
 

 

 
๑. บทสรุปผู้บริหาร 

 
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้อง รับรู้ข้อมลข่าวสารและสามารถประมวลความรูไนด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเส ริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลส าราญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี จึง
ได้น า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบการจัดการที่สามารถก าหนดขึ้น และ
น า ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น  รู ป ธ ร ร ม  โ ดยทา ง เ ทศบาลต า บลส า ร า ญ ได้ มี ก า ร จั ด ว า ง ร ะบ บ                                             
การจัดการความรู้ และแผนการด าเนินงาน ไว้ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑ 
 

๒.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ 
 

เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล เทศบาลต าบลส าราญ จึงได้ออกค าสั่ง
แต่งตั้งบุคลากร ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  นายนรินทร์   สายจันทร ์ ปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางจุฑามาศ  ค าอ้อ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
 ๓.  นางวิริยาภรณ์  นาคผิว ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
 ๔.  นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ         ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 

  ๕.  นางวิภาวดี   อุตอามาตย์ นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการและเลขานุการ   
 

คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลต าบลส าราญ 
๒. จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
๓. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
๔. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
๕. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๓. ขอบเขตขององค์ความรู้ 
 

กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช กฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่ 
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสมาเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถ ประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การ ปฏิบัติ ราชการ ของส่วนราชการ ให้ สอดคล้องกบการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราช
กฤษฎีกา ดังนั้นขอบเขตที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์□ทั้งหมด ประกอบด้วย 

๑). ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล 
 
 
 
 



 

 

๒ 
๔. เป้าหมาย KM 
     

เป้าหมาย KM ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการ ประกอบด้วย  
 ๑) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลส าราญ รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่นการศึกษาต่อ / ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 

 ๒) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในลังกัดเทศบาลต าบลส าราญ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน / 
กิจกรรม ของเทศบาลอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 ๓) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลส าราญ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
 ๔) การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน  

๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแก □ ผู้ปฏิบัติงาน 

๕. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามความหมาย KM ที่เลือกท า สามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
๑) ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 ๓) คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุงม่ันในการด าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
 
๖. แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต าบลส าราญ  
    การจดัการความรู้ Knowledge Management 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ,ในส่วนราชการซึ่ง 
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนา ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ ความรู้มี ๒ ประเภท คือ 

๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ 
ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม 'สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการท างานงานเมื่อหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม 

๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฏี คุ'มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” ไว้คือ ส าหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้
คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่  
 ๑. บรรลุเป้าหมายของงาน 
 ๒. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  
 ๓. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 
 ๔.บรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะความเอ้ืออาทรระหว่างกันในท่ีท างาน การจัดการ 



 

 

๓ 
 
ความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 ๑). การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 ๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 ๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 ๔). การประยุกต์ใช้ความรุไนกิจการงานของตน 
   ๕). การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

 ๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ 
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

โดย ที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่
ใน รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการ ปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม
ที่ท าโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้”จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มด าเนินการโดยเข้าไปที่ความรู้ คือ 
เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การ จัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือ เป้าหมายของ
งาน เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation 
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบ
ความ ต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความ
ต้องการของสังคม ส่วนรวม 

๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ 
บริการ 

๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร 

๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การท างานที่ 
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูงเป้าหมายสุดท้ายของการ
จัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของ ตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง 
ส าหรับใช้'งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขื้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการ 
สร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน 
และทดลอง ใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิ จกรรมที่
แทรก/แฝง หรือในภาษา วิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน และที่ส าคัญตัวการจัดการ
ความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย  

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา  
งาน พัฒนางาน  
คน พัฒนาคน 
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้ 
 
 



 

 

     ๔ 
ความเป็นชุมชนในที่ท างาน การจัดการความรูจงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อที่ ๑ ของ 

การจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้า
มา อันตรายที่ จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามี
การจัดการความรู้ การริเริ่ม ด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก 
ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวก าหนดที่ส าคัญคือ
แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้  

การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 
- สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส าเร็จและความม่ันคงในระยะยาว 
- การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ 
- การแกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และด าเนินการต่อเนื่อง 
- การจัดการระบบการจัดการความรู้ 
แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายที่

งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ท างานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขส าคัญ ในระดับที่เป็นหัวใจสู่
ความส าเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความ
ล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจ เทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมาย
หลายแบบ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท า ท าเพราะ ถูกบังคับตามข้อก าหนด ท าตามแฟชั่นแต่ไม่
เข้าใจความหมาย และวิธีการด าเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง  

องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 
๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ 
๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถด้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่าง 

ง่าย และรวดเร็วขื้น 
 ๓. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท าให้ 
เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 

 องค์ประกอบทั้ง ๓  ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของกรมการ 
ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้
ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความส าคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ การจัดการองค์ความรู้
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้ก าหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะด าเนินการ
ใน!] ๒๕๔ส คือ มุ่งเน้นให้อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพ่ือแก้ไข ปัญหาความยากจนเชิงบูรณา
การในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ มี
ข้อมูลผลส าเร็จ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ ๑ เรื่อง และ
เพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการ 
เปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) ควบคู'กันไป โดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้นี้
จะเป็นจุดเริ่มต้น ส าคัญสู่การ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่องอ่ืน ๆ และน าไปสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต่อไป 



 

 

       ๕ 
๗. แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลส าราญ  

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการ 
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลต าบลส าราญได้น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร มี 

ทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ 
๑) การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ๑๑ เป้าหมายคืออะไรและ 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 
๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า 

ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่าง 

เป็นระบบในอนาคต 
๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน 

ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ 
๕) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นด้น 
๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น 

เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรมกลุ่ม คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นด้น 

๗) การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การ
น าความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย 

แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 
๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ 

ทุกคนมองเห็น),โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร,ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ,มีระบบการติดตามและประเมินผล,
ก าหนดปัจจัย แห่งความส าเร็จชัดเจน 

๒) การสื่อสาร - เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่ 
ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

๓) กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง 
ฯลฯ), ลักษณะการ ท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

๔) การเรียนรู้  - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดย
การเรียนรู้,ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

๕) การวัดผล - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัดมาใช้ 
ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้
เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ 
(System), วัดที่ ผลลัพธ์(Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) 

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน 
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยาว,บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา  

 
๘.  หัวใจของการจดัการความรู้ 

มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงค าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้ โดยอาจ 
กล่าวเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ 
McGregor ได้โดยเริ่ม จากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team) 

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

interactions between people. (Thomas H Davenport): ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่
คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การ มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน 

๓. The great end of knowledge is not knowledge but action: จุดหมายปลายทางส าคัญ ของ
ความรู้มิใช่ ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ 

๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive: นิยาม
ใหม่ของ ผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 

จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอท าให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นล าดับชั้นมาเริ่มแต่ 
ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออ านาจ ซึ้งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับ 
ที่เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามี 
ความส าคัญในการ ถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและ
ง่ายต่อการ เข้าถึงของบุคคล ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ล้ามีความรู้ เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่น าไปใช้ประโยชน์ 
 



 

 

๗ 
 

ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของ ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้
เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็น รูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยที เดียว ดังนั้น 
อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การน าความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจารณ์ พานิชกล่าวไว้น่า
คิดหลังจากการไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือ ชุมชนเป็นสุข”โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ.นพ. 
ประเวศวะสี ตีความ “การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข”ท าให้เกิดความเข้าใจ เรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมาก 
จึงขอน ามาเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การพัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ  
 ๑. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายทีก่ารอยู่ร่วมกัน 

 ๒. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุลบูรณาการของปัจจัยต่าง ๆ อย่างน้อย ๘ 
ด้าน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน 

 ๓. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่านการปฏิบัติ 
 ๔. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอ้ืออ านวย ส่งเสริม เสริมพลัง (Empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือ 

ก่ายทอดความรู้ 
ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของ

ชาวบ้าน หรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู้นี้ การเรียนรู้ส าคัญกว่าตัวความรู้ เพราะล้าไม่ระวัง ตัวความรู้
จะเป็นความรู้ที่หยุด นิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได”้ คือ มีชีวิต เป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการ
เรียนรู้ร่วมกัน เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction learning 
through action) อ.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่ น่าสนใจอย่างยิ่งในด้าน การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กล่าวไว้เมื่อคราว
สัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การจัดการความรู้ (KM) สิ่งส าคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้
ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ได้การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจส าคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอ่ืน 
(Learning from Teaching) และ สิ่งที่ส าคัญของการจัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนา
ตนเอง การวางแผนท างาน การจัดล าดับความส าคัญ ของงาน ขององค์กรเครื่องมือในการจัดการความรู้ 

 
๙. เครื่องมือในการจดัการความรู้ 

กรมการปกครองได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)ปรากฎอยู่ในเอกสาร“ค ารับรอง
การ ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๙”ซึ่งได้ส่งให้ก.พ.ร. เมื่อวันที่๓๐ ม.ค.๒๕๔๙ แล้ว เมื่อ
พิจารณาเฉพาะ เนื้อหาสาระในแผนดังกล่าว จะประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน คือ 

๑. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
๒. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน จะมีความส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนตามขอบเขต 

และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่ละส านัก 
กอง รองรับ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า ๑๖โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ของกรมการ ปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นงานที่มี
ความส าคัญอีกงานหนึ่ง ที่ต้องการ พลัง การมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และจะ
เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส าคัญในการที่จะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  

 
 



 

 

๘ 
 

การจัดการความรู้ประกอบด้วย 
กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพ่ือให้มีการน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ในการ
ถ่ายทอดและแลก เปลี่ยนความรู้ ซึ่ง อาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

(๑). เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Explicit  
(๒). เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้องอาศัยการ 

ถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก 
ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชน นักปฏิบัติ 

(Community of Practice: CoP) การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

๑๐. การจัดการความรูก้ับองค์กรแห่งการเรียนรู ้
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้น

พบว่าองค์กร ต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังในจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่าง
เดียวจึง เปลี่ยนไป และมีค าถามต่อไป ว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วยดังนั้นการบริหารจัดการความรู้จึง
สัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็นจะต้องบริหาร จัดการความรู้ ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการ สร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหาร จัดการความรู้ 
มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการแกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อ 
ภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความ ช านาญแล้ว องค์กรจะท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยน ความรู้กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กั บ
องค์กรอย่างมีระบบเพ่ือ ที่จะน า ออกมาใช่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรู้ที่ เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้ส าหรับ
ประเทศไทยในคงเป็นเรื่องท้าทาย ส าหรับผู้บริหารที่จะหา ยุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล และ
การกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน ซางการถ่ายทอด ความรู้บางประเภทใน การแกอบรม
อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือ พฤติกรรม "การหวงความรู้" 
และวัฒนธรรม การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถก าจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ ได้การบริหารจัดการ
ความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก จนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งส าคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือน ตุลาคม 
๒๕๔๕ ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ เป็นเรื่องของการก าหนด
ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ได้ก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการ
พัฒนาความรู้เพ่ือให้มี ลักษณะ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมรเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่
ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง กัน และกัน 
 
 
 
 



 

๙ 
 

๑๑. ชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice) 
 

ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่าง ไม่เป็นทางการ ประสบปัญหา
ลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้ 
 ๑.มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน 
 ๒.มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งม่ันร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการท างานได้ดีขึ้น 
 ๓.มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือ และภาษาเดียวกัน 
 ๔.มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน 
 ๕.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง 
 ๖.มีช่องทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู้ หรือผ่านเทคโนโลยี 
 ๗.มีความร่วมมือช่วยเหลือ ท าให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย 
 ๘.มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง 
 ๙.มีวิธีการเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม 
 
 ท าให้เพิ่มพูนความรู้ที่ลึกซ้ึงขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับที่ง่ายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุ่มเล็ก ๆ 
ซึ่งท างานด้วยกันมาระยะหนึ่ง มีเป้าหมายร่วมกัน และต้องการที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จาก
การท างาน กลุ่ม ดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยองค์การ เป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคม 
และความพยายามที่จะท าให้ บรรลุผลส าเร็จ เป็นกลุ่มที่ไม่มีอ านาจ ไม่มีการก าหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้าง
องค์กร และอาจจะมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกับผู้น า องค์กร ในหนึ่งองค์กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจ านวนมาก และ
คนคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมี ความส าคัญอย่างไร เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
ทางการ เกิดจากความใกล้ชิด ความพอใจ และพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการ
เรียนร ู้ และการสร้างความรู้ไหมๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการ ค าว่า ปฏิบัติหรือ practice ใน Cop ชี้
จุดเน้นที่ การเรียนรู้ซึ่งได้รับจากการท างาน เป็นหลัก เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ ปัญหาประจ าวัน เครื่องมือใหม่ ๆ 
พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการท างานที่ได้ผล และไม่ได้ผล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท าให้เกิดการ ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้ และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้ หนังสือ หรือการแก่อบรมตามปกติ 
เครือข่ายที่ไม'เป็นทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ดีกว่า การสื่อสาร
ตาม โครงสร้างที่เป็นทางการข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ 
 



 

      ๑๐ 
 
 แนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ  

 ชุมชนนักปฏิบัติเป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัว มากกว่าการรวบรวมความรู้ เพ่ือ
ส่งมอบให้ผู้อ่ืน 

 ชุมชนนักปฏิบัติเป็นเรื่องของการเรียนรู้ เพ่ือเป็นคนท างานที่เก่งขึ้น มิ ,ใช่แค'เรียนรู้'ว่า จะ
ท างานอย่างไร หรือเรียนรู้ แต่เรื่องท่ีเป็นนามธรรม 

 การเป็นสมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติ คือ มีส่วนร่วมในชุมชนใน อย่างมีความหมาย 
 ชุมชนนักปฏิบัติควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร 

 
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระท าในบริบทเฉพาะ 

 สิ่งท่ีมีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ ได้แก่สิ่ง 
 ที่ปรากฎชัดแจ้ง: เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ์สัญลักษณ์ บทบาทที่ชัดเจน เกณฑ์ที่ก าหนดไว้

กฎข้อบังคับ สัญญา 
 สิ่งที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง : ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ในใจ การหยั่งรู้ การรับรู้ สมมติฐาน มุมมองที่

คนอ่ืนยอมรับทั่วไป  
มีคนอื่นในองค์การ: ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรา ซึ่งพวกเค้าเต็มใจ

ที่จะถ่ายทอดข้อมูลแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กรแนวคิด ของการปฏิบัติ
ในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระท าในบริบทเฉพาะ สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจาก
การเรียนรู้ ได้แก่สิ่งที่ปรากฎชัดแจ้ง: เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ์สัญลักษณ์ บทบาที่ชัดเจน เกณฑ์ที่ก าหนดไว้
กฎข้อบังคับ สัญญา 
 

 
เรียนรู้ค านิยมของข้าราชการ 
 
I AM READY ความพร้อมในการท างาน 
I (Intergrity) การท างานอย่างมีศักดิ์ศรี 
A (Actiumens) ขยันตั้งใจท างาน 
M (Moral) มีศีลธรรม 
R (Relevancy) มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา 
E (Efficiency) การท างานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
A(Accountabiliy) การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน 
D (Democracy) มีใจและการกระท าที่เป็นประชาธิปไตย 
Y (Yield) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๑ 
 

๑๒. กระบวนการจัดการองค์ความรู้ 
 

ล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ 

๑ เทศบาลมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการความรู้ 
เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น เทศบาลยังขาดความรู้ที่จ าเป็นต้องมี หรือเทศบาล
ไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้ไม่ทราบว่าคนไหน
เก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

๒ เทศบาลมีการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่างๆ  

๓ ทกคนในเทศบาล มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ๆระดับเทียบเคียง (จาก
องค์กรอ่ืน ๆ ที่มิลักษณะคล้ายคลึงกัน (บริการหรือ ด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน  และ
จากองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

๔ เทศบาลเห็นคุณค่า "Tacit Knowledge" หรือ ความรู้และทักษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร
เกิดจากประสบการณ์และ การเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และ 
ทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งเทศบาล 

 
 

การจัดวางระบบการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้ 
 

เทศบาลต าบลส าราญ มีนโยบายที่จะด าเนินการจัดการความ (Knowledge Management) ในองค์กร โดย
ได้จัดวางระบบการจัดการเพ่ือให้เอ้ือต่อการน าแผนการจัดการความรูปปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม เทศบาล
ต าบลส าราญ ได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการด าเนินงานดังรายการ ต่อไปนี้ 
 ๑. เทศบาลต าบลส าราญ มีแผนการจัดการความรู้ โดยให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดท าความรู้
เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานในองค์กร และองค์ความรู้อ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
 ๒. นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ ได้ก าหนดทีมงานการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือด าเนินการจัดการ
ความรู้ของเทศบาลต าบลส าราญ 
      ๓. คณะท างานการจัดการองค์ความรู้ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจ
เลือก ขอบเขต KM การก าหนดเป้าหมาย KM และการประเมินการจัดการความของหน่วยงานตามแบบ ประเมิน
ตนเอง 

      ๔. คณะท างานการจัดการองค์ความรู้ร่วมกันจัดท าแผนจัดการความ เพ่ือก าหนดกิจกรรม 
ระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบในการจัดการความเของ เทศบาลต าบลส าราญ ตลอดจนก าหนดตัววัดผล                 
ส าเร็จในการ ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 
๑๓. แผนการจัดการองค์ความรู้เทศบาลต าบลส าราญ 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน :   เทศบาลต าบลส าราญ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลส าราญ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ/  ฝึกอบรม / สัมมนา 
ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม  :   พนักงานเทศบาลในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัตงิานเพิ่มมากขึ้น 

ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 
-บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆ  

ท าการตรวจสอบบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ 

๑  ต.ค. ๖๐ 
เป็นต้นไป 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ 

บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง 
ๆ อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

 

 
 
 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-จัดหรือส่งอบรม / สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาต่อ 

๑  ต.ค. ๖๐ 
เป็นต้นไป 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน /

ศึกษาต่อ 

บุคลากรได้รับการอบรม / สัมมนา / ศึกษา
ดูงาน /ศึกษาต่อ อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

 

 
 
 

๓  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 -บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 -เว็ปไซค์เทศบาล 
 -จัดท ารูปเล่ม/รายงาน 

-รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดท า
ฐานข้อมูลเป็น Knowledge Base 
 - สร้างคลังความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เวปไซต์ 

๑  ต.ค. ๖๐ 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ี
น าไปใช้ได้ 

จ านวนความรู้ท่ีน าไปใช้ได้จริง อย่างน้อย ๓
รายการ 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

 

 
 

๔  การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู้ 
- ปรับปรุงรูปแบบเอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน สมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ของบอร์ดประชาสัมพันธ์/
เว็ปไซค์เทศบาล 

๑  ต.ค. ๖๐ 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้ที่ได้รับการปรับปรุง อย่างน้อย 
๓ รายการ 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

 

 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

รวบรวมความรู้เพื่อติดประกาศ /บันทึก 
/ จัดเก็บ 

๑  ต.ค. ๖๐ 
เป็นต้นไป 

จ านวนการเข้าถึงฐาน 
ข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ 

มีจ านวนการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างน้อย ๑๒ ครั้ง 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

 

 



 

         ๑๓ 
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- จัดท ารูปเล่ม   
-ประชุมประจ าเดือนพนักงาน 

ให้บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน ๆ  
เข้าร่วมประชุม/รายงาน /เพิ่มข้อมูลการพัฒนา
ศักยภาพในเว็ปไซค์เทศบาล 

๑  ต.ค. ๖๐ 
เป็นต้นไป 

จ านวนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ /จัดท ารายงาน/บันทึกทึก

ข้อมูลในเว็ปไซค์เทศบาล 

     มีจ านวนกิจกรรมอย่างน้อย ๓ รายการ คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

 

 

๗ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู้ 
-การน าความรู้ในไปใช้ 

ประชาสัมพันธ์ / เว็ปไซค์เทศบาล 
 /ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๑  ต.ค. ๖๐ 
เป็นต้นไป 

การจัดท า/บันทึกข้อมูล มีจ านวนการจัดท า/บันทึกข้อมูลอย่างน้อย 
๓ รายการ 

คณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ 

 

 

 
 

ผู้ทบทวน / ผูอ้นุมัติ :                                                   (นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ) 

 
 
 
 

 
 
 



 

๑๔ 
 

๑๔. การตดิตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลส าราญให้มีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลส าราญ ประกอบด้วย 
๑. นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ   เป็น ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดเทศบาลต าบลส าราญ    เป็น กรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   เป็น กรรมการ 
๔. ผอ.กองคลัง      เป็น กรรมการ 
๕. ผอ.กองช่าง     เป็น กรรมการ 
๖. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็น กรรมการ 
๗. ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็น กรรมการ 
๘. ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร    เป็น กรรมการ 
๙. นักทรัพยากรบุคคล    เป็น กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


