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  จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ       
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี 
จึงได้น าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก าหนดขึ้น และน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้ และแผนการด าเนินงานการจัดองค์
ความรู้ 
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1. คณะท ำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร (Khowledge Management : KM) 
๑. ปลัดเทศบำล     ประธำนคณะท ำงำน  
๒. หวัหน้ำส ำนักปลัด   คณะท ำงำน  
3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   คณะท ำงำน 
4. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   คณะท ำงำน  
5. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  คณะท ำงำน 
6. ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม คณะท ำงำน 
7. นักทรัพยำกรบุคคล   คณะท ำงำน/เลขำนุกำร  
คณะท ำงำนมีหน้ำที่ดังนี้  
1. จัดท ำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในเทศบำลต ำบลโพธิ์งำม 
3. ด ำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน  
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม  
5. ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและด ำเนินกำรอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
6. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหำรทรำบ 

 

  หัวหน้ำ KM Team มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ จัดท ำแผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรเพ่ือ
น ำเสนอประธำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำต่อประธำน  ผลักดัน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสำนงำนกับคณะที่ปรึกษำและคณะทีมงำน  
   และ KM Team มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ได้รับมอบหมำยจัดท ำ
รำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น “แบบอย่ำงที่ดี” ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ เป็น Master 
Trainer ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)  
   กรอบกำรประเมินด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งจะมีควำมเก่ียวข้องและเชื่อมโยงกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๑ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร มีหน้ำที่
พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและ
สำมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ  สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติ รำชกำร
ของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ดังนั้น  

• ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย  
๑). ส่งเสริมกำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้พัฒนำบุคลำกร  และให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร

ปฏิบัติงำน  
๒). เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอ้ือต่อกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร

และพัฒนำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในเทศบำล 
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3. เป้ำหมำย KM (Desired State)  

• เป้ำหมำย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด ำเนินกำร 
ประกอบด้วย  

   ๑). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลโพธิ์งำมได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนำ ในหลักสูตร ต่ำง ๆ  
   ๒). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลโพธิ์งำม มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน / 
กิจกรรมของเทศบำลอย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง  
   ๓). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลโพธิ์งำม  มีสวนร่วมในกำรแลกเปลี่ยน               
องค์ควำมรู้แก่เพ่ือนร่วมงำน  
   ๔). กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในกำรบริหำรและปฏิบัติงำน  
   ๕). กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรสรำงขวัญและก ำลังใจแกผู่้ปฏิบัติงำน  

4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor)  
   ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมเป้ำหมำย KM  
ที่เลือกท ำ สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมภำยในองค์กร คือ  

๑). ผู้บริหำรส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญ และสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรม  
๒). บุคลำกรที่เก่ียวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  

   ๓). คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และมุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย  

๔). มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

5. แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้เทศบำลต ำบลโพธิ์งำม  
กำรจัดกำรควำมรู้ Knowledge Management  

   กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วน
รำชกำรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึง
ควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ควำมรู้มี ๒ ประเภท คือ  
   ๑. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำเป็นค ำพูดหรือ
ลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิงวิเครำะห์ บำงครั้ง จึงเรียกว่ำเป็น
ควำมรู้แบบนำมธรรม  
   ๒. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ โดยผ่ำนวิธีต่ำง 
ๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และบำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบรูปธรรม  
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  กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรดำเนินกำรอย่ำงน้อย ๖ ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่  
๑). กำรก ำหนดควำมรู้หลักท่ีจ ำเป็นหรือส ำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
๒). กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร  
๓). กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วน ให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน  
๔). กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน  

   ๕). กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด   
“ขุมควำมรู้” ออกมำบันทึกไว้  

๖). กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชุดควำมรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมำกขึ้น เหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น  
   โดยที่กำรด ำเนินกำร ๖ ประกำรนี้บูรณำกำรเป็นเนื้อเดียวกัน ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งควำมรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่ำงอ่ืนที่เข้ำใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และควำมรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ควำมเชื่อ ค่ำนิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ 
ของร่ำงกำย (ทักษะในกำรปฏิบัติ) กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ ำนวนหนึ่งท ำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท ำโดย 
คนคนเดียว เนื่องจำกเชื่อว่ำ “จัดกำรควำมรู้” จึงมีคนเข้ำใจผิด เริ่มด ำเนินกำรโดยรี่เข้ำไปที่ควำมรู้ คือ เริ่มที่ควำมรู้ นี่
คือควำมผิดพลำดที่พบบ่อยมำก กำรจัดกำรควำมรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งำนหรือเป้ำหมำยของงำน เป้ำหมำยของงำน
ที่ส ำคัญ คือ กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ที่เรียกว่ำ Operation Effectiveness และนิยำม
ผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๔ ส่วน คือ  
   ๑). กำรสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งกำรสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ สนองตอบ
ควำมต้องกำรของเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบควำมต้องกำรของพนักงำน และสนองตอบควำมต้องกำรของ
สังคมส่วนรวม  
   ๒). กำรมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในกำรท ำงำน และนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์
หรือบริกำร  
   ๓). ขีดควำมสำมำรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลำกรที่พัฒนำขึ้น ซึ่งสะท้อนสภำพ
กำรเรียนรู้ขององค์กร  
   ๔). ประสิทธิภำพ (Efficiency) ซึ่งหมำยถึงสัดส่วนระหว่ำงผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป กำรท ำงำนที่
ประสิทธิภำพสูง หมำยถึง กำรท ำงำนที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมำกหรือคุณภำพสูง  
   เป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ กำรที่กลุ่มคนที่ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน มีชุด
ควำมรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้ำงเอง ส ำหรับใช้งำนของตน คนเหล่ำนี้จะสร้ำงควำมรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลำ โดยที่กำร
สร้ำงนั้นเป็นกำรสร้ำงเพียงบำงส่วน เป็นกำรสร้ำงผ่ำนกำรทดลองเอำควำมรู้จำกภำยนอกมำปรับปรุงให้เหมำะต่อ
สภำพของตน และทดลองใช้งำน จัดกำรควำมรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเฉพำะหรือเกี่ยวกับเรื่องควำมรู้  แต่เป็น
กิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภำษำวิชำกำรเรียกว่ำ บูรณำกำรอยู่กับทุกกิจกรรมของกำรท ำงำน และที่ส ำคัญตัวกำร
จัดกำรควำมรู้เองก็ต้องกำรกำรจัดกำรด้วย 
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ตั้งเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำ  
งำน พัฒนำงำน  
คน พัฒนำคน  
องค์กร เป็นองค์กรกำรเรียนรู้  

   ควำมเป็นชุมชนในที่ท ำงำน กำรจัดกำรควำมรู้จึงไม่ใช่เป้ำหมำยในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรำง   
ข้อที่ ๑ ของกำรจัดกำรควำมรู้ เมื่อไรก็ตำมที่มีกำรเข้ำใจผิด เอำกำรจัดกำรควำมรู้เป็นเป้ำหมำย ควำมผิดพลำดก็เริ่ม
เดินเข้ำมำ อันตรำยที่จะเกิดตำมมำคือ กำรจัดกำรควำมรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นกำรด ำเนินกำรเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ำ  
มีกำรจัดกำรควำมรู้ กำรริเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ แรงจูงใจ กำรริเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เป็นก้ำวแรก ถ้ำ
ก้ำวถูกทิศทำง ถูกวิธี ก็มีโอกำสส ำเร็จสูง แต่ถ้ำก้ำวผิด ก็จะเดินไปสู่ควำมล้มเหลว ตัวก ำหนดที่ส ำคัญคือแรงจูงใจใน
กำรริเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  
  กำรจัดกำรควำมรู้ที่ดีเริ่มด้วย  

- สัมมำทิฐิ : ใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุควำมส ำเร็จและควำมมั่นคงในระยะยำว  
- กำรจัดทีมริเริ่มด ำเนินกำร  
- กำรฝึกอบรมโดยกำรปฏิบัติจริง และด ำเนินกำรต่อเนื่อง  
- กำรจัดกำรระบบกำรจัดกำรควำมรู้  

   แรงจูงใจในกำรริเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ แรงจูงใจแท้ต่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ คือ 
เป้ำหมำยที่งำน คน องค์กร และควำมเป็นชุมชนในที่ท ำงำนดังกล่ำวแล้ว เป็นเงื่อนไขส ำคัญ ในระดับที่เป็นหัวใจสู่
ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ แรงจูงใจเทียมจะน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้แบบเทียม และไปสู่ควำม
ล้มเหลวของกำรจัดกำรควำมรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในสังคมไทย มีมำกมำยหลำย
แบบ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ท ำเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ำท ำ ท ำเพรำะถูกบังคับตำมข้อก ำหนด ท ำตำมแฟชั่นแต่ไม่เข้ำใจ
ควำมหมำย และวิธีกำรด ำเนินกำร จัดกำรควำมรู้อย่ำงแท้จริง  

6. องค์ประกอบส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Process)  
   ๑. “คน” ถือว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่สุดเพรำะเป็นแหล่งควำมรู้ และเป็นผู้น ำควำมรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์  
   ๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสำมำรถค้นหำ จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้
อย่ำงง่ำย และรวดเร็วขึ้น  
   ๓. “กระบวนกำรควำมรู้” นั้น เป็นกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือน ำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ไปให้ผู้ใช้   
เพ่ือท ำให้เกิดกำรปรับปรุง และนวัตกรรม  
   องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณำกำรอย่ำงสมดุล กำรจัดกำรควำมรู้ของกรมกำร
ปกครอง จำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
รวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ  และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต KM    
ที่ได้มีกำรพิจำรณำ  แล้วเห็นว่ำมีควำมส ำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
เชิงบูรณำกำร และได้ก ำหนดเป้ำหมำย (Desired State) ของ KM ที่จะด ำเนินกำรในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้อ ำเภอ/
กิ่งอ ำเภอ เป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย  ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ มีข้อมูลผลส ำเร็จ กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิง
บูรณำกำรในศูนย์ปฏิบัติกำรฯ  ไม่น้อยกว่ำศูนย์ละ ๑ เรื่อง และเพ่ือให้เป้ำหมำยบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรม
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กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  (KM Process) และกิจกรรมกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process) ควบคู่กันไป โดยมีควำมคำดหวังว่ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นส ำคัญสู่กำร  ปฏิบัติรำชกำรใน
ขอบเขต KM และเป้ำหมำย KM ในเรื่องอ่ืน ๆ และน ำไปสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต่อไป 

๗. แนวคดิกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรควำมรู้เทศบำลต ำบลโพธิง์ำม  
แนวคดิกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรควำมรู้ (Knowledge Management Action Plan)  

   กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
กำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบำลต ำบลโพธิ์งำมได้น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 

กระบวนกำรจัดควำมรู้ (Knowledge Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

2.ความรู้อยู่ทีใ่คร อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

3.จะแบ่งประเภท หัวข้อ

อย่างไร 

4.จะท าใหเ้ข้าใจงา่ยและสมบูรณอ์ย่างไร 

5.เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

6.มีการแบง่ปันความรู้ให้กนัหรือไม่ 

7.ความรู้น้ันท าใหเ้กิดประโยชนก์ับองคก์ร
หรือไม่ 

ท าใหอ้งคก์รดีขึน้หรือไม่ 
7. การเรียนรู้ (Learning) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

3. การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 

หรือไม 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification) 
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   กระบวนกำรจดักำรควำมรู้ (Knowledge Management)      
   เป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้เกิดพัฒนำกำรของควำมรู้ หรือกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะเกิดขึ้นภำยใน
องค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ  
   ๑). กำรบ่งชี้ควำมรู้ เป็นกำรพิจำรณำว่ำองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยคืออะไร 
และเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย เรำจ ำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรำมีควำมรู้อะไรบ้ำง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  
   ๒). กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ เช่นกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก รักษำ
ควำมรู้เก่ำ ก ำจัดควำมรู้ทีใ่ช้ไม่ได้แล้ว  
   ๓). กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเก็บควำมรู้
อย่ำงเป็นระบบในอนำคต  
   ๔). กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำน ใช้ภำษำ
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์  
   ๕). กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นกำรท ำให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชำสัมพันธ์ เป็นต้น  
   ๖). กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ ท ำได้หลำยวิธีกำร โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อำจ
จัดท ำเป็นเอกสำร ฐำนควำมรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท ำเป็นระบบ ทีมข้ำมสำย
งำน กิจกรรมกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง กำรสับเปลี่ยนงำน กำรยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนควำมรู้ เป็นต้น  
   ๗). กำรเรียนรู้ ควรท ำให้กำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงำน เช่น เกิดระบบกำรเรียนรู้จำกสร้ำงองค์
ควำมรู้ กำรน ำควำมรู้ในไปใช้ เกิดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process 
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   กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
   เป็นกรอบควำมคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภำยในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้  
   ๑). กำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำก
ผู้บริหำร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้ำงพ้ืนฐำนขององค์กร, ทีม/ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ, มีระบบกำรติดตำมและ
ประเมินผล , ก ำหนดปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จชัดเจน  
   ๒). กำรสื่อสำร – เช่น กิจกรรมที่ท ำให้ทุกคนเข้ำใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท ำ, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุก
คน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่ำงไร  
   ๓). กระบวนกำรและเครื่องมือ - ช่วยให้กำรค้นหำ เข้ำถึง ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนควำมรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยกำรเลือกใช้กระบวนกำรและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของควำมรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนำด, สถำนที่ตั้ง 
ฯลฯ), ลักษณะกำรท ำงำน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยำกร  
   ๔). กำรเรียนรู้ - เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญและหลักกำรของกำรจัดกำร
ควำมรู้ โดยกำรเรียนรู้ต้องพิจำรณำถึง เนื้อหำ, กลุ่มเป้ำหมำย, วิธีกำร, กำรประเมินผลและปรับปรุง  
   ๕). กำรวัดผล - เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีกำรน ำผลของกำร
วัดมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนและกำรด ำเนินกำรให้ดีขึ้น, มีกำรน ำผลกำรวัดมำใช้ในกำรสื่อสำรกับบุคลำกรในทุกระดับ
ให้เห็นประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรวัดผลต้องพิจำรณำด้วยว่ำจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ 
(System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)  
        ๖). กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล - เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจำรณำได้แก่ ค้นหำควำมต้องกำรของบุคลำกร, แรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยำว, บูรณำกำรกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับกิจกรรมที่ท ำในแต่ละช่วงเวลำ 

8. หัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้  
   มีผู้รู้ได้กล่ำวถึง KM หลำยแง่หลำยมุมที่อำจรวบรวมมำชี้ธงค ำตอบว่ำ หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้ 
โดยอำจกล่ำวเป็นล ำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล ำดับขั้นของควำมต้องกำร ( Hierarchy of needs ) ของ 
Mcgregor ได ้โดยเริ่มจำกข้อสมมุติฐำนแรกท่ีเป็นสำกลที่ยอมรับทั่วไปว่ำควำมรู้คือพลัง (DOPA KM Team)  
   ๑. Knowledge is Power : ควำมรู้คือพลัง  
   ๒ . Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but 
rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไม่ใช่
อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสำร แต่อยู่ที่กำรมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ำงคนด้วยกัน 
  ๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมำยปลำยทำงส ำคัญ 
ของควำมรู้มิใช่ที่ตัวควำมรู้ แต่อยู่ที่กำรน ำไปปฏิบัติ  
   ๔ . Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive 
: นิยำมใหม่ของผู้จัดกำร คือ ผู้ซึ่งท ำให้ควำมรู้ผลิตดอกออกผล 
 
  จะเห็นว่ำ จำกข้อควำมที่กล่ำวถึง ควำมรู้ดังกล่ำว พอท ำให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นล ำดับชั้นมำ
เริ่มแต่ข้อควำมแรกท่ีว่ำ ควำมรู้คือพลังหรือ ควำมรู้คืออ ำนำจ ซึ่งเป็นข้อควำมเป็นที่ยอมรับ ที่เป็นสำกล ทั้งภำคธุรกิจ 
เอกชน และภำครำชกำร จำกกำรยอมรับดังกล่ำวมำสู่กำรเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ำมีควำมส ำคัญในกำร ถ่ำยทอด
ควำมรู้กว่ำเครื่องมือหรือเอกสำรใดและมักกล่ำวถึงว่ำ แม้ควำมรู้จะถูกจัดระบบและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของบุคคล ต่ำง ๆ 
ดีเพียงใดก็ตำม ถ้ำมีควำมรู้ เกิดควำมรู้ขึ้นแล้ว หำกไม่น ำไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมำยปลำยทำงของ ควำมรู้และที่
ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ำยที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่ำ ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่ำนั่น
เป็นนิยำมใหม่ของผู้ท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรเลยที เดียว ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำหัวใจของ KM อยู่ที่กำรน ำควำมรู้ไปใช้ให้
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เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจำรณ์ พำนิช กล่ำวไว้น่ำคิด หลังจำกกำรไปร่วมสัมมนำ “นวัตกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือ
ชุมชนเป็นสุข” โดยได้ฟังกำรบรรยำยของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีควำม “กำรเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” ท ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงลึกซึ้งมำก จึงขอน ำมำเล่ำสู่กันฟัง ท่ำนบอกว่ำ กำรพัฒนำชุมชนต้องมี ๔ 
องค์ประกอบ 
  ๑. ชุมชน หมำยถึงกำรอยู่ร่วมกัน ควำมเป็นชุมชนมีเป้ำหมำยที่กำรอยู่ร่วมกัน  
   ๒. เป็นสุข หมำยถึงควำมเป็นทั้งหมด ควำมเป็นปรกติ สมดุล บูรณำกำรของปัจจัยต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 
๘ ด้ำน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศำสนธรรม ครอบครัว และชุมชน  
   ๓. กำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่ำนกำรปฏิบัติ  
   ๔. กำรสร้ำงเสริม หมำยถึงกำรเข้ำไปเอ้ืออ ำนวย ส่งเสริม เสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้ำไปสอน
หรือถ่ำยทอดควำมรู้ 

  ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้ คือ หัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่กำรจัดกำรควำมรู้ของ
ชำวบ้ำนหรือของชุมชน ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้นี้ กำรเรียนรู้ส ำคัญกว่ำตัวควำมรู้ เพรำะถ้ำไม่ระวัง ตัวควำมรู้จะเป็น
ควำมรู้ที่หยุดนิ่งตำยตัว กำรเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือ มีชีวิต เป็นพลวัตกำรเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
เป็น collective learning และเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกำรปฏิบัติ  (interaction learning through action)          
อ.บดินทร์ วิจำรณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งในด้ำน กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management - KM) 
และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization)ได้กล่ำวไว้เมื่อครำวสัมมนำวิชำกำร เมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม 
๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม ๒ อำคำร HS๐๕ คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำ กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) สิ่งส ำคัญมันอยู่ที่กำรลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้ภำษำเดียวกัน สื่อควำมหมำยกันให้ได้ กำรเรียนรู้ของบุคคล
หัวใจส ำคัญอยู่ที่เรำจะได้เรียนรู้จำกกำรสอนคนอ่ืน (Learning from Teaching) และ สิ่งที่ส ำคัญของกำร จัดกำร
ควำมรู้ ก็คือ เรื่องของคน กำรพัฒนำคน คนพัฒนำตนเอง กำรวำงแผนท ำงำน กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ ของงำน ของ
องค์กรเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้ 

9. เครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้  
   กรมกำรปกครองได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรำกฏอยู่ในเอกสำร         
“ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๔๙” ซึ่งได้ส่งให้ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙ แล้ว 
เมื่อพิจำรณำเฉพำะเนื้อหำสำระในแผนดังกล่ำว จะประกอบด้วยส่วนส ำคัญ ๒ ส่วน คือ  

๑. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ในส่วนของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)  
๒. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ในส่วนของกระบวนกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process)  
   ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน จะมีควำมส ำคัญในกำรช่วยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนตำม
ขอบเขต และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงกำรและกิจกรรมของแต่ละส ำนัก 
กอง รองรับ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่ำ ๑๖โครงกำร/กิจกรรม กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของกรมกำรปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็น ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเป็นงำนที่มีควำมส ำคัญอีก
งำนหนึ่ง ที่ต้องกำร พลังกำรมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค และจะเป็นอีกก้ำวหนึ่งที่ส ำคัญ
ในกำรที่จะก่อเกิดกำรรวบรวมสะสมองค์ควำมรู้ กำรใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน 
 



9 
 

กำรจดักำรควำมรู้ประกอบดว้ย  
   กระบวนกำรหลัก ๆ ได้แก่ กำรค้นหำควำมรู้ กำรสร้ำงและแสวงหำ ควำมรู้ใหม่ กำรจัดควำมรู้ให้เป็น
ระบบ กำรประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู้ กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ สุดท้ำยคือ กำรเรียนรู้ และเพ่ือให้มีกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลำกหลำยประเภทถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือน ำไปใช้ในกำรถ่ำยทอด
และแลก เปลี่ยนควำมรู้ ซึ่งอำจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ ่ๆ คือ  
   (๑) เครื่องมือที่ช่วยในกำร “เข้ำถึง” ควำมรู้ ซึ่งเหมำะส ำหรับควำมรู้ประเภท Explicit  
   (๒) เครื่องมือที่ช่วยในกำร “ถ่ำยทอด “ ควำมรู้ ซึ่งเหมำะส ำหรับควำมรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้องอำศัย
กำรถ่ำยทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลเป็นหลัก  
   ในบรรดำเครื่องมือดังกล่ำวที่มีผู้นิยมใช้กันมำกประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ หรือชุมชน นัก
ปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กำรจัดกำรควำมรู้กับองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

10. กำรจดักำรควำมรู้กบัองค์กรแหง่กำรเรยีนรู้  
   กำรจัดกำรควำมรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้ำงใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรค้น
พบว่ำองค์กรต้องสูญเสียควำมรู้ไปพร้อม ๆ กับกำรที่บุคลำกรลำออกหรือเกษียณ อำยุรำชกำร อันส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินกำรขององค์กรเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้นจำกแนวคิดที่มุ่งพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้มำกแต่เพียงอย่ำงเดียว            
จึง เปลี่ยนไป และมีค ำถำมต่อไปว่ำจะท ำอย่ำงไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้จึงสัมพันธ์กับ
เรื่อง องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่ำงยิ่ง หำกองค์กรจะพัฒนำตนเองให้เป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ก็จ ำเป็นจะต้องบริหำร จัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรเรียนรู้ได้จริงและ
ต่อเนื่อง หำกองค์กรใดมีกำรจัดกำรควำมรู้โดยไม่มีกำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภำยในองค์กร          
ก็นับเป็นกำรลงทุนที่สูญเปล่ำได้เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้วยกำรฝึกอบรม เพรำะเป็นกระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำรต่อภำยหลังจำกที่บุคลำกรมีควำมรู้ควำม ช ำนำญ
แล้ว องค์กรจะท ำอย่ำงไรให้บุคลำกรเหล่ำนั้นยินดีถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนควำมรู้กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้ำย 
องค์กรจะต้องหำเทคนิคกำรจัดเก็บควำมรู้เฉพำะไว้กับองค์กรอย่ำงมีระบบเพ่ือ  ที่จะน ำออกมำใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลำยแห่งในสหรัฐอเมริกำยังคงแข่งขันกันหำวิธีบริหำรจัดกำร  ควำมรู้ที่เหมำะสมกับ
ตนเอง เพ่ือให้อยู่ในโลกของกำรแข่งขันได้ส ำหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้ำทำย ส ำหรับผู้บริหำรที่จะหำยุทธวิธีใน
กำรดึงควำมรู้ออกมำจำกตัวบุคคล และกำรกระตุ้นให้บุคลำกรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เพ่ือนร่วมงำน ซึ่งกำรถ่ำยทอดควำมรู้
บำงประเภทนั้น กำรฝึกอบรมอำจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้คือ
พฤติกรรม "กำรหวงควำมรู้" และวัฒนธรรม "กำรไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หำกองค์กรสำมำรถก ำจัดจุดอ่อนทั้งสอง
อย่ำงนี้ได้กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ก็มิใช่เรื่องยำก จนเกินไป สืบเนื่องจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำรครั้งส ำคัญที่ผ่ำนมำ
เมื่อเดือนตุลำคม ๒๕๔๕ ได้มีกำรวำงกรอบแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินไว้อย่ำงชัดเจน  ซึ่งรวมถึงกำร
ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร  กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเรื่องของกำร
ก ำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพำะมำตรำ ๑๑ ได้ก ำหนดเป็นหลักกำรว่ำส่วนรำชกำรต้องมีหน้ำที่ในกำร
พัฒนำควำมรู้เพ่ือให้มี ลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ พร้อมทั้งสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในหมู่รำชกำร
ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่ง กันและกัน 
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11. CoP (Community of Practice)  
   CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีกำรรวมตัวกัน หรือ
เชื่อมโยงกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ประสบปัญหำลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้ มีควำมสนใจในเรื่องเดียวกัน 
ต้องกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกันและกัน  

• มีเป้ำหมำยร่วมกัน มีควำมมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะพัฒนำวิธีกำรท ำงำนได้ดีขึ้น  
• มีควำมเชื่อวิธีปฏิบัติคล้ำยกัน ใช้เครื่องมือ และภำษำเดียวกัน  
• มีบทบำทในกำรสร้ำง และใช้ควำมรู้ และยึดถือคุณค่ำเดียวกัน  
• มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกันและกัน อำจจะพบกันด้วยตัวจริง  
• มีช่องทำงเพ่ือกำรไหลเวียนของควำมรู้ หรือผ่ำนเทคโนโลยี  
• มีควำมร่วมมือช่วยเหลือ ท ำให้ควำมรู้เข้ำไปถึงผู้ที่ต้องกำรใช้ได้ง่ำย  
• มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำและเรียนรู้จำกสมำชิกด้วยกันเอง  
• มีวิธีกำรเพ่ือเพ่ิมควำมเข้มแข็งให้แก่สำยในทำงสังคม 

  ท ำให้เพ่ิมพูนควำมรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับที่ง่ำยที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ง
ท ำงำนด้วยกันมำระยะหนึ่ง มีเป้ำหมำยร่วมกัน และต้องกำรที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกกำร
ท ำงำน กลุ่มดังกล่ำวมักจะไม่ได้เกิดจำกกำรจัดตั้งโดยองค์กำร เป็นกลุ่มที่เกิดจำกควำมต้องกำรทำงสังคม และควำม
พยำยำมที่จะท ำให้บรรลุผลส ำเร็จ เป็นกลุ่มที่ไม่มีอ ำนำจ ไม่มีกำรก ำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร และอำจจะมี
เป้ำหมำยที่ขัดแย้งกับผู้น ำองค์กร ในหนึ่งองค์กรอำจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจ ำนวนมำก และคนคนหนึ่งจะเป็นสมำชิกใน
หลำยชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีควำมส ำคัญอย่ำงไร เครือข่ำยควำมสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทำงกำร เกิดจำกควำมใกล้ชิด ควำม
พอใจ และพ้ืนฐำนที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทำงกำรจะเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ ๆ มำกกว่ำ
โครงสร้ำงที่เป็นทำงกำร ค ำว่ำ ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoP ชี้จุดเน้นที่ กำรเรียนรู้ซึ่งได้รับจำกกำรท ำงำน เป็นหลัก 
เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ ปัญหำประจ ำวัน เครื่องมือใหม่ ๆ พัฒนำกำรในเรื่องงำน วิธีกำรท ำงำนที่ได้ผล และไม่ได้ผล กำร
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ท ำให้เกิดกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้ฝังลึก สร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจได้มำกกว่ำ
กำรเรียนรู้ จำกหนังสือ หรือกำรฝึกอบรมตำมปกติ เครือข่ำยที่ไม่เป็นทำงกำร ซึ่งมีสมำชิกจำกต่ำงหน่วยงำน ช่วยให้
องค์กรประสบควำมส ำเร็จได้ดีกว่ำ กำรสื่อสำรตำมโครงสร้ำงที่เป็นทำงกำร ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ 

แนวคดิ CoP  
• CoP เป็นกลไกของกำรไขว่คว้ำหำควำมรู้เข้ำหำตัว มำกกว่ำกำรรวบรวมควำมรู้ เพ่ือส่งมอบ

ให้ผู้อ่ืน  
• CoP เป็นเรื่องของกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นคนท ำงำนที่เก่งขึ้น มิใช่แค่เรียนรู้ว่ำ จะท ำงำนอย่ำงไร 

หรือเรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นนำมธรรม  

• กำรเป็นสมำชิกของ CoP คือ มีส่วนร่วมในชุมชนนั้น อย่ำงมีควำมหมำย  

• CoP ควรเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยหลักขององค์กร  
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แนวคิด ของกำรปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมำยถึง กำรกระท ำในบริบทเฉพำะ  
สิ่งที่มีผลต่อกำรปฏิบัติ และเป็นผลจำกกำรเรียนรู้ ได้แก่  
• สิ่งที่ปรำกฏชัดแจ้ง : เครื่องมือ เอกสำร ภำพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบำที่ชัดเจน เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 

กฎข้อบังคับ สัญญำ  
• สิ่งที่ไม่ปรำกฏชัดแจ้ง: ควำมสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ในใจ ควำมหยั่งรู้ กำรรับรู้ ควำมอ่อนไหว ควำม

เข้ำใจ สมมติฐำน มุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป  
   กำรปฏิบัติมิใช่สิ่งตำยตัว ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้ง่ำย ๆ ด้วยค ำสั่ง 
หรือกฎระเบียบ  
   มีคนอื่นในองค์กร ซึ่งมีประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับเรำ  พวกเขำเต็มใจที่จะแบ่งปัน
ประสบกำรณ์นั้น ให้ผู้ อ่ืน และเรำเต็มใจที่จะช่วยพวก เขำ เรำสำมำรถค้นหำพวกเขำได้พบ แม้จะไม่รู้จักพวกเขำ 
ธรรมชำติของ CoP 
  องค์กรประกอบไปด้วย CoP จ ำนวนมำกทับซ้อนกันอยู่ คู่ขนำนไปกับโครงสร้ำงที่เป็นทำงกำรของ
องค์กร  

รอบชีวิตของ CoP ไม่มีควำมชัดเจนว่ำ เริ่มต้นเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ขึ้นกับควำมพร้อม และโอกำส
เหมำะ ส ำหรับกำรเรียนรู้  
   ประเด็นที่ CoP ให้ควำมสนใจจะเปลี่ยนไปตำมควำมต้องกำร และควำมสนใจของสมำชิก กำรสนับสนุน 
CoP  
   ปฏิบัติต่อ CoP เสมือนทรัพย์สินขององค์กร ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร และข้อมูลข่ำวสำร ดูแล
เป้ำหมำยให้สอดคล้องกับองค์กร  
   ส่งเสริมกำรสร้ำง CoP ด้วยกำรยอมรับผลงำนที่เกิดขึ้น จำกกลุ่มที่ไม่เป็นทำงกำร และดึงชุมชนเข้ำ
มำร่วมกันท ำงำน ให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึนอีก  
   มองว่ำ องค์กรเป็นที่รวมของชุมชน ที่เชื่อมต่อกัน ส่งเสริมให้มีจุดยืนที่เหมำะสม และมีส่วนต่อ
ควำมส ำเร็จขององค์กร  
   ส่งเสริมให้ CoP เรียนรู้จำกภำยในกลุ่ม และจำกกลุ่มอ่ืนๆ  
   ดูแลว่ำ กลไกขององค์กรมีส่วนในกำรสนับสนุน CoP  
   ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชื่อมต่อทั่วทั้งองค์กร มุมมองต่อกำรเรียนรู้  
   กำรเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติ แต่เรำมักจะมองไม่เห็นว่ำ เกิดกำรเรียนรู้ดีขึ้น  
   กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เกิดจำกกำรดูเอกสำร ของคนอ่ืน แต่เกิดจำกกำรท ำควำมเข้ำใจ ใน
ตรรกะ หรือวิธีคิดของคนอ่ืน  
   เทคโนโลยีสำรสนเทศ ช่วยให้เรำแลกเปลี่ยนควำมเข้ำใจ และควำมคิดกันได้กว้ำงขวำงขึ้น แต่หัวใจ
ของกำรแลกเปลี่ยน คือ ควำมสนใจร่วมกัน ใส่ใจควำมคิดของกันและกัน และสร้ำงชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน กำรหำโอกำส
เรียนรู้ 
  ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ ให้มองหำแบบแผน / สำเหตุของกำรมีส่วนร่วม และกำรแยกตัวของ
สมำชิก  
   เมื่อมีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในบริบทอื่น หรือมีกำรส่งผ่ำนข้อมูลข่ำวสำรไปยังอีกหน่วยงำนหนึ่ง ให้
ติดตำมเรียนรู้กำรปรับเปลี่ยน ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน และกำรแผลควำมหมำยใหม ่ 
   รับรู้กำรเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ในที่ไกลหูไกลตำ  
   กำรเรียนรู้ที่ชำยขอบของ CoP ก็มีควำมส ำคัญ ได้แก่ กำรดึงดูดสมำชิกใหม่ กำรตอบสนองสิ่ง
กระตุ้นจำกภำยนอก กำรมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่น ๆ ข้อควรระวัง  
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   ควำมพยำยำมที่จะเปลี่ยนควำมรู้ที่ฝังลึก มำเข้ำไว้ในลักษณะของเอกสำร อำจจะก่อให้เกิดผลเสีย
มำกกว่ำผลดี เกิดเป็นขยะของข้อมูลข่ำวสำร ที่ไม่คนใช้ สุดท้ำยคนก็ยังต้องกำรควำมช่วยเหลือ ในเรื่องประสบกำรณ์ 
จำกเพ่ือนร่วมงำน 
    ให้มีกำรเรยีนรู้ใกล้ชิดกับกำรปฏิบัติให้มำกที่สุด อย่ำด่วนหลวมตัวที่จะสกัดควำมรู้ควำมรู้จำก CoP 
หรือเปลี่ยนควำมรู้จำก CoP ไปเป็นหลักสูตรเพ่ือกำรฝึกอบรม  
   แนวคิดปัจจุบัน เปลี่ยนจำกกำรเก็บเก่ียวควำมรู้ ไปสู่กำรเชื่อมต่อระหว่ำงบุคคล อย่ำสร้ำงห้องสมุดที่
เต็มไปด้วยเอกสำร ให้สร้ำงบัตรรำยชื่อบุคคล (card catalog) เพ่ือช่วยในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงบุคคลต่อบุคคล ปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จ กลุ่มที่ไม่เป็นทำงกำรเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชำติอยู่แล้วในองค์กร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตขึ้นเมื่อ
เป็นที่ประสงค์ของสมำชิก กำรที่จะให้มีคุณค่ำต่อองค์กร จะต้องได้รับกำรเพำะบ่ม ดูแลด้วยควำมระมัดระวัง กำร
สนับสนุนมำเกินไป อำจจะท ำให้ไม่เป็นที่สนใจจำกสมำชิก กำรปล่อยปละละเลย ก็อำจจะท ำให้แคระแกร็นเหี่ยวเฉำ 
ควำมท้ำทำยนี้แตกต่ำงจำกปัจจัยต่ำงๆ ที่ผู้น ำองค์กรเคยประสบ ควำมท้ำทำยส ำหรับ CoP ปัญหำส ำคัญของชุมชนที่
ก ำลังเติบโต คือ กำรที่สมำชิกสูญเสียควำมสนใจ และปล่อยให้ผู้ประสำนงำนรับผิดชอบไปคนเเดียว เมื่อผู้ประสำนงำน
หันไปท ำงำนอ่ืน ชุมชนก็ล่มสลำย ปัญหำส ำคัญของชุมชนที่ประสบควำมส ำเร็จ คือ กำรที่สนใจอยู่แต่ควำมส ำเร็จของ
ตนเอง ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ จะช่วยรักษำพลังของชุมชน ให้เกิดควำมต่อเนื่อง น ำสมำชิกใหม่เข้ำมำร่วม และมุ่งไปที่
ประเด็นที่แหลมคม  
  เชิญผู้น ำทำงควำมคิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ำมำร่วมแต่เริ่มแรก เพ่ือสร้ำงพลังให้แก่ชุมชน           
  จัดให้มีเวทีพบปะกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิด เพ่ือสร้ำงควำมตื่นตัว ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ ควำมรู้สึกร่วม  
  ส่งเสริมกำรติดต่อระหว่ำงสมำชิกของชุมชน  
   จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขัน ไม่จ ำเป็นว่ำสมำชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกัน สนับสนุนกลุ่ม
แกนด้วยกำรให้เป็นที่รับรู้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลำเพิ่มมำกเป็นพิเศษ ควำมท้ำทำยด้ำนเทคนิค  
   ท ำให้กำรติดต่อ กำรให้ข้อมูล และกำรเข้ำถึงชุมชนเป็นเรื่องง่ำย เช่น กำรใช้ Software computer 
ที่ใช้ง่ำย และคุ้นเคย ควำมท้ำทำยส ำหรับสมำชิก สิ่งที่มีคุณค่ำมำกของชุมชน คือ กำรร่วมกันแก้ปัญหำ แต่กำร
อภิปรำยปัญหำอย่ำงเปิดอก ในขณะที่ควำมคิดยังไม่สุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชำติของเรำ 
ควำมท้ำทำยของสมำชิกท่ีส ำคัญ คือ กำรพูดถึงปัญหำของตนเอง ต่อหน้ำผู้คนจ ำนวนมำกที่เรำไม่รู้จัก  
   สร้ำงเวทีเสวนำในประเด็นที่เฉียบคม ให้สมำชิกอำวุโสซึ่งคนยอมรับ เป็นผู้ขอควำมช่วยเหลือ และหำ
ผู้ที่มีกึ๋นไปร่วมอยู่ในเวที ผู้ประสำนงำนช่วยกระตุ้นให้อธิบำยหลักคิดของข้อเสนอ  เพ่ือให้สมำชิกอภิปรำยไปที่
สมมติฐำน ที่ใช้และเลือก กำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนำดเล็ก ๒-๓ คน อำจใช้เป็นจุดเริ่มต้นส ำหรับกำรสร้ำง
ชุมชนได้ 
  ตำมนิยำมของ DOPA KM Team ได้กล่ำวไว้ว่ำ CoP เป็นกลุ่มคนที่มำรวมตัวกันอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร                มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำง องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เพ่ือช่วยให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิผลที่ดีขึ้นส่วนใหญ่กำรรวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมำจำกคนที่อยู่ในกลุ่มงำนเดียวกันหรือมีควำมสนใจใน
เรื่องใดเรื่อง หนึ่งร่วมกัน ซึ่งควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันจะเป็น สิ่งที่ส ำคัญ  
   Cop จะมีควำมแตกต่ำงจำกกำรที่บุคคลมำรวมกลุ่มกันเป็นทีมปฏิบัติงำนปกติท่ัวไปตรงที่ Cop เป็น
กำรรวมตัวกันอย่ำงสมัครใจ เป็นกำรเชื่อมโยงสมำชิกเข้ำด้วยกัน โดยกิจกรรมทำงสังคม ไม่ได้มีกำรมอบหมำยสั่งกำร
เป็นกำรเฉพำะและจะเลือกท ำในหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่ำนั้น  
   ควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนในกลุ่ม  CoP จะพัฒนำเป็นองค์ควำมรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำกำรท ำงำนของบุคคลและองค์กรต่อไป และจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่มอย่ำงไม่เป็นทำงกำรใน
ท่ำมกลำงบรรยำกำศแบบสบำย ๆ ประกอบกับกำรใช้เทคนิคที่เรียกว่ำสุนทรีสนทนำ (Dialogue) ซึ่งเป็นกำรสนทนำที่
เคำรพควำมคิดเห็นของผู้พูด ให้เกียรติกัน ให้โอกำสกัน และไม่พยำยำมขัดขวำงควำมคิดใคร กับรับฟังผู้อื่นพูดอย่ำงตั้ง
อกตั้งใจ (Deep Listening)  
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๑2. กรมกำรปกครองเริม่ชมุชนแห่งกำรเรยีนรู้ (Cop) น ำรอ่งที ่วปค.  
   จำกกำรที่กรมกำรปกครองได้รับควำมไว้วำงใจจำกกระทรวงมหำดไทยและรัฐบำลมอบหมำย ให้เป็น 
ภำคส่วนหลักในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ส ำคัญระดับชำติต่อเนื่องจำกอดีตจนถึง ปัจจุบัน เช่น กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน 
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน เป็นต้น แสดงถึงกำรมีบุคลำกรที่เป็น “ทุนทำง
สังคม” อยู่เป็นพ้ืนฐำนในองค์กร กรมกำรปกครองจึงได้ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือช่วยให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลในรูปของกำรจัดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ขึ้น โดยน ำร่องที่วิทยำลัยกำรปกครองก่อน 
เรียกว่ำ 
  “โครงกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  ( CoP ) วิทยำลัยกำรปกครอง” โดยมีวัตถุประสงค์ใหญ่  ๆ           
๓ ประกำร คือ  

(๑). น ำทฤษฏีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM) มำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนจริง  
(๒). เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรสื่อสำรทั่วองค์กร (Communication) ด้ำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้  
(๓). เพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ กำรใช้เครื่องมือ CoP ในกระบวนกำร KM ส ำหรับแนวทำงด ำเนินกำรก ำหนด

ไว้ ดังนี้  
   ๓.๑ กำรประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร  
   ๓.๒ ท ำหนังสือเวียน เชิญชวน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ร่วมเป็นสมำชิกชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
   ๓.๓ เชิญสมำชิกประชุมปรึกษำหำรือ ร่วมคิด ร่วมท ำกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้ตำม
หัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจของสมำชิก  
   ๓.๔ ประสำนงำนเรื่องสถำนที่ประสำนงำนบุคคลและงำนธุรกำรอ่ืน  
   ๓.๕ จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยำกำศที่ไม่เป็นทำงกำร  
   ๓.๖ จัดท ำสรุปกำรเสวนำของ CoP เพ่ือเผยแพร่ จัดกิจกรรม กระตุ้น ส่งเสริม เป็นระยะ ๆ  
   ๓.๗ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรและรำยงำน   
   โครงกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ดังกล่ำว จะต้องมีควำมอดทนและใช้เวลำรวมถึงกำรกระตุ้นส่งเสริม
และให้ก ำลังใจจำกผู้บังคับบัญชำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระยะแรก ๆ ก็คงจะต้องให้มีกำรด ำเนินกำรในระยะเวลำหนึ่ง
แล้วติดตำมประเมินผลเพ่ือท ำกำร ศึกษำผลที่เกิดข้ึนต่อไป 
   บทสรปุ  
   ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (CoP) เป็นกิจกรรมเริ่มต้นอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนกำร KM ที่มีกิจกรรม
หลำยประกำรที่จะต้องด ำเนินกำรทั้งในส่วนที่อำจเรียกว่ำเป็นมิติ ของกำรบังคับและในส่วนที่เป็นมิติของกำรส่งเสริม 
ส่วนที่เป็นมิติกำรบังคับ คือ กำรที่จะต้องด ำเนินกำร KM ในฐำนะตัวชี้วัดที่เป็นพันธะสัญญำที่กรมกำรปกครองได้
จัดท ำไว้ในค ำรับรองกำร ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๔๙ กับ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ให้ส ำเร็จ คือ กำร
ด ำเนินกำรในส่วนกลำงของทุกส ำนัก/กอง ตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้  (KM Action Plan) กับกำร
ด ำเนินกำรในส่วนภูมิภำคของ 
อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ ในกำรท ำให้อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ เป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิงบูรณำ
กำรในพ้ืนที่ ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยอ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ จะต้องจัดท ำผลส ำเร็จกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ จ ำนวน ๑ เรื่อง เพ่ือเผยแพร่ติดไว้ที่ ศตจ.อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ และบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของ
จังหวัดและกรมกำรปกครอง ในส่วนที่เป็นมิติของกำรส่งเสริม คือ กำรด ำเนินกำร KM ในฐำนะที่เป็นตัวขับเคลื่อน 
องค์กรสู่ควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและท ำให้มีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด บุคลำกรของกรมกำรปกครอง
ที่ถือได้ว่ำเป็น “ทุนทำงสังคม” มีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรเดินทำงไปสู่เป้ำหมำย KM ดังกล่ำว กำรศึกษำเรียนรู้เรื่อง KM 
และกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในกิจกรรม KM ต่ำงๆ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจะท ำให้เกิดสัมฤทธิ์ผล กับงำน
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ที่กรมปกครองรับผิดชอบ เช่น เดียวกับงำนอื่น ๆ ที่ผ่ำนเข้ำมำและส ำเร็จผลลงด้วยดี กับทั้งเกิด
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คุณค่ำประโยชน์แก่ ประชำชนและชำติบ้ำนเมืองไปพร้อมกัน เป็นที่ยอมรับและได้เกิดควำมไว้วำงใจจำกรัฐบำลทุก
รัฐบำลเสมอมำ 

13. คุณเอื้อ คุณอ ำนวย คุณกิจ คุณประสำน คนส ำคัญที่ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  
   ๑. ผู้บริหำรสูงสุด (CEO) ส ำหรับวงกำรจัดกำรควำมรู้ ถ้ำผู้บริหำรสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่ำ 
และด ำเนินกำรผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ำยำกทั้งหลำยก็ง่ำยขึ้น ผู้บริหำรสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดกำรควำมรู้ โดย
ก ำหนดตัวบุคคลที่จะท ำหน้ำที่ “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหำรระดับสูง เช่น รองอธิบดี, รอง
ผู้อ ำนวยกำรใหญ่, นำยกเทศมนตรี  
   ๒. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้ำกำรริเริ่มมำจำกผู้บริหำรสูงสุด “คุณเอ้ือ” ก็
สบำยไปเปลำะหนึ่ง แต่ถ้ำกำรริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มำจำกผู้บริหำรสูงสุด  บทบำทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ น ำ 
เป้ำหมำย/หัวปลำ ไปขำยผู้บริหำรสูงสุด ให้ผู้บริหำรสูงสุดกลำยเป็นเจ้ำของ “หัวปลำ” ให้ได้ บทบำทต่อไปของ “คุณ
เอ้ือ” คือ กำรหำ “คุณอ ำนวย” และร่วมกับ “คุณอ ำนวย” จัดให้มีกำรก ำหนด “เป้ำหมำย/หัวปลำ” ในระดับย่อยๆ 
ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงำน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลำ” เข้ำกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ขององค์กร, 
จัดบรรยำกำศแนวรำบ และกำรบริหำรงำนแบบเอ้ืออ ำนำจ (Empowerment), ร่วม Share ทักษะในกำรเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้โดยตรง และเพ่ือแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่ำของ
ทักษะดังกล่ำว, จัดสรรทรัพยำกรส ำหรับใช้ในกิจกรรมจัดกำรควำมรู้  พร้อมคอยเชื่อมโยงกำรจัดกำรควำมรู้เข้ำกับ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์อ่ืนๆ ทั้งภำยในและนอกองค์กร, ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของกำรด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำบำงเรื่อง 
และแสดงท่ำทีชื่นชมในควำมส ำเร็จ อำจจัดให้มีกำรยกย่องในผลส ำเร็จ และให้รำงวัลที่อำจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นกำร
สร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จ 
  ๓. คุณอ ำนวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรควำมรู้ 
ควำมส ำคัญของ “คุณอ ำนวย” อยู่ที่กำรเป็นนักจุดประกำยควำมคิดและกำรเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้องเชื่อมโยง
ระหว่ำงผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหำร (“คุณเอ้ือ”), เชื่อมโยงระหว่ำง “คุณกิจ” ต่ำง  
กลุ่มภำยในองค์กร, และเชื่อมโยงกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร กับภำยนอกองค์กร โดยหน้ำที่ท่ี “คุณอ ำนวย” ควร
ท ำ คือ  
   -ร่วมกับ “คุณเอ้ือ” จัดให้มีกำรก ำหนด “หัวปลำ” ของ “คุณกิจ” อำจจัด “มหกรรมหัวปลำ” เพ่ือ
สร้ำงควำมเป็นเจ้ำของ “หัวปลำ”  
   - จัดตลำดนัดควำมรู้ เพ่ือให้ คุณกิจ น ำควำมส ำเร็จมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดควำมรู้ออกมำจำกวิธี
ท ำงำนที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จนั้น เพ่ือกำรบรรลุ “หัวปลำ”  
   - จัดกำรดูงำน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมำช่วย” (Peer Assist) เพ่ือให้บรรลุ “หัวปลำ” ได้ง่ำย 
หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภำยในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีท ำงำนจำกเขำ เชิญเขำมำเล่ำหรือสำธิต    
   -จัดพื้นที่เสมือนส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส ำหรับเก็บรวบรวมขุมควำมรู้ที่ได้ เช่น ใช้
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและสำรสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทรำเน็ต จดหมำยข่ำว เป็นต้น  
   -ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นควำมรู้ หรือเป็น
หัวใจในกำรบรรลุเป้ำหมำยหลักขององค์กร  
   -เชื่อมโยงกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดกำรควำมรู้ภำยนอก เพ่ือสร้ำง
ควำมคึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภำยนอก 
   ๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงำน เป็นพระเอกหรือนำงเอกตัว
จริง ของกำรจัดกำรควำมรู้ เพรำะเป็นผู้ด ำเนินกิจกรรมจัดกำรควำมรู้ประมำณร้อยละ ๙๐-๙๕ ของทั้งหมด “คุณกิจ” 
เป็นเจ้ำของ “หัวปลำ” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีควำมรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ใช้ หำ สร้ำง แปลง ควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้ำหมำย/หัวปลำ” ที่ตัง้ไว้  
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   ๕. คุณประสำน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้
ระหว่ำงหน่วยงำน ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวงที่กว้ำงขึ้น เกิดพลังร่วมมือทำงเครือข่ำยในกำรเรียนรู้และ
ยกระดับควำมรู้แบบทวีคูณ 

๑4. ภำษิต ค ำคม KM  
   - Knowledge resides in the users and not in the collection. ควำมรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ใน
แหล่งรวมควำมรู้ (Y. Maholtra)  
   - KM is a Journey, not a destination. กำรจัดกำรควำมรู้ เป็นกำรเดินทำง ไม่ใช่เป้ำหมำย
ปลำยทำง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)  
   - A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. 
ควำมรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ำมำกกว่ำควำมรู้มหำศำลที่อยู่เฉย ๆ (Kahlil Gibran)  
   - Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ควำมรู้เป็นสินทรัพย์สำคัญ                  
แต่บ่อยครั้งควำมรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล  
   - Knowledge is not what you know, but is what you do. ควำมรู้ไม่ใช่เพียงกำรรู้ แต่เป็น
กำรกระท ำ 
   - Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but 
rather interactions between people. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ส ำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสำร 
แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)  
   - Shift from error avoidance to error detection and correction จ ง เป ลี่ ย น จ ำ ก ก ำ ร
หลีกเลี่ยงควำมผิดพลำด ไปสู่กำรค้นหำควำมผิดพลำดและแก้ไข  

๑5. เรียนรู้ค่ำนิยมของข้ำรำชกำรยุคใหม่  
  I AM READY  

I (Intergrity)   = กำรท ำงำนอย่ำงมีศักดิ์ศรี  
A (Actiumens)  = ขยันตั้งใจท ำงำน  
M (Moral)   = มีศีลธรรม  
R (Relevancy)  = มีกำรเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหำ  
E (Efficiency)   = กำรท ำงำนที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพ  
A (Accountability)  = กำรมีควำมรับผิดชอบต่อผลงำน  
D (Democracy)  = มีใจและกำรกระท ำที่เป็นประชำธิปไตย  
Y (Yield)   = มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงำนโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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16. แผนกำรจดักำรควำมรูเ้ทศบำลต ำบลโพธิง์ำม 
อ ำเภอประจนัตคำม   จงัหวดัปรำจนีบรุี 

แผนกำรจดักำรควำมรู ้(KM Action Plan) : กระบวนกำรจดักำรควำมรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงำน : เทศบำลต ำบลโพธิ์งำม  
เป้ำหมำย KM (Desired State) : กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลโพธิ์งำม ไดร้ับกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้  
                                         ควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำต่อ / ฝกึอบรม / สัมมนำ ในหลักสูตร ต่ำง ๆ  
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม      : พนักงำนเทศบำลในสังกัดไดรับกำรพัฒนำศักยภำพ  
ล ำดับ กจิกรรม  

 
วธิกีำรสูค่วำมส ำเรจ็  

 
ระยะ  
เวลำ  

ตวัชีว้ดั  
 

เปำ้หมำย  
 

ผู้รบัผดิชอบ  
 

หมำยเหต ุ

1 กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ 
-ภำยในเทศบำล  
-ภำยนอกเทศบำล  

-จัดหรือส่งอบรม / 
สัมมนำ / ศึกษำดูงำน /
ศึกษำต่อ  

 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63  

 

จ ำนวนบุคลำกรที่
ได้รับกำรอบรม / 
สัมมนำ / ศึกษำดู
งำน /ศึกษำต่อ  
 

บุคลำกรได้รับ
กำรอบรม / 
สัมมนำ / ศึกษำ
ดูงำน /ศึกษำ
ต่อ  

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

2 กำรจัดควำมรู้ให้เป็น  
ระบบ  
-บอร์ดประชำสัมพันธ ์ 
-เว็บไซต์ เทศบำล  
-จัดท ำรูปเล่ม/รำยงำน  
แผ่นพับ  

-รวบรวมควำมรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดท ำ
ฐำนข้อมูล  
-สร้ำงคลังควำมรู้ระเบียบ
ข้อกฎหมำย ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์  

ต.ค.60 – 
ก.ย.63  

 

จ ำนวนฐำน  
ข้อมูลควำมรู้ด้ำน
ต่ำง ๆ  

บุคลำกรใน
องค์กรได้รับ
ควำมรู้เพิ่ม  
 

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

3 กำรประมวลและ  
กลั่นกรองควำมรู้  
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรข้อมูล
ให้เป็นมำตรฐำน สมบูรณ์  

-ปรับปรุงฐำน  
ข้อมูลควำมรู้ของบอร์ด
ประชำสัมพันธ์/เว็บไซต์ 
เทศบำล  

ต.ค.60 – 
ก.ย.63  

 

จ ำนวนฐำน  
ข้อมูลควำมรู้ด้ำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับกำร
ปรับปรุง  

จ ำนวนฐำน  
ข้อมูลควำมรู้ที่
ได้รับกำร
ปรับปรุง  

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

4 กำรเข้ำถึงควำมรู้  
-บอร์ดประชำสัมพันธ์  
- เว็บไซต์ เทศบำล  
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  

รวบรวมควำมรู้เพื่อติด
ประกำศ /บันทกึ / 
จัดเก็บ  

 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63  

 

จ ำนวนกำรเข้ำถึง
ฐำนข้อมูลควำมรู้
ด้ำนต่ำง ๆ  

มีจ ำนวนกำร
เข้ำถึงฐำนข้อมูล
ควำมรู้ด้ำน             
ต่ำง ๆ  
 

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

5 กำรแบ่งปันแลกเปลีย่นควำมรู ้ 
-บอร์ดประชำสัมพันธ์  
- เว็บไซต์ เทศบำล  
-จัดท ำรูปเล่ม  
-จัดท ำรำยงำน  
-แผ่นพับ  

ให้บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพดำ้น ๆ 
เข้ำร่วมประชุม/รำยงำน
ผลกำรอบรม  

 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63  

 

จ ำนวนกำรประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ /จัดท ำ
รำยงำน/บันทึกทกึ
ข้อมูลในเว็บไซต์ 
เทศบำล  
 

บุคลำกรใน
องค์กรได้รับ
ควำมรู้เพิ่ม  
 

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

6 กำรเรียนรู้  
-กำรสร้ำงองค์ควำมรู้  
-กำรน ำควำมรู้ในไปใช้  

ประชำสัมพันธ ์/ เวบ็ไซต์ 
เทศบำล /ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรท ำ 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

 

กำรจัดท ำ/บันทกึ
ข้อมูล
ประชำสัมพันธ ์ 
 

มีจ ำนวนกำร
จัดท ำ/บันทึก
ข้อมูล  
 

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  
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แผนกำรจดักำรควำมรู ้(KM Action Plan) : กระบวนกำรจดักำรควำมรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงำน : เทศบำลต ำบลโพธิ์งำม  
เป้ำหมำย KM (Desired State)  : เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรน ำกำรจดักำรควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกรและพัฒนำงำน ของ 
                                          หนว่ยงำนต่ำง ๆ ภำยใน เทศบำล       
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม      : บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกรและพัฒนำงำน  
ล ำดับ กจิกรรม  

 
วธิกีำรสูค่วำมส ำเรจ็  

 
ระยะ  
เวลำ  

ตวัชีว้ดั  
 

เปำ้หมำย  
 

ผู้รบัผดิชอบ  
 

หมำยเหต ุ 
 

1 กำรบ่งช้ีควำมรู ้ 
-มีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรน ำ
กำรจัดกำรควำมรู้มำเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำ
บุคลำกรและพัฒนำงำน  

เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้
เอื้อต่อกำรน ำกำรจัดกำร
ควำมรู้มำเป็นเครื่องมือใน
กำรพัฒนำบุคลำกรและ
พัฒนำงำน  

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

จ ำนวนกำร
เสริมสร้ำง
บรรยำกำศให้
เอื้อต่อกำรน ำ
กำรจัดกำร
ควำมรู้มำเป็น
เครื่องมือ  

มีกำรเสรมิสร้ำง
บรรยำกำศให้
เอื้อต่อกำรน ำ
กำรจัดกำร
ควำมรู้มำเป็น
เครื่องมือ  
 

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

2 กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้  
-ภำยใน เทศบำล  
-ภำยนอก เทศบำล  

-ประชุม/สัมมนำเพื่อ
สนับสนุนกำรสร้ำง
บรรยำกำศ  
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

จ ำนวนครั้งท่ี
ประชุม/สัมมนำ
เพื่อสนับสนุน
กำรสร้ำง
บรรยำกำศ  
 

มีกำรประชุม/
สัมมนำเพื่อ
สนับสนุนกำร
สร้ำงบรรยำกำศ
กำรท ำงำน  

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

3 กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ  
-บอร์ดประชำสัมพันธ์  
-เวบ็ไซต์เทศบำล  
- วำรสำร  
-จัดท ำรูปเล่ม/รำยงำน  
และแผ่นพับ  

ประชำสัมพันธ ์/ เวบ็ไซต์
เทศบำล/ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรท ำแผ่นพับแจก  
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

จ ำนวนกำร
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ /จัดท ำ
รำยงำน/บันทึก
ทึกข้อมูลใน
เวบ็ไซต์เทศบำล 

บุคลำกรใน
องค์กรได้รับ
ควำมรู้เพิ่ม  
 

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

4 กำรเข้ำถึงควำมรู้  
-บอร์ดประชำสัมพันธ์  
- เวบ็ไซต์เทศบำล  
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  

ตั้งผู้รับผิดชอบดูแลบอร์ด
ประชำสัมพันธ ์/เว็บไซต์
เทศบำล/ ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร  
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

มีผู้ดูแลบอรด์
ประชำสัมพันธ์ /
เวบ็ไซต์เทศบำล 
/ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร  

มีกำรดูแลบอร์ด
ประชำสัมพันธ ์/
เว็บไซต์เทศบำล 
/ ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร  

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

5 กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้  
- บอร์ด  
ประชำสัมพันธ์  
- เวบ็ไซต์ เทศบำล  
-จัดท ำรูปเล่ม  
-จัดท ำรำยงำน  

หัวหน้ำสว่นรำชกำร
รวบรวมจัดท ำเป็นเอกสำร 
/ ฐำนควำมรู้ /เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ ดูแลช่องทำง
กำรแบ่งปันแลกเปลีย่น
ควำมรู้  
ข่ำวสำร 
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรรวบรวม
จัดท ำเป็น
เอกสำร / 
ฐำนควำมรู้/
เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ ดูแล
ช่องทำงกำร
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้  

มีกำรรวบรวม
จัดท ำเป็น
เอกสำร / 
ฐำนควำมรู้/
เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ ดูแล
ช่องทำงกำร
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้  

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

6 กำรเรียนรู้  
-กำรสร้ำงองค์ควำมรู้  
-กำรน ำควำมรู้ในไปใช้  

ประชำสัมพันธ ์/ เวบ็ไซต ์
เทศบำล/ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร  

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

กำรจัดท ำ/
บันทึกข้อมูล  
 

มีกำรจัดท ำ/
บันทึกข้อมูล  
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แผนกำรจดักำรควำมรู ้(KM Action Plan) : กระบวนกำรจดักำรควำมรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงำน : เทศบำลต ำบลโพธิ์งำม  
เป้ำหมำย KM (Desired State) : กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลโพธิ์งำม  ไดร้ับกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้  
                                         ควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำต่อ / ฝกึอบรม / สัมมนำ ในหลักสูตร ต่ำง ๆ  
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม      : พนักงำนเทศบำลในสังกัดไดรับกำรพัฒนำศักยภำพ  
ล ำดับ กจิกรรม  

 
วธิกีำรสูค่วำมส ำเรจ็  

 
ระยะ  
เวลำ  

ตวัชีว้ดั  
 

เปำ้หมำย  
 

ผู้รบัผดิชอบ  
 

หมำยเหต ุ
 

1 กำรเตรียมกำรและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 

-ส่งเสริมให้บุคลำกรใน
สังกัดเทศบำลต ำบลโพธิ์
งำม เห็นควำมส ำคัญของ
กำรจัดกำรควำมรู้  
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63  

 

บุคลำกรในสังกัด
เทศบำลทรำบ
เป้ำหมำย KM 
ของเทศบำล
ต ำบล          
บ่อหลวง  
 

จ ำนวนบุคลำกร
ที่ทรำบเป้ำหมำย 
KM ของเทศบำล
ต ำบลโพธิ์งำม
อย่ำงน้อย ๕๐% 
ของเทศบำล  

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

2 กำรสื่อสำร  
 

ประชุม / สัมมนำ /ศึกษำ
ดูงำน / จัดกจิกรรมที่ท ำ
ให้ทุกคนเข้ำใจถึงกำร
จัดกำรควำมรู ้ 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63  

 

บุคลำกรในสังกัด
เทศบำลเข้ำใจถึง
กำรจัดกำร
ควำมรู้  
 

จ ำนวนบุคลำกร
ที่เข้ำใจถึงกำร
จัดกำรควำมรู้
อย่ำงน้อย ๕๐% 
ของเทศบำล  

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

3 กระบวนกำรและเครื่องมือ  
-กำรค้นหำ  
-กำรถำ่ยทอด  
-แลกเปลี่ยนควำมรู้  

มีกำรจัดท ำให้บอร์ด
ประชำสัมพันธ ์/ เวบ็ไซต์
เทศบำล/ ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร ให้มีกำรค้นหำ 
ถ่ำยทอด แลกเปลีย่น
ควำมรู้ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น  

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

จ ำนวนครั้งบอร์ด
ประชำ สัมพันธ์ 
/ เว็บไซต์
เทศบำล/ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร ที่
ได้รับกำรปรับ  
ปรุง  

บอร์ดประชำสัม  
พันธ์/เว็บไซต์ 
เทศบำล/ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร 
ได้รับกำร
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

4 กำรเรียนรู้  
 

จัดกำรประชุม/สัมมนำ /
ศึกษำดูงำน / จัดกิจ  
กรรมเพื่อให้ทุกคนเข้ำใจ
และตระหนักถึงควำม 
ส ำคัญและหลัก  
กำรของกำรจัดกำรควำมรู้  

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

บุคลำกรที่เข้ำใจ
และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญและ
หลักกำรของกำร
จัดกำรควำมรู ้ 
 

จ ำนวนบุคลำกร
ที่เข้ำใจและ
ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญและ
หลักกำรของกำร
จัดกำรควำมรู ้ 
 

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

5 กำรวัดผล  
 

จัดตั้งทีมงำนเพื่อติดตำม
และประเมินผลแผนกำร
จัดกำรควำมรู้เทศบำล
ต ำบลโพธิ์งำม 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

มีกำรติดตำม
และประเมินผล
แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้เทศบำล
ต ำบลโพธิ์งำม 
 

ผลกำรติดตำม
และประเมินผล
แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้เทศบำล
ต ำบลโพธิ์งำม  
 

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  

 

6 กำรยกย่องชมเชยและกำร
ให้รำงวัล  
 

-กำรให้ของขวัญ/ของ
รำงวัล  
 

ต.ค.60 – 
ก.ย.63 

บุคลำกรในสังกัด
เทศบำลมีควำม
เข้ำใจกำรจัดกำร
ควำมรู้  
 

จ ำนวนบุคลำกร
ที่เข้ำใจกำร
จัดกำรควำมรู้
อย่ำงน้อย ๕๐% 
ของเทศบำล  
 

หัวหน้ำสว่น
รำชกำร  

แต่ละส่วน  
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๑7. กำรตดิตำมและประเมนิผล  
  กำรตดิตำมและประเมนิผลแผนกำรจดักำรควำมรู้เทศบำลต ำบลโพธิง์ำม 
  ให้คณะกรรมกำร ฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำร
จัดกำรควำมรู้เทศบำลต ำบลโพธิ์งำม  และด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู้เทศบำลต ำบล   
โพธิ์งำม  และรำยงำนผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลโพธิ์งำม 
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

 


