1วน จะมีความสำคัญในการช1วยขับเคล่ือนยุทธศาสตร;การแก3ป�ญหาความยากจน              

ตามขอบเขต และเปoาหมายท่ีกำหนดไว3ให3บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต1ละ ส1วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของ

แต1ละสำนัก กอง รองรับ เพ่ือให3เกิดผลเปSนรูปธรรม ซ่ึงขณะน้ีมีอยู1ไม1น3อยกว1า ๑๖โครงการ/กิจกรรม               

การขับเคล่ือนการจัดการความรู3ของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร;การแก3ไขป�ญหาความ

ยากจนเปSนงานท่ีมีความสำคัญอีกงานหน่ึง ท่ีต3องการ พลังการมีส1วนร1วมของทุก ๆ ส1วน ท้ังส1วนกลาง และส1วน

ภูมิภาค และจะเปSนอีกก3าวหน่ึงท่ีสำคัญในการท่ีจะก1อเกิดการรวบรวมสะสมองค;ความรู3 การใช3ประโยชน;และต1อ

ยอดองค;ความรู3ในการแก3ไขป�ญหาความยากจน  

 

การจัดการความรู.ประกอบด.วย   

กระบวนการหลัก ๆ ได3แก1 การค3นหาความรู3 การสร3างและแสวงหา ความรู3ใหม1 การจัดความรู3ให3

เปSนระบบ การประมวลผลและกล่ันกรองความรู3 การแบ1งป�นแลกเปล่ียนความรู3 สุดท3ายคือ การเรียนรู3 และ

เพ่ือให3มีการนำความรู3ไปใช3ให3เกิดประโยชน;สูงสุดต1อองค;กร เคร่ืองมือหลากหลายประเภทถูกสร3างข้ึนมาเพ่ือ

นำไปใช3ในการถ1ายทอดและแลก เปล่ียนความรู3 ซ่ึงอาจแบ1งเปSน ๒ กลุ1มใหญ1 ๆ คือ  

(๑). เคร่ืองมือท่ีช1วยในการ “เข3าถึง” ความรู3  ซ่ึงเหมาะสำหรับความรู3ประเภท Explicit  

(๒). เคร่ืองมือท่ีช1วยในการ “ถ1ายทอด “ ความรู3  ซ่ึงเหมาะสำหรับความรู3ประเภท Tacit ซ่ึงต3อง

อาศัยการถ1ายทอด โดยปฏิสัมพันธ;ระหว1างบุคคลเปSนหลัก  

 



-๑๑- 

 

ในบรรดาเคร่ืองมือดังกล1าวท่ีมีผู3นิยมใช3กันมากประเภทหน่ึงคือ ชุมชนแห1งการเรียนรู3 หรือชุมชน 

นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรู3กับองค;กรแห1งการเรียนรู3  

๑๐  การจัดการความรู.กับองคfกรแห>งการเรียนรู.  

การจัดการความรู3 หรือ Knowledge Management  เปSนเร่ืองค1อนข3างใหม1  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ

ค3นพบว1าองค;กรต3องสูญเสียความรู3ไปพร3อม ๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส1งผล

กระทบต1อการดำเนินการขององค;กรเปSนอย1างย่ิง ดังน้ันจากแนวคิดท่ีมุ1งพัฒนาบุคลากรให3มีความรู3มากแต1เพียง

อย1างเดียวจึง เปล่ียนไป และมีคำถามต1อไปว1าจะทำอย1างไรให3องค;กรได3เรียนรู3ด3วย ดังน้ัน การบริหารจัดการ

ความรู3จึงสัมพันธ;กับเร่ือง องค;กรแห1งการเรียนรู3 (Learning Organization) เปSนอย1างย่ิง หากองค;กรจะพัฒนา

ตนเองให3เปSนองค;กรแห1งการเรียนรู3ก็จำเปSนจะต3องบริหาร จัดการความรู3ภายในองค;กรให3เปSนระบบเพ่ือส1งเสริม

ให3บุคลากรเรียนรู3ได3จริงและต1อเน่ือง หากองค;กรใดมีการจัดการความรู3โดยไม1มีการสร3างบรรยากาศแห1งการ

เรียนรู3ให3เกิดข้ึนภายในองค;กร ก็นับเปSนการลงทุนท่ีสูญเปล1าได3เช1นกัน อย1างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู3 

มีความซับซ3อนมากกว1าการพัฒนาบุคลากรด3วยการฝ�กอบรม เพราะเปSนกระบวนการท่ีต3องดำเนินการต1อ

ภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรู3ความ ชำนาญแล3ว องค;กรจะทำอย1างไรให3บุคลากรเหล1าน้ันยินดีถ1ายทอด            

และแลกเปล่ียนความรู3กับผู3อ่ืน และในข้ันตอนสุดท3าย องค;กรจะต3องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู3เฉพาะไว3กับ

องค;กรอย1างมีระบบเพ่ือ ท่ีจะนำออกมาใช3ได3อย1างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ;ใหญ1หลายแห1งในสหรัฐอเมริกา

ยังคงแข1งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรู3ท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให3อยู1ในโลกของการแข1งขันได3สำหรับ

ประเทศไทยน้ันคงเปSนเร่ืองท3าทาย สำหรับผู3บริหารท่ีจะหายุทธวิธีในการดึงความรู3ออกมาจากตัวบุคคล และ

การกระตุ3นให3บุคลากรถ1ายทอดความรู3ให3เพ่ือนร1วมงาน ซ่ึงการถ1ายทอดความรู3บางประเภทน้ัน การฝ�กอบรม

อาจจะไม1ใช1วิธีท่ีดีท่ีสุด อุปสรรคท่ีมักพบอยู1เสมอของการบริหารจัดการความรู3คือพฤติกรรม "การหวงความรู3" 

และวัฒนธรรม  "การไม1ยอมรับในตัวบุคคล"  หากองค;กรสามารถกำจัดจุดอ1อนท้ังสองอย1างน้ีได3การบริหาร

จัดการความรู3ก็มิใช1เร่ืองยาก  จนเกินไป  สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการคร้ังสำคัญท่ีผ1านมาเม่ือเดือน

ตุลาคม ๒๕๔๕  ได3มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ1นดินไว3อย1างชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการประกาศใช3 

                                             

พระราชกฤษฎีกาว1าด3วยหลักเกณฑ;และวิธีการบริหาร กิจการบ3านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ เปSนเร่ือง

ของการกำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑  ได3กำหนดเปSนหลักการว1าส1วนราชการต3อง

มีหน3าท่ีในการพัฒนาความรู3เพ่ือให3มี ลักษณะเปSนองค;การแห1งการเรียนรู3อย1างสม่ำเสมอ พร3อมท้ังสร3างความมี

ส1วนร1วมในหมู1ราชการให3เกิดการแลกเปล่ียนความรู3ซ่ึง กันและกัน  

๑๑  CoP (Community of Practice)  

CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกัน หรือ

เช่ือมโยงกันอย1างไม1เปSนทางการ  ประสบป�ญหาลักษณะเดียวกัน  โดยมีลักษณะดังน้ี   

•   มีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน ต3องการแลกเปล่ียนประสบการณ;จากกันและกัน   

• มีเปoาหมายร1วมกัน มีความมุ1งม่ันร1วมกัน ท่ีจะพัฒนาวิธีการทำงานได3ดีข้ึน    

• มีความเช่ือวิธีปฏิบัติคล3ายกัน ใช3เคร่ืองมือ และภาษาเดียวกัน   

•  มีบทบาทในการสร3าง และใช3ความรู3  และยึดถือคุณค1าเดียวกัน   



-๑๒- 

•  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู3จากกันและกัน อาจจะพบกันด3วยตัวจริง   

•  มีช1องทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู3 หรือผ1านเทคโนโลยี    

•  มีความร1วมมือช1วยเหลือ ทำให3ความรู3เข3าไปถึงผู3ท่ีต3องการใช3ได3ง1าย    

•  มีปฏิสัมพันธ;ต1อเน่ือง  เพ่ือพัฒนาและเรียนรู3จากสมาชิกด3วยกันเอง   

•  มีวิธีการเพ่ือเพ่ิมความเข3มแข็งให3แก1สายในทางสังคม  

ทำให3เพ่ิมพูนความรู3ท่ีลึกซ้ึงข้ึนเร่ือย ๆ  ในระดับท่ีง1ายท่ีสุด  ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุ1มเล็ก ๆ 

ซ่ึงทำงานด3วยกันมาระยะหน่ึง มีเปoาหมายร1วมกัน และต3องการท่ีจะแบ1งป�นแลกเปล่ียนความรู3 ประสบการณ;

จากการทำงาน กลุ1มดังกล1าวมักจะไม1ได3เกิดจากการจัดต้ังโดยองค;การ เปSนกลุ1มท่ีเกิดจากความต3องการทาง

สังคม และความพยายามท่ีจะทำให3บรรลุผลสำเร็จ เปSนกลุ1มท่ีไม1มีอำนาจ ไม1มีการกำหนดไว3ในแผนภูมิ

โครงสร3างองค;กร และอาจจะมีเปoาหมายท่ีขัดแย3งกับผู3นำองค;กร ในหน่ึงองค;กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจำนวน

มาก และคนคนหน่ึงจะเปSนสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสำคัญอย1างไร  เครือข1ายความสัมพันธ;

ท่ีไม1เปSนทางการ  เกิดจากความใกล3ชิด ความพอใจ และพ้ืนฐานท่ีใกล3เคียงกัน ลักษณะท่ีไม1เปSนทางการจะเอ้ือ

ต1อการเรียนรู3  และการสร3างความรู3ใหม1 ๆ  มากกว1าโครงสร3างท่ีเปSนทางการ คำว1า ปฏิบัติ หรือ practice             

ใน  CoP  ช้ีจุดเน3นท่ี  การเรียนรู3ซ่ึงได3รับจากการทำงาน เปSนหลัก เปSนแง1มุมเชิงปฏิบัติ ป�ญหาประจำวัน 

เคร่ืองมือใหม1 ๆ พัฒนาการในเร่ืองงาน วิธีการทำงานท่ีได3ผล และไม1ได3ผล การมีปฏิสัมพันธ;ระหว1างบุคคล ทำ

ให3เกิดการถ1ายทอดแลกเปล่ียนความรู3ฝ�งลึก สร3างความรู3 และความเข3าใจได3มากกว1าการเรียนรู3 จากหนังสือ 

หรือการฝ�กอบรมตามปกติ เครือข1ายท่ีไม1เปSนทางการ ซ่ึงมีสมาชิกจากต1างหน1วยงาน ช1วยให3องค;กรประสบ

ความสำเร็จได3ดีกว1า  การส่ือสารตามโครงสร3างท่ีเปSนทางการ  ข3อคิดเห็นเก่ียวกับชุมชนนักปฏิบัติ   

                                           

แนวคิด   CoP 

•  CoP เปSนกลไกของการไขว1คว3าหาความรู3เข3าหาตัว มากกว1าการรวบรวมความรู3 เพ่ือส1งมอบ

ให3ผู3อ่ืน  

•  CoP เปSนเร่ืองของการเรียนรู3 เพ่ือเปSนคนทำงานท่ีเก1งข้ึน มิใช1แค1เรียนรู3ว1า จะทำงานอย1างไร 

หรือเรียนรู3แต1เร่ืองท่ีเปSนนามธรรม  

•  การเปSนสมาชิกของ CoP คือ มีส1วนร1วมในชุมชนน้ัน อย1างมีความหมาย  

•  CoP ควรเช่ือมโยงกับเปoาหมายหลักขององค;กร  

แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP  หมายถึง  การกระทำในบริบทเฉพาะ  

ส่ิงท่ีมีผลต>อการปฏิบัติ และเปSนผลจากการเรียนรู3  ได3แก1  

•  ส่ิงท่ีปรากฏชัดแจ3ง : เคร่ืองมือ เอกสาร ภาพลักษณ; สัญลักษณ; บทบาทท่ีชัดเจน เกณฑ;ท่ี

กำหนดไว3 กฎข3อบังคับ สัญญา  

•  ส่ิงท่ีไม1ปรากฏชัดแจ3ง: ความสัมพันธ; กฎเกณฑ;ในใจ ความหย่ังรู3 การรับรู3 ความอ1อนไหว 

ความเข3าใจ สมมติฐาน มุมมองซ่ึงเปSนท่ียอมรับท่ัวไป  

การปฏิบัติมิใช>ส่ิงตายตัว ท่ีเปล่ียนแปลงไม1ได3 ขณะเดียวกันก็ไม1อาจเปล่ียนแปลงได3ง1าย ๆ ด3วย

คำส่ัง หรือกฎระเบียบ  

 



-๑๓- 

มีคนอ่ืนในองคfกร  ซ่ึงมีประสบการณ;ท่ีจะเปSนประโยชน;กับเรา พวกเขาเต็มใจท่ีจะแบ1งป�น

ประสบการณ;น้ัน ให3ผู3อ่ืน และเราเต็มใจท่ีจะช1วยพวก  เขา เราสามารถค3นหาพวกเขาได3พบ แม3จะไม1รู3จักพวก

เขา ธรรมชาติของ CoP  

องคfกรประกอบไปด.วย CoP จำนวนมากทับซ3อนกันอยู1 คู1ขนานไปกับโครงสร3างท่ีเปSนทางการ

ขององค;กร  

รอบชีวิตของ CoP ไม1มีความชัดเจนว1า เร่ิมต3นเม่ือไร ส้ินสุดเม่ือไร ข้ึนกับความพร3อม และโอกาส

เหมาะ สำหรับการเรียนรู3 

ประเด็นท่ี CoP ให3ความสนใจจะเปล่ียนไปตามความต3องการ และความสนใจของสมาชิก การ

สนับสนุน CoP  

ปฏิบัติต>อ CoP เสมือนทรัพย;สินขององค;กร ให3การสนับสนุนทรัพยากร และข3อมูลข1าวสาร ดูแล

เปoาหมายให3สอดคล3องกับองค;กร  

ส>งเสริมการสร.าง CoP ด3วยการยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึน จากกลุ1มท่ีไม1เปSนทางการ และดึงชุมชน

เข3ามาร1วมกันทำงาน ให3ลึกซ้ึงย่ิงข้ึนอีก  

มองว>า องคfกรเปvนท่ีรวมของชุมชน ท่ีเช่ือมต1อกัน ส1งเสริมให3มีจุดยืนท่ีเหมาะสม และมีส1วนต1อ

ความสำเร็จขององค;กร  

ส>งเสริมให. CoP เรียนรู3จากภายในกลุ1ม และจากกลุ1มอ่ืนๆ  

ดูแลว1า กลไกขององคfกรมีส1วนในการสนับสนุน CoP  

ส>งเสริมการเรียนรู.ทุกรูปแบบ และเช่ือมต1อท่ัวท้ังองค;กร มุมมองต1อการเรียนรู3  

การเรียนรู. เปSนส1วนหน่ึงของการปฏิบัติ แต1เรามักจะมองไม1เห็นว1า เกิดการเรียนรู3ดีข้ึน  

การแลกเปล่ียนเรียนรู.ไม1ได3เกิดจากการดูเอกสาร ของคนอ่ืน แต1เกิดจากการทำความเข3าใจ ใน

ตรรกะ หรือวิธีคิดของคนอ่ืน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ ช1วยให3เราแลกเปล่ียนความเข3าใจ และความคิดกันได3กว3างขวางข้ึน แต1

หัวใจของการแลกเปล่ียน คือ ความสนใจร1วมกัน ใส1ใจความคิดของกันและกัน และสร3างชุมชนซ่ึงเช่ือใจกัน การ

หาโอกาสเรียนรู3  

ถ3ามีป�ญหาเก่ียวกับการเรียนรู3 ให3มองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีส1วนร1วม และการแยกตัว

ของสมาชิก  

เม่ือมีการนำความรู.ไปใช.ในบริบทอ่ืน หรือมีการส1งผ1านข3อมูลข1าวสารไปยังอีกหน1วยงานหน่ึง ให3

ติดตามเรียนรู3การปรับเปล่ียน ความเข3าใจท่ีคลาดเคล่ือน และการแผลความหมายใหม1  

รับรู.การเกิดข้ึนของวิธีปฏิบัติใหม1ๆ ในท่ีไกลหูไกลตา  

การเรียนรู.ท่ีชายขอบของ CoP ก็มีความสำคัญ ได3แก1 การดึงดูดสมาชิกใหม1 การตอบสนองส่ิง

กระตุ3นจากภายนอก การมีปฏิสัมพันธ;กับชุมชนอ่ืน ๆ ข3อควรระวัง  

ความพยายามท่ีจะเปล่ียนความรู.ท่ีฝrงลึก มาเข3าไว3ในลักษณะของเอกสาร อาจจะก1อให3เกิดผลเสีย

มากกว1าผลดี เกิดเปSนขยะของข3อมูลข1าวสาร ท่ีไม1คนใช3 สุดท3ายคนก็ยังต3องการความช1วยเหลือ ในเร่ือง

ประสบการณ; จากเพ่ือนร1วมงาน  



-๑๔- 

ให.มีการเรียนรู.ใกล3ชิดกับการปฏิบัติให3มากท่ีสุด อย1าด1วนหลวมตัวท่ีจะสกัดความรู3ความรู3จาก  

CoP  หรือเปล่ียนความรู3จาก  CoP  ไปเปSนหลักสูตรเพ่ือการฝ�กอบรม  

แนวคิดปrจจุบัน เปล่ียนจากการเก็บเก่ียวความรู3 ไปสู1การเช่ือมต1อระหว1างบุคคล อย1าสร3าง

ห3องสมุดท่ีเต็มไปด3วยเอกสาร ให3สร3างบัตรรายช่ือบุคคล (card catalog) เพ่ือช1วยในการเช่ือมต1อระหว1างบุคคล

ต1อบุคคล ป�จจัยสู1ความสำเร็จ กลุ1มท่ีไม1เปSนทางการเปSนส่ิงท่ีเกิดโดยธรรมชาติอยู1แล3วในองค;กร มีลักษณะของ

ส่ิงมีชีวิต เติบโตข้ึนเม่ือเปSนท่ีประสงค;ของสมาชิก การท่ีจะให3มีคุณค1าต1อองค;กร จะต3องได3รับการเพาะบ1ม ดูแล

ด3วยความระมัดระวัง การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทำให3ไม1เปSนท่ีสนใจจากสมาชิก การปล1อยปละละเลย             

ก็อาจจะทำให3แคระแกร็นเห่ียวเฉา ความท3าทายน้ีแตกต1างจากป�จจัยต1างๆ ท่ีผู3นำองค;กรเคยประสบ ความท3า

ทายสำหรับ CoP ป�ญหาสำคัญของชุมชนท่ีกำลังเติบโต คือ การท่ีสมาชิกสูญเสียความสนใจ และปล1อยให3        

ผู3ประสานงานรับผิดชอบไปคนเเดียว เม่ือผู3ประสานงานหันไปทำงานอ่ืน ชุมชนก็ล1มสลาย ป�ญหาสำคัญ       

ของชุมชนท่ีประสบความสำเร็จ คือ การท่ีสนใจอยู1แต1ความสำเร็จของตนเอง ข3อเสนอแนะต1อไปน้ี จะช1วยรักษา

พลังของชุมชน ให3เกิดความต1อเน่ือง นำสมาชิกใหม1เข3ามาร1วม และมุ1งไปท่ีประเด็นท่ีแหลมคม  

เชิญผู.นำทางความคิด ซ่ึงเปSนท่ียอมรับเข3ามาร1วมแต1เร่ิมแรก เพ่ือสร3างพลังให3แก1ชุมชน  

จัดให.มีเวทีพบปะกัน เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด เพ่ือสร3างความต่ืนตัว ความไว3เน้ือเช่ือใจ 

ความรู3สึกร1วม  

ส>งเสริมการติดต>อระหว1างสมาชิกของชุมชน  

จัดต้ังกลุ>มแกนท่ีแข็งขัน ไม1จำเปSนว1าสมาชิกทุกคนจะมีส1วนร1วมอย1างเท1าเทียมกัน สนับสนุนกลุ1ม

แกนด3วยการให3เปSนท่ีรับรู3ของชุมชน และไม1รบกวนเวลาเพ่ิมมากเปSนพิเศษ ความท3าทายด3านเทคนิค  

ทำให.การติดต>อ การให.ข.อมูล และการเข.าถึงชุมชนเปvนเร่ืองง>าย เช1น การใช3 Software 

computer ท่ีใช3ง1าย และคุ3นเคย ความท3าทายสำหรับสมาชิก ส่ิงท่ีมีคุณค1ามากของชุมชน คือ การร1วมกัน

แก3ป�ญหา แต1การอภิปรายป�ญหาอย1างเป§ดอก ในขณะท่ีความคิดยังไม1สุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในท่ีประชุมเปSนส่ิงท่ี

ไม1ใช1ธรรมชาติของเรา ความท3าทายของสมาชิกท่ีสำคัญ คือ การพูดถึงป�ญหาของตนเอง ต1อหน3าผู3คนจำนวน

มากท่ีเราไม1รู3จัก  

สร.างเวทีเสวนาในประเด็นท่ีเฉียบคม ให3สมาชิกอาวุโสซ่ึงคนยอมรับ เปSนผู3ขอความช1วยเหลือ 

และหาผู3ท่ีมีก๋ึนไปร1วมอยู1ในเวที ผู3ประสานงานช1วยกระตุ3นให3อธิบายหลักคิดของข3อเสนอ เพ่ือให3สมาชิก

อภิปรายไปท่ีสมมติฐาน ท่ีใช3และเลือก การสร3างความไว3เน้ือเช่ือใจในกลุ1มขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใช3เปSน

จุดเร่ิมต3นสำหรับการสร3างชุมชนได3  

ตามนิยามของ DOPA KM Team ได3กล1าวไว3ว1า CoP  เปSนกลุ1มคนท่ีมารวมตัวกันอย1างไม1เปSน

ทางการ  มีวัตถุประสงค;เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู3  และสร3าง องค;ความรู3ใหม1 ๆ   เพ่ือช1วยให3การทำงานมี

ประสิทธิผลท่ีดีข้ึนส1วนใหญ1การรวมตัวกันในลักษณะ น้ีมักจะมาจากคนท่ีอยู1ในกลุ1มงานเดียวกันหรือมีความ

สนใจในเร่ืองใดเร่ือง หน่ึงร1วมกัน ซ่ึงความไว3วางใจและความเช่ือม่ันในการแลกเปล่ียนข3อมูลระหว1างกันจะเปSน 

ส่ิงท่ีสำคัญ 

Cop  จะมีความแตกต1างจากการท่ี บุคคลมารวมกลุ1ม กันเปSนทีมปฏิบั ติงานปกติ ท่ัวไป

ตรงท่ี  Cop  เปSนการรวมตัวกันอย1างสมัครใจ เปSนการเช่ือมโยงสมาชิกเข3าด3วยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไม1ได3

มีการมอบหมายส่ังการเปSนการเฉพาะและจะเลือกทำในหัวข3อหรือเร่ืองท่ีสนใจร1วมกันเท1าน้ัน 



-๑๕- 

 

ความรู3ท่ีได3จากการแลกเปล่ียนในกลุ1ม CoP จะพัฒนาเปSนองค;ความรู3ท่ีเปSนประโยชน;ต1อการ

พัฒนาการทำงานของบุคคลและองค;กรต1อไป  และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู3ภายในกลุ1มอย1างไม1เปSนทางการใน

ท1ามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใช3เทคนิคท่ีเรียกว1าสุนทรีสนทนา (Dialogue)  ซ่ึงเปSนการ

สนทนาท่ีเคารพความคิดเห็นของผู3พูด  ให3เกียรติกัน  ให3โอกาสกัน  และไม1พยายามขัดขวางความคิดใคร  กับรับ

ฟ�งผู3อ่ืนพูดอย1างต้ังอกต้ังใจ (Deep Listening)  

                                             

๑๒  กรมการปกครองเร่ิมชุมชนแห>งการเรียนรู. (Cop)  นำร>องท่ี วปค.  

จากการท่ีกรมการปกครองได3รับความไว3วางใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมาย            

ให3เปSน ภาคส1วนหลักในการปฏิบัติภารกิจท่ีสำคัญระดับชาติต1อเน่ืองจากอดีตจนถึง ป�จจุบัน เช1น การรักษา

ความม่ันคงภายใน การแก3ไขป�ญหายาเสพติด การบูรณาการแก3ไขป�ญหาความยากจน เปSนต3น แสดงถึงการมี

บุคลากรท่ีเปSน “ทุนทางสังคม” อยู1เปSนพ้ืนฐานในองค;กร กรมการปกครองจึงได3ส1งเสริมให3มีการจัดการความรู3  

เพ่ือช1วยให3การทำงานมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลในรูปของการจัดชุมชนแห1งการเรียนรู3ข้ึน โดยนำร1อง

ท่ีวิทยาลัยการปกครองก1อน เรียกว1า  

“โครงการชุมชนแห>งการเรียนรู. ( CoP ) วิทยาลัยการปกครอง”  โดยมีวัตถุประสงค;ใหญ1 ๆ   

๓  ประการ  คือ 

(๑). นำทฤษฏีการจัดการองค;ความรู3 (KM) มาสู1การปฏิบัติให3เกิดประโยชน;แก1การปฏิบัติงานจริง  

(๒). เพ่ือกระตุ3นให3เกิดการส่ือสารท่ัวองค;กร (Communication) ด3านการจัดการองค;ความรู3  

(๓). เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ; การใช3เคร่ืองมือ CoP ในกระบวนการ KM สำหรับแนวทาง

ดำเนินการกำหนดไว3 ดังน้ี  

๓.๑  การประชาสัมพันธ;ภายในองค;กร  

๓.๒  ทำหนังสือเวียน เชิญชวน ข3าราชการ ลูกจ3าง ร1วมเปSนสมาชิกชุมชนแห1งการเรียนรู3  

๓.๓  เชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ ร1วมคิด ร1วมทำกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู3 

ความรู3ตามหัวข3อท่ีอยู1ในความสนใจของสมาชิก  

๓.๔  ประสานงานเร่ืองสถานท่ีประสานงานบุคคลและงานธุรการอ่ืน  

๓.๕  จัดให3มีการแลกเปล่ียนเรียนรู3ในบรรยากาศท่ีไม1เปSนทางการ  

๓.๖ จัดทำสรุปการเสวนาของ CoP เพ่ือเผยแพร1 จัดกิจกรรม กระตุ3น ส1งเสริมเปSนระยะ ๆ  

๓.๗ ติดตามประเมินผลการดำเนินการและรายงาน  

โครงการชุมชนแห1งการเรียนรู3ดังกล1าว จะต3องมีความอดทนและใช3เวลารวมถึงการกระตุ3น

ส1งเสริมและให3กำลังใจจากผู3บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย1างย่ิงในระยะแรก ๆ ก็คงจะต3องให3มีการดำเนินการใน

ระยะเวลาหน่ึงแล3วติดตามประเมินผลเพ่ือทำการ ศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนต1อไป 

 

 

 

 



 

-๑๖- 

บทสรุป  

ชุมชนแห1งการเรียนรู3 (CoP) เปSนกิจกรรมเร่ิมต3นอีกกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการ KM ท่ีมีกิจกรรม

หลายประการท่ีจะต3องดำเนินการท้ังในส1วนท่ีอาจเรียกว1าเปSนมิติ ของการบังคับและในส1วนท่ีเปSนมิติของการ

ส1งเสริม ส1วนท่ีเปSนมิติการบังคับ คือ การท่ีจะต3องดำเนินการ KM ในฐานะตัวช้ีวัดท่ีเปSนพันธะสัญญาท่ีกรมการ

ปกครองได3จัดทำไว3ในคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ ๒๕๔๙  กับ สำนักงาน ก.พ.ร.                

ให3สำเร็จ คือ การดำเนินการในส1วนกลางของทุกสำนัก/กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู3 (KM Action 

Plan) กับการดำเนินการในส1วนภูมิภาคของอำเภอ/ก่ิงอำเภอ ในการทำให3อำเภอ/ก่ิงอำเภอ เปSนศูนย;กลางองค;

ความรู3เพ่ือการแก3ไขป�ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ี  ท่ีเปSนประโยชน;แก1ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข3อง โดย

อำเภอ/ก่ิงอำเภอ จะต3องจัดทำผลสำเร็จการแก3ไขป�ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ี จำนวน  ๑  เร่ือง  

เพ่ือเผยแพร1ติดไว3ท่ี  ศตจ.อำเภอ/ก่ิงอำเภอ และบันทึกไว3ท่ีเว็บไซต;ของจังหวัดและกรมการปกครอง ในส1วนท่ี

เปSนมิติของการส1งเสริม คือ การดำเนินการ KM ในฐานะท่ีเปSนตัวขับเคล่ือน องค;กรสู1ความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและทำให3มีความสามารถในเชิงแข1งขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองท่ีถือได3ว1าเปSน “ทุนทาง

สังคม” มีความสำคัญย่ิงต1อการเดินทางไปสู1เปoาหมาย KM ดังกล1าว การศึกษาเรียนรู3เร่ือง KM และการมีส1วน

ร1วมอย1างแข็งขันในกิจกรรม KM ต1างๆ ท้ังในส1วนกลางและส1วนภูมิภาคจะทำให3เกิดสัมฤทธ์ิผล กับงานด3านการ

จัดการความรู3ท่ีกรมปกครองรับผิดชอบ  เช1น  เดียวกับงานอ่ืน ๆ  ท่ีผ1านเข3ามาและสำเร็จผลลงด3วยดี  กับท้ัง

เกิดคุณค1าประโยชน;แก1 ประชาชนและชาติบ3านเมืองไปพร3อมกัน  เปSนท่ียอมรับและได3เกิดความไว3วางใจจาก

รัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา  

๑๓  คุณเอ้ือ คุณอำนวย คุณกิจ คุณประสาน คนสำคัญท่ีดำเนินการจัดการความรู.  

๑. ผู3บริหารสูงสุด (CEO) สำหรับวงการจัดการความรู3  ถ3าผู3บริหารสูงสุดเปSนแชมเป�©ยน                       

(เห็นคุณค1า และดำเนินการผลักดัน KM) เร่ืองท่ีว1ายากท้ังหลายก็ง1ายข้ึน ผู3บริหารสูงสุดควรเปSนผู3ริเร่ิมกิจกรรม

จัดการความรู3 โดยกำหนดตัวบุคคลท่ีจะทำหน3าท่ี “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซ่ึงควรเปSนผู3บริหารระดับสูง เช1น 

รองอธิบดี, รองผู3อำนวยการใหญ1  ,นายกเทศมนตรี 

๒. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ3าการริเร่ิมมาจากผู3บริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ”            

ก็สบายไปเปลาะหน่ึง แต1ถ3าการริเร่ิมท่ีแท3จริงไม1ได3มาจากผู3บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ            

นำ เปoาหมาย/หัวปลา ไปขายผู3บริหารสูงสุด ให3ผู3บริหารสูงสุดกลายเปSนเจ3าของ “หัวปลา” ให3ได3 บทบาทต1อไป

ของ “คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอำนวย” และร1วมกับ “คุณอำนวย” จัดให3มีการกำหนด “เปoาหมาย/หัวปลา” 

ในระดับย1อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู3ปฏิบัติงาน”, คอยเช่ือมโยง “หัวปลา” เข3ากับวิสัยทัศน; พันธกิจ เปoาหมาย และ

ยุทธศาสตร;ขององค;กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออำนาจ (Empowerment),               

ร1วม Share ทักษะในการเรียนรู3 และแลกเปล่ียนเรียนรู3 เพ่ือประโยชน;ในการดำเนินการจัดการความรู3โดยตรง 

และเพ่ือแสดงให3 “คุณกิจ” เห็นคุณค1าของทักษะดังกล1าว, จัดสรรทรัพยากรสำหรับใช3ในกิจกรรมจัดการความรู3 

พร3อมคอยเช่ือมโยงการจัดการความรู3เข3ากับกิจกรรมสร3างสรรค;อ่ืนๆ ท้ังภายในและนอกองค;กร, ติดตามความ

เคล่ือนไหวของการดำเนินการให3คำแนะนำบางเร่ือง และแสดงท1าทีช่ืนชมในความสำเร็จ อาจจัดให3มีการยกย1อง

ในผลสำเร็จ และให3รางวัลท่ีอาจไม1เน3นส่ิงของแต1เน3นการสร3างความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 

 



-๑๗- 

๓. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator , KF) เปSนผู3คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการ

ความรู3 ความสำคัญของ “คุณอำนวย” อยู1ท่ีการเปSนนักจุดประกายความคิดและการเปSนนักเช่ือมโยง โดยต3อง

เช่ือมโยงระหว1างผู3ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู3บริหาร (“คุณเอ้ือ”), เช่ือมโยงระหว1าง “คุณกิจ” ต1างกลุ1มภายใน 

องค;กร, และเช่ือมโยงการจัดการความรู3ภายในองค;กร กับภายนอกองค;กร โดยหน3าท่ีท่ี“คุณอำนวย”ควรทำ   

คือ  

- ร1วมกับ “คุณเอ้ือ” จัดให3มีการกำหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” 

เพ่ือสร3างความเปSนเจ3าของ “หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู3 เพ่ือให3 คุณกิจ นำความสำเร็จมาแลกเปล่ียนเรียนรู3 ถอดความรู3ออกมาจาก

วิธีทำงานท่ีนำไปสู1ความสำเร็จน้ัน เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา”  

- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาช1วย” (Peer Assist) เพ่ือให3บรรลุ “หัวปลา” ได3ง1าย 

หรือเร็วข้ึน โดยท่ีผู3น้ันจะอยู1ภายในหรือนอกองค;กรก็ได3 เรียนรู3วิธีทำงานจากเขา เชิญเขามาเล1าหรือสาธิต  

- จัดพ้ืนท่ีเสมือนสำหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู3 และสำหรับเก็บรวบรวมขุมความรู3 ท่ี ได3                    

เช1น ใช3เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศซ่ึงรวมท้ังเว็บไซต; เว็บบอร;ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข1าว 

เปSนต3น  

- ส1งเสริมให3เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเร่ืองท่ีเปSนความรู3 หรือ

เปSนหัวใจในการบรรลุเปoาหมายหลักขององค;กร  

- เช่ือมโยงการดำเนินการจัดการความรู3ขององค;กร กับกิจกรรมจัดการความรู3ภายนอก เพ่ือสร3าง

ความคึกคักและเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู3กับภายนอก  

๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู3ปฏิบัติงาน เปSนพระเอกหรือนางเอก

ตัวจริง ของการจัดการความรู3 เพราะเปSนผู3ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู3ประมาณร3อยละ ๙๐-๙๕ ของท้ังหมด 

“คุณกิจ” เปSนเจ3าของ “หัวปลา” โดยแท3จริง และเปSนผู3ท่ีมีความรู3 (Explicit Knowledge) และเปSนผู3ท่ีต3องมา

แลกเปล่ียนเรียนรู3 ใช3 หา สร3าง แปลง ความรู3เพ่ือการปฏิบัติให3บรรลุถึง “เปoาหมาย/หัวปลา” ท่ีต้ังไว3  

๕. คุณประสาน (Network Manager) เปSนผู3ท่ีคอยประสานเช่ือมโยงเครือข1ายการจัดการความรู3

ระหว1างหน1วยงาน ให3เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู3ในวงท่ีกว3างข้ึน เกิดพลังร1วมมือทางเครือข1ายในการเรียนรู3และ

ยกระดับความรู3แบบทวีคูณ 

๑๔  ภาษิต คำคม KM  

- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู3อยู1ในผู3ใช3 ไม1ใช1อยู1

ในแหล1งรวมความรู3 (Y. Maholtra)  

- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรู3เปSนการเดินทาง ไม1ใช1เปoาหมาย

ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)  

- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. 

ความรู3เพียงเล็กน3อยเพ่ือปฏิบัติมีค1ามากกว1าความรู3มหาศาลท่ีอยู1เฉย ๆ (Kahlil Gibran)  

- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู3เปSนสินทรัพย;สาคัญ 

แต1บ1อยคร้ังความรู3เปSนส่ิงฝ�งลึกและเปSนสินทรัพย;ส1วนบุคคล  

- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู3ไม1ใช1เพียงการรู3 แต1เปSน

การกระทา  

 

 

 



 

-๑๘- 

- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but 

rather interactions between people. การถ1ายทอดความรู3สาเร็จได3ไม1ใช1เร่ืองเก่ียวกับคอมพิวเตอร;หรือ

เอกสาร แต1เปSนเร่ืองของปฏิสัมพันธ;ระหว1างคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)  

- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปล่ียนจากการ

หลีกเล่ียงความผิดพลาด ไปสู1การค3นหาความผิดพลาดและแก3ไข 

 

๑๕  เรียนรู.ค>านิยมของข.าราชการยุคใหม> 

I  AM  READY 

I (Intergrity)  =  การทำงานอย1างมีศักด์ิศรี 

A (Actiumens)  =  ขยันต้ังใจทำงาน 

M (Moral)  =  มีศีลธรรม 

R (Relevancy)  =  มีการเรียนรู3และปรับตัวให3ทันกับป�ญหา 

E (Efficiency)  =  การทำงานท่ีมุ1งเน3นประสิทธิภาพ 

A (Accountability) =  การมีความรับผิดชอบต1อผลงาน 

D (Democracy)  =  มีใจและการกระทำท่ีเปSนประชาธิปไตย 

Y (Yield)  =  มีผลงานเปSนท่ีประจักษและปฏิบัติงานโดยเน3นผลสัมฤทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๙- 

๑๖  การประเมินตนเองเร่ืองการจัดการความรู.  และสรุปผลการประเมินตนเอง                                

แบบประเมินองคfกรตนเองเร่ืองการจัดการความรู.   หมวด ๑ - กระบวนการจัดการความรู. 

โปรดอ1านข3อความด3านล1างและประเมินว1าองค;กรของท1านมีการดำเนินการในเร่ืองการจัดการความรู3อยู1ในระดับใด   

 ๐ – ไม1มีเลย / มีน3อยมาก      ๑ – มีน3อย      ๒ - มีระดับปานกลาง      ๓ - มีในระดับท่ีดี       ๔ – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู. ส่ิงท่ีมีอยู> / ทำอยู> 

๑.๑ องค;การบริหารส1วนตำบล มีการวิเคราะห;อย1างเปSนระบบ เพ่ือหาจุด

แข็งจุดอ1อนในเร่ืองการจัดการความรู3  เพ่ือปรับปรุงในเร่ืองความรู3   เช1น 

องค;การบริหารส1วนตำบลยังขาดความรู3ท่ีจำเปSนต3องมี หรือองค;การบริหาร

ส1วนตำบลไม1ได3รวบรวมความรู3ท่ีมีอยู1ให3เปSนระบบ เพ่ือให3ง1ายต1อการ

นำไปใช3 ไม1ทราบว1าคนไหนเก1งเร่ืองอะไร ฯลฯ และมีวิธีการท่ีชัดเจนในการ

แก3ไข ปรับปรุง 

-  องค;การบริหารส1วนตำบลมีการวิเคราะห; 

SWOT ขององค;การบริหารส1วนตำบล แต1

ยังไม1ได3เช่ือมโยงถึงการจัดการความรู3 

 

๑.๒ องค;การบริหารส1วนตำบลมีการแสวงหาข3อมูล/ความรู3จากแหล1งต1างๆ  

โดยเฉพาะอย1างย่ิงจากองค;การบริหารส1วนตำบลท่ีมีการให3บริการคล3ายคลึง

กัน (ถ3ามี)  อย1างเปSนระบบและมีจริยธรรม 

- องค;การบริหารส1วนตำบลมีการแสวงหา

ความรู3/ข3อมูลจากแหล1งต1างๆ เม่ือ

จำเปSนต3องใช3 แต1ไม1เปSนระบบ ต1างคน ต1าง

ทำ 

๑.๓ ทุกคนในองค;การบริหารส1วนตำบล มีส1วนร1วมในการแสวงหาความคิด

ใหม1  ๆ  ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จาก

องค;กรอ่ืน ๆ   ท่ี มีลักษณะคล3ายคลึงกัน  (บริการหรือดำเนินงานท่ี

คล3ายคลึงกัน ) และจากองค;กรอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะแตกต1างกันโดยส้ินเชิง 

- องค;การบริหารส1วนตำบลมีการแสวงหา

ความรู3ใหม1ๆ บ3าง แต1ไม1เปSนระบบ และทำ

กันเฉพาะกลุ1มงาน  และยังไม1ครอบคลุมทุก

คน 

 

๑.๔ องค;การบริหารส1วนตำบลมีการถ1ายทอด Best Practices อย1างเปSน

ระบบ  ซ่ึงรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเปSนเอกสาร  และการ

จัดทำข3อสรุปบทเรียนท่ีได3รับ (Lessons Learned) 

- องค;การบริหารส1วนตำบลมีการจัดทำ

วารสารความรู3เพ่ือเผยแพร1ในบางเร่ือง แต1

ยังไม1เปSนระบบ ใครอยากทำก็ทำ 

๑.๓ องค;การบริหารส1วนตำบลเห็นคุณค1า “Tacit Knowledge” หรือ 

ความรู3และทักษะ ท่ีอยู1ในตัวบุคลากร ซ่ึงเกิดจากประสบการณ;และการ

เรียนรู3ของแต1ละคน และให3มีการถ1ายทอดความรู3และทักษะน้ัน ๆ ท่ัวท้ัง

องค;การบริหารส1วนตำบล 

- องค;การบริหารส1วนตำบลเห็นคุณค1าของ 

Tacit Knowledge และพยายามกระตุ3น

ให3มีการถ1ายทอดความรู3 แต1ไม1ได3ทำเปSน

ระบบ ส1วนใหญ1 มีการประชุมเพ่ือ

แลกเปล่ียนความรู3เปSนกลุ1มย1อยๆ แต1ไม1มี

รูปแบบชัดเจน 

ผู3ทบทวน / ผู3อนุมัติ :     นายเกรียงศักด์ิ  วิริยะอาชา   (CKO / ผู3บริหารระดับสูงสุด) 

 

๑๗  เกณฑfการประเมิน   

เทศบาลตำบลกุดกว3าง มีนโยบายท่ีจะดำเนินการพัฒนาการจัดการความรู3 (Knowledge 

Management) ในองค;กร โดยได3จัดให3มีสภาพแวดล3อมภายในองค;กรให3เหมาะสม และได3จัดวางระบบการ

จัดการเพ่ือให3เอ้ือต1อการนำแผนการจัดการความรู3ไปปฏิบัติได3อย1างเปSนรูปธรรม องค;การบริหารส1วนตำบลคูคำ 

ได3จัดวางระบบการจัดการความรู3และแผนการดำเนินงานดังรายการต1อไปน้ี 

 

 



 

-๒๐- 

๑). เทศบาลตำบลกุดกว3าง มีแผนพัฒนาท3องถ่ิน  ประจำป�  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ซ่ึงมีลักษณะ

เปSน Conceptual Plan  โดยมีองค;ประกอบสำคัญ ๖ ประการ ได3แก1  วิสัยทัศน;  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร; 

กลยุทธ; ตัวช้ีวัด และโครงการสำคัญท่ีจะดำเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร ดังกล1าวใช3

เปSนแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู3 และแผนพัฒนาต1างๆ ท่ีเก่ียวข3อง เพ่ือนำไปสู1เปoาหมายของ

องค;กรร1วมกัน 

๒). นายกเทศบาลตำบลกุดกว3าง (CEO)  กำหนดผู3บริหารจัดการความรู3 CKO  และทีมงาน KM  

เพ่ือดำเนินการจัดการความรู3ของเทศบาลตำบลกุดกว3าง 

๓). CKO  และทีมงาน KM  ร1วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM  การตัดสินใจเลือก

ขอบเขต  KM  การกำหนดเปoาหมาย KM  และการประเมินการจัดการความรู3ของหน1วยงานตามแบบประเมิน

ตนเอง 

๔). CKO  และทีมงาน KM  ร1วมกันจัดทำแผนจัดการความรู3  เพ่ือกำหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ

ผู3รับผิดชอบในการจัดการความรู3ของเทศบาลตำบลกุดกว3าง ตลอดจนกำหนดตัวช้ีวัดผลสำเร็จในการดำเนินงาน

ในแต1ละกิจกรรม 

มีการกำหนด ประเด็นความรู3 และเปoาหมายของการจัดการความรู3ท่ีสอดคล3องกับ  แผน

ยุทธศาสตร; ของเทศบาลตำบลกุดกว3าง อย1างน3อยครอบคลุมพันธกิจ ด3านการบริหารจัดการ บ3านเมืองท่ีดี  โดย

มีจุดมุ1งหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบ3านเมืองท่ีดี เพ่ือให3การปฏิบัติงานของเทศบาลเปSน

อย1างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  สร3างประโยชน;สุขแก1ประชาชน 

แนวทางการติดตามและประเมิน  

๑.  กำหนดให3ผู3เข3ารับการพัฒนา  จัดทำรายงานผลการเข3ารับการพัฒนาตามแบบท่ีกำหนด 

ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต1วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝ�กปฏิบัติ   เสนอต1อผู3บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน

จนถึงนายกเทศมนตรี  กรณีที่ได3มีการส1งบุคลากรไปฝึกอบรม ภายนอกองค;กร 

๒.  กำหนดให3ผู3เข3ารับการพัฒนา  จัดทำบันทึกข3อมูลการเข3ารับการพัฒนาศักยภาพในเว็บไซต;

องค;การบริหารส1วนตำบล ภายใน ๑๕ วัน นับแต1วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝ�กปฏิบัติ  โดยให3ทำการ

ประสานงานกับผู3ช1วยเจ3าหน3าท่ีบันทึกข3อมูล 

๓.  กำหนดให3ผู3เข3ารับการพัฒนา  จัดเก็บชุดองค;ความรู3ไว3ในรูปเอกสาร  โดยจัดทำเปSนเล1ม      

เพ่ือใช3เปSนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔.  กำหนดให3ผู3บังคับบัญชาทำหน3าท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยการพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงาน  ก1อนและหลังการพัฒนา 

๕.  ทำการสัมภาษณ; ผู3 ท่ี เก่ียวข3อง เช1น ผู3 บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน  ผู3 ใต3 บังคับบัญชา           

เพ่ือนร1วมงาน  ของผู3เข3ารับการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
๑๘  แผนการจัดการความรู.เทศบาลตำบลกุดกว.าง 

แผนการจัดการความรู. (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู. (KM Process) 

ช่ือหน1วยงาน :   เทศบาลตำบลกุดกว3าง 

เปoาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส1งเสริมให3บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว3าง ได�รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู3  

ความสามารถทางด3านต1าง ๆ  เช1น การศึกษาต1อ /  ฝ�กอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต1าง ๆ 

หน1วยท่ีวัดผลได3เปSนรูปธรรม  :  พนักงานเทศบาลในสังกัดได�รับการพัฒนาศักยภาพ 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู>

ความสำเร็จ 

ระยะ 

เวลา 

ตัวช้ีวัด เปnาหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณf 

งบ 

ประมาณ 

ผู.รับผิด 

ชอบ 

 สถานะ 

๑ การบ1งช้ีความรู3 

-บุคลากรท่ีได3รับ

การพัฒนา

ศักยภาพด3าน

ต1างๆ  

ทำการตรวจสอบ

บุคลากรท่ีได3รับการ

พัฒนาศักยภาพด3าน

ต1างๆ 

๑  ต.ค. ๖๓ 

เปSนต3น

ไป 

จำนวน

บุคลากรท่ี

ได3รับการ

พัฒนา

ศักยภาพ

ด3านต1างๆ 

บุคลากรได3รับ

การพัฒนา

ศักยภาพด3าน

ต1าง ๆ อย1าง

น3อยร3อยละ 

๙๐ 

-กระดาษ A

๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 

๑๕๐,๐๐๐ 

บาท 

 

 

นายกฯ  

KM 

Team 

 

 

 

 

๒ การสร3างและ

แสวงหาความรู3 

-ภายใน อบต. 

-ภายนอก อบต. 

-จัดหรือส1งอบรม / 

สัมมนา / ศึกษาดู

งาน /ศึกษาต1อ 

๑  ต.ค. ๖๓ 

เปSนต3นไป 

จำนวน

บุคลากรท่ี

ได3รับการ

อบรม / 

สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน 

/ศึกษาต1อ 

บุคลากรได3รับ

การอบรม / 

สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /

ศึกษาต1อ 

-กระดาษ A

๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 

 

 

 
นายกฯ  

KM 

Team 

 

 

 

 

๓  การจัดความรู3ให3

เปSน  

 ระบบ 

 -บอร;ด

ประชาสัมพันธ; 

 -เว็บไซต; อบต. 

 -จัดทำรูปเล1ม/

รายงาน 

-รวบรวมความรู3

เปSนหมวดหมู1และ

จัดทำฐานข3อมูล

เปSน Knowledge 

Base 

 - สร3างคลังความรู3

ผ1านระบบเครือข1าย

คอมพิวเตอร; 

๑  ต.ค. 

๖๓ 

เปSนต3น

ไป 

จำนวน

ฐาน 

ข3อมูล

ความรู3

ด3านต1าง 

ๆ ท่ี

นำไปใช3

ได3 

จำนวน

ความรู3ท่ี

นำไปใช3ได3

จริง อย1าง

น3อย ๖

รายการ 

-กระดาษ 

A๔,

คอมพิวเต

อร;,   พร้ิน

เตอร; 

 

 

 

 

 

นายกฯ  

KM 

Team 

 

 

 

๔  การประมวลและ  

 กล่ันกรองความรู3 

- ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารข3อมูลให3

เปSนมาตรฐาน 

สมบูรณ; 

ปรับปรุงฐาน 

ข3อมูลความรู3ของ

บอร;ด

ประชาสัมพันธ;/

เว็บไซต; อบต. 

๑  ต.ค. ๖๓ 

เปSนต3นไป 

จำนวน

ฐาน 

ข3อมูล

ความรู3

ด3านต1าง 

ๆ ท่ีได3รับ

การ

ปรับปรุง 

 

จำนวนฐาน 

ข3อมูลความรู3

ท่ีได3รับการ

ปรับปรุง 

อย1างน3อย ๖ 

รายการ 

-กระดาษ A

๔,

คอมพิวเตอร;,   

พร้ินเตอร; 

 

 

นายกฯ  

KM 

Team 

 

 



๕ การเข3าถึงความรู3 

  - บอร;ด

ประชาสัมพันธ; 

- เว็บไซต; อบต. 

- ศูนย;ข3อมูล

ข1าวสาร 

 

รวบรวมความรู3เพ่ือ

ติดประกาศ /

บันทึก / จัดเก็บ 

 

๑  ต.ค. ๕๘ 

เปSนต3นไป 

 

จำนวนการ

เข3าถึงฐาน 

ข3อมูล

ความรู3ด3าน

ต1าง ๆ 

 

มีจำนวนการ

เข3าถึง

ฐานข3อมูล

ความรู3ด3านต1าง 

ๆ อย1างน3อย 

๑๒ คร้ัง 

 

-กระดาษ A

๔,

คอมพิวเตอร;,   

พร้ินเตอร; 

-ห3องประชุม. 

 

นายกฯ  

KM 

Team 

 

 

๖ การแบ1งป�น

แลกเปล่ียน

ความรู3 

- บอร;ด

ประชาสัมพันธ; 

- เว็บไซต; อบต. 

- จัดทำรูปเล1ม 

- จัดทำรายงาน 

ให3บุคลากรท่ีได3รับการ

พัฒนาศักยภาพด3าน ๆ  

เข3าร1วมประชุม/

รายงาน /เพ่ิมข3อมูล

การพัฒนาศักยภาพใน

เว็บไซต; อบต. 

๑  ต.ค. ๕๘ 

เปSนต3น

ไป 

จำนวนการ

ประชุมเพ่ือ

แลกเปล่ียน

ความรู3 /

จัดทำ

รายงาน/

บันทึกทึก

ข3อมูลใน

เว็บไซต; 

เทศบาล 

มีจำนวน

กิจกรรม 

อย1างน3อย ๖ 

รายการ 

-กระดาษ A

๔,

คอมพิวเตอร;,   

พร้ินเตอร; 

-ห3องประชุม. 

 

นายกฯ  

KM 

Team 

 

 

๗ การเรียนรู3 

-การสร3างองค;

ความรู3 

-การนำความรู3ในไป

ใช3 

ประชาสัมพันธ; / 

เว็บไซต; อบต. /ศูนย;

ข3อมูลข1าวสาร 

๑  ต.ค. ๕๘ 

เปSนต3นไป 

การ

จัดทำ/

บันทึก

ข3อมูล 

มีจำนวนการ

จัดทำ/

บันทึกข3อมูล

อย1างน3อย ๖ 

รายการ 

กระดาษ A๔,

คอมพิวเตอร;,   

พร้ินเตอร; 

 
นายกฯ  

KM 

Team 

 

 

ผู3ทบทวน / ผู3อนุมัติ :     นายเกรียงศักด์ิ  วิริยะอาชา   (CKO / ผู3บริหารระดับสูงสุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
 

แผนการจัดการความรู. (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู. (KM Process) 

ช่ือหน1วยงาน :   เทศบาลตำบลกุดกว3าง 

เปoาหมาย KM (Desired State) : เสริมสร3างบรรยากาศให3เอ้ือต1อการนำการจัดการความรู3มาเปSนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและ

พัฒนางาน  ของหน1วยงานต1าง ๆ   ภายในเทศบาล  

หน1วยท่ีวัดผลได3เปSนรูปธรรม  :  บรรยากาศท่ีเอ้ือต1อการนำการจัดการความรู3มาเปSนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ลำดับ กิจกรรม 
วิธีการสู>

ความสำเร็จ 

ระยะ 

เวลา 
ตัวช้ีวัด เปnาหมาย 

เคร่ืองมือ/

อุปกรณf 

งบ 

ประมาณ 

ผู.รับผิด

ชอบ 
สถานะ 

๑ การบ1งช้ีความรู3 

-มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ต1 อ ก า ร น ำ ก า ร

จัดการความ รู3มา

เปS น เค ร่ือ ง มื อ ใน

การพัฒนาบุคลากร

และพัฒนางาน           

เสริมสร3าง

บรรยากาศให3

เอ้ือต1อการนำ

การจัดการ

ความรู3มาเปSน

เคร่ืองมือในการ

พัฒนาบุคลากร

และพัฒนางาน 

๑ ต.ค.  

๖๓ 

เปSนต3นไป 

จำนวนการ

เสริมสร3าง

บรรยากาศให3

เอ้ือต1อการนำ

การจัดการ

ความรู3มาเปSน

เคร่ืองมือ 

มีการเสริมสร3าง

บรรยากาศให3เอ้ือ

ต1อการนำการ

จัดการความรู3มา

เปSนเคร่ืองมืออย1าง

น3อย ๓ รายการ 

-กระดาษ     

A๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 

 

 

 นายกฯ  

KM 

Team 

 

 

 

 

๒ การสร3างและ

แสวงหาความรู3 

-ภายในเทศบาล 

-ภายนอกเทศบาล 

-ประชุม/

สัมมนาเพ่ือ

สนับสนุนการ

สร3างบรรยากาศ 

๑  ต.ค.  

๖๓ เปSน

ต3นไป 

จำนวนคร้ังท่ี

ประชุม/สัมมนา

เพ่ือสนับสนุน

การสร3าง

บรรยากาศ 

มีการประชุม/

สัมมนาเพ่ือ

สนับสนุนการ

สร3างบรรยากาศ

อย1างน3อย ๓ คร้ัง 

-กระดาษ     

A๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 
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๓ การจัดความรู3ให3

เปSนระบบ 

 - บอร;ด
ประชาสัมพันธ; 
 - เว็บไซต;เทศบาล 
 - จัดทำรูปเล1ม/
รายงาน 

-จัดต้ังทีมงาน

ตรวจสอบการ

ให3และเก็บ

รวบรวมข3อมูล 

๑  ต.ค.  

๖๓ เปSน

ต3นไป 

มีทีมงาน

ดำเนินการ

ตรวจสอบการ

ให3และเก็บ

รวบรวมข3อมูล 

ทีมงานมีการ

ดำเนินการตรวจ 

สอบการให3และ

เก็บรวบรวมข3อมูล

อย1างน3อย ๓ คร้ัง 

-กระดาษ     

A๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 
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๔ 

 

 

 

 การประมวลและ  
 กล่ันกรองความรู3 

- ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารข3อมูลให3เปSน

มาตรฐาน เน้ือหาให3

สมบูรณ; 

-จัดต้ังทีมงาน

ปรับปรุง

กล่ันกรอง

ฐานข3อมูล

ความรู3บนบอร;ด

ประชาสัมพันธ;/

เว็บไซต;เทศบาล 

 

 

 

๑  ต.ค.  
๖๓ 

เปSนต3นไป 

มีทีมงาน
ดำเนินการ
ปรับปรุงฐาน 
ข3อมูลความรู3
ด3านต1าง ๆ  

ทีมงานมีการ
ดำเนินการ
ปรับปรุง
ฐานข3อมูลความรู3 
อย1างน3อย ๓ 
รายการ 

-กระดาษ     
A๔,

คอมพิวเตอร;,   
พร้ินเตอร; 
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๕ การเข3าถึงความรู3 
  - บอร;ด
ประชาสัมพันธ; 
- เว็บไซต; เทศบาล 
- ศูนย;ข3อมูล
ข1าวสาร 

จัดต้ังทีมงานดูแล
บอร;ด
ประชาสัมพันธ; /
เว็บไซต;เทศบาล 
/ ศูนย;ข3อมูล
ข1าวสาร 

๑ ต.ค. 
 ๖๓ 

เปSนต3นไป 

มีทีมงานดูแล
บอร;ด

ประชาสัมพันธ; /
เว็บไซต; 

เทศบาล/ ศูนย;
ข3อมูลข1าวสาร 

 

ทีมงานมีการดูแล
บอร;ดประชาสัมพันธ; 
/เว็บไซต; เทศบาล 

/ ศูนย;ข3อมูล
ข1าวสาร อย1างน3อย 

๓ คร้ัง 

-กระดาษ     

A๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 
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๖ การแบ1งป�น
แลกเปล่ียนความรู3 

-บอร;ดประชาสัมพันธ; 
- เว็บไซต; เทศบาล 
- จัดทำรูปเล1ม 
- จัดทำรายงาน 

จัดต้ังทีมงาน
รวบรวมจัดทำ
เปSนเอกสาร / 
ฐานความรู3 /
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดูแล
ช1องทางการ
แบ1งป�น
แลกเปล่ียน
ความรู3 
 

๑ ต.ค.  
๖๓ 

เปSนต3น
ไป 

มีทีมงาน
รวบรวมจัดทำ
เปSนเอกสาร / 
ฐานความรู3/
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   
ดูแลช1องทาง
การแบ1งป�น
แลกเปล่ียน
ความรู3 

 

ทีมงานมีการ
รวบรวมจัดทำ
เปSนเอกสาร / 
ฐานความรู3/
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดูแล
ช1องทางการ
แบ1งป�น
แลกเปล่ียน
ความรู3อย1างน3อย 
๓ รายการ 

-กระดาษ A

๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 
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๗ การเรียนรู3 
-การสร3างองค;ความรู3 
-การนำความรู3ในไป
ใช3 

ประชาสัมพันธ; / 
เว็บไซต; อบต. /
ศูนย;ข3อมูล
ข1าวสาร 

๑ ต.ค.  
๖๓ 

เปSนต3นไป 

การจัดทำ/
บันทึกข3อมูล 

มีจำนวนการ
จัดทำ/บันทึก
ข3อมูลอย1างน3อย 
๖ รายการ 

-กระดาษ A

๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 
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-๒๕- 

 
แผนการจัดการความรู. (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

ช่ือหน1วยงาน :   เทศบาลตำบลกุดกว3าง 
เปoาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส1งเสริมให3บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว3าง ได�รับการพัฒนาศักยภาพ 
ความรู3 ความสามารถ ทางด3านต1าง ๆ  เช1น การศึกษาต1อ /  ฝ�กอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต1าง ๆ 

หน1วยท่ีวัดผลได3เปSนรูปธรรม  :  พนักงานเทศบาล  สังกัดได�รับการพัฒนาศักยภาพ 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู>

ความสำเร็จ 

ระยะ 

เวลา 

ตัวช้ีวัด เปnาหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณf 

งบ 

ประมาณ 

ผู.รับผิด 

ชอบ 

 สถานะ 

๑ การเตรียมการ

และปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

-ส1งเสริมให3บุคลากร

ในสังกัดเทศบาล  

เห็นความความสำคัญ

ของการจัดการ

ความรู3 

 

๑ ต.ค.  
๖๓ 

เปSนต3นไป 

บุคลากรใน

สังกัด

เทศบาล 

ทราบ

เปoาหมาย 

KM ของ

เทศบาล

ตำบลกุด

กว3าง 

จำนวน

บุคลากรท่ี

ทราบเปoาหมาย 

KM ของ

เทศบาลตำบล

กุดกว3างอย1าง

น3อย ๕๐% 

ของ อบต. 

-กระดาษ A๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 

 

นายกฯ  

KM Team 

 

 

๒ การส่ือสาร ประชุม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน / จัด

กิจกรรมท่ีทำให3ทุก

คนเข3าใจถึงการ

จัดการความรู3 

๑ ต.ค. 
๖๓ 

เปSนต3นไป 

บุคลากรใน

สังกัด

เทศบาล

เข3าใจถึงการ

จัดการความรู3 

จำนวน

บุคลากรท่ี

เข3าใจถึงการ

จัดการความรู3

อย1างน3อย 

๕๐% ของ

เทศบาล 

-กระดาษ A๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 
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๓ กระบวนการและ

เคร่ืองมือ 

- การค3นหา    

- การถ1ายทอด  

- แลกเปล่ียน

ความรู3 

มีการจัดทำให3บอร;ด

ประชาสัมพันธ; / 

เว็บไซต;เทศบาล / 

ศูนย;ข3อมูลข1าวสาร 

ให3มีการค3นหา 

ถ1ายทอด แลกเปล่ียน

ความรู3ท่ีสะดวก

รวดเร็วข้ึน 

๑ ต.ค.  
๖๓ 

เปSนต3นไป 

จำนวนคร้ัง

ของบอร;ด

ประชาสัม 

พันธ; / 

เว็บไซต; 

เทศบาล /

ศูนย;ข3อมูล

ข1าวสาร ท่ี

ได3รับการ

ปรับปรุง 

 

 

บอร;ด

ประชาสัมพันธ;

/เว็บไซต; 

อบต. /ศูนย;

ข3อมูลข1าวสาร 

ได3รับการ

ปรับปรุงให3ดี

ข้ึนอย1างน3อย 

๓ คร้ัง 

-กระดาษ A๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 
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๔ การเรียนรู3 จัดการประชุม/สัมมนา 

/ศึกษาดูงาน / จัดกิจ 

กรรมเพ่ือให3ทุกคน

เข3าใจและตระหนักถึง

ความ สำคัญและหลัก 

การของการจัดการ

ความรู3 

๑ ต.ค.  
๖๓ 

เปSนต3นไป 

บุคลากรท่ี

เข3าใจและ

ตระหนักถึง

ความสำคัญ

และหลักการ

ของการ

จัดการความรู3 

จำนวน

บุคลากรท่ี

เข3าใจและ

ตระหนักถึง

ความสำคัญ

และหลักการ

ของการ

จัดการความรู3 

-กระดาษ A๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 
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๕ การวัดผล จัดต้ังทีมงานเพ่ือ

ติดตามและ

ประเมินผลแผนการ

จัดการความรู3

เทศบาลตำบลกุด

กว3าง 

๑ ต.ค.  
๖๓ 

เปSนต3นไป 

มีการติดตาม

และ

ประเมินผล

แผนการ

จัดการความรู3

เทศบาล

ตำบล 

หนองแก 

ผลการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนการ

จัดการ

ความรู3

เทศบาล

ตำบล 

หนองแก 

-กระดาษ A๔,

คอมพิวเตอร; 

พร้ินเตอร; 
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๖ การยกย1อง

ชมเชยและการ

ให3รางวัล 

-การให3ของขวัญ/

ของรางวัล 

 

๑ ต.ค.  
๖๓ 

เปSนต3นไป 

บุคลากร 

ในสังกัด

เทศบาล     

มีความเข3าใจ

การจัดการ

ความรู3 

จำนวน

บุคลากรท่ี

เข3าใจการ

จัดการความรู3

อย1างน3อย 

๕๐%  

ของ เทศบาล 

-ของขวัญ/ 

ของรางวัล 
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๑๙  การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู.เทศบาลตำบลกุดกว.าง 

 ให3มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู3ประกอบด3วย 

 ๑.  ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว3าง           เปSนประธานกรรมการ 

 ๒.   รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว3าง   เปSนกรรมการ 

 ๓.  หัวหน3าสำนักปลัดเทศบาล         เปSนกรรมการ 

 ๔.  นักทรัพยากรบุคคล    เปSนกรรมการและเลขานุการ 

 ให3คณะกรรมการ ฯ ท่ีได3รับการแต1งต้ัง มีหน3าท่ีกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนการจัดการความรู3เทศบาลตำบลกุดกว3าง และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการ

ความรู3เทศบาลตำบลกุดกว3าง และรายงานผลพร3อมข3อเสนอแนะท่ีได3จากการติดตามและประเมินผลต1อ

นายกเทศมนตรี อย1างน3อยป�ละ ๑ คร้ัง  


