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บทนํา 

  จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ มีหนาท่ีพัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน

การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีการเรียนรูรวมกัน  

   เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลประโคนชัย เปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการ

บริหารท่ีดี จึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) ซ่ึงเปนระบบการจัดการท่ีสามารถกําหนด

ข้ึน และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดการความรู และแผนการ

ดําเนินงานการจัดองคความรู 
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1. คณะทํางานและจัดทําแผน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)  

๑. นายบุญจันทร  ทองแถม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ี นายกฯ ประธานคณะทํางาน  

๒. นายพิทักษ  เม่ือประโคน รองปลัดเทศบาล    คณะทํางาน  

3. นางอัญชลี  เม่ือประโคน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  คณะทํางาน  

4. นางนิดา  ปุยะติ  หัวหนาฝายอํานวยการ   คณะทํางาน 

5. นางนิอร  พลวัน  นักทรัพยากรบุคคล        คณะทํางาน/เลขานุการ  

คณะทํางานมีหนาท่ีดังนี้  

1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในเทศบาลตําบลประโคนชัย 

2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร  

3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน  

4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม  

5. ประชาสมัพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ  

 หัวหนา KM Team มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพ่ือ

นําเสนอประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและ

ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะท่ีปรึกษาและคณะทีมงาน และ KM Team มีหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมายจัดทํารายงานความคืบหนาของงานในสวนท่ี

รับผิดชอบ เปน “แบบอยางท่ีดี” ในเรื่องการจัดการความรู เปน Master Trainer ดานการจัดการความรู 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)  

  กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซ่ึงจะมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ มี

หนาท่ีพัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูล

ขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระ

ราชกฤษฎีกา ดังนั้น  

- ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด ประกอบดวย  

๑). สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของ

การปฏิบัติงาน  

๒). เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากรและพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาล 
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3. เปาหมาย KM (Desired State)  

- เปาหมาย KM (Desired State) ท้ังหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดําเนินการ 

ประกอบดวย  

   ๑). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานโปง ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ /ฝกอบรม /สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ  

   ๒). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย  มีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน /กิจกรรมของเทศบาลอยางเขมแข็งและตอเนื่อง  

   ๓). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย  มีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนองคความรูแกเพ่ือนรวมงาน  

   ๔). การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน  

   ๕). การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน  

4. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  

   ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย 

KM ท่ีเลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ  

๑). ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนนุใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม  

๒). บุคลากรท่ีเก่ียวของใหความรวมมือเปนอยางดี  

   ๓). คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงม่ันในการดําเนินงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  

๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม  

5. แนวทางการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย  

การจัดการความรู Knowledge Management  

  การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวน

ราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถ

เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี

ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี ๒ ประเภท คือ  

   ๑. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค

หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมา

เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง 

จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  

   ๒. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดได โดย

ผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ

รูปธรรม  
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  การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย ๖ ประการตอความรู ไดแก  

๑). การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  

๒). การเสาะหาความรูท่ีตองการ  

๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน  

๔). การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  

   ๕). การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว  

๖). การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด

ความรูท่ีครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน  

  โดยท่ีการดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ีชัดแจง 

อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง 

(Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคน ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวน

อ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใช

กิจกรรมท่ีทําโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปท่ี

ความรู คือ เริ่มท่ีความรู นี่คือความผิดพลาดท่ีพบบอยมาก การจัดการความรูท่ีถูกตองจะตองเริ่มท่ีงานหรือ

เปาหมายของงาน เปาหมายของงานท่ีสําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว ท่ี

เรียกวา Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเปน ๔ สวน คือ  

   ๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมท้ังการสนองตอบความตองการของลูกคา 

สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และสนองตอบ

ความตองการของสังคมสวนรวม  

   ๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ท้ังท่ีเปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดาน

ผลิตภัณฑหรือบริการ  

   ๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงสะทอน

สภาพการเรียนรูขององคกร  

   ๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนท่ีลงไป การ

ทํางานท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานท่ีลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง  

   เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การท่ีกลุมคนท่ีดําเนินการจัดการความรูรวมกัน 

มีชุดความรูของตนเอง ท่ีรวมกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูข้ึนใชเองอยู

ตลอดเวลา โดยท่ีการสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอก

มาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมท่ีดําเนินการเฉพาะหรือ

เก่ียวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวาบูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของ

การทํางาน และท่ีสําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย 
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ตั้งเปาหมายการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา  

งาน พัฒนางาน  

คน พัฒนาคน  

องคกร เปนองคกรการเรียนรู  

  ความเปนชุมชนในท่ีทํางาน การจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางขอท่ี 

๑ ของการจัดการความรู เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม

เดินเขามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงเพ่ือใหได

ชื่อวามีการจัดการความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรูเปน

กาวแรก ถากาวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูง แตถากาวผิด ก็จะเดินไปสูความลมเหลว ตัวกําหนดท่ี

สําคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู  

  การจัดการความรูท่ีดีเริ่มดวย  

- สัมมาทิฐิ : ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุความสําเร็จและความม่ันคงในระยะยาว  

- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ  

- การฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการตอเนื่อง  

- การจัดการระบบการจัดการความรู  

  แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือ 

เปาหมายท่ีงาน คน องคกร และความเปนชุมชนในท่ีทํางานดังกลาวแลว เปนเง่ือนไขสําคัญ ในระดับท่ีเปน

หัวใจสูความสําเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมจะนําไปสูการดําเนินการจัดการความรูแบบเทียม และ

ไปสูความลมเหลวของการจัดการความรูในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมตอการดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มี

มากมายหลายแบบ ท่ีพบบอยท่ีสุด คือ ทําเพียงเพ่ือใหไดชื่อวาทํา ทําเพราะถูกบังคับตามขอกําหนด ทําตาม

แฟชั่นแตไมเขาใจความหมาย และวิธีการดําเนินการ จัดการความรูอยางแทจริง  

 

6. องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process)  

   ๑. “คน” ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนําความรูไป

ใชใหเกิดประโยชน  

   ๒. “เทคโนโลย”ี เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ังนําความรู

ไปใชอยางงาย และรวดเร็วข้ึน  

   ๓. “กระบวนการความรู” นั้น เปนการบริหารจัดการ เพ่ือนําความรูจากแหลงความรูไปให

ผูใช เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  

   องคประกอบท้ัง ๓ สวนนี้ จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล การจัดการความรูของ

กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

กําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง

สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน 
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การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีการเรียนรูรวมกัน ขอบเขต KM ท่ีไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญเรงดวนในขณะนี้ คือ การ

จัดการองคความรูเพ่ือแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดกําหนดเปาหมาย (Desired State) ของ 

KM ท่ีจะดําเนินการในป ๒๕๔๙ คือ มุงเนนใหอําเภอเปนศูนยกลางองคความรู เพ่ือแกไขปญหาความยากจน

เชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีท่ีเปนประโยชนแกทุกฝาย ท่ีเก่ียวของ โดยมีหนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม คือ อําเภอมี

ขอมูลผลสําเร็จ การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนยปฏิบัติการฯ ไมนอยกวาศูนยละ ๑ เรื่อง 

และเพ่ือใหเปาหมายบรรลุผล ไดจัดใหมีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู (KM Process) และกิจกรรม

กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคูกันไป โดยมีความคาดหวังวาแผนการ

จัดการความรูนี้จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญสูการ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่องอ่ืน ๆ 

และนําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ียั่งยืน ตอไป 
 

๗. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย  

แนวคิดการจัดทําแผนการจดัการความรู (Knowledge Management Action Plan)  

  กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลตําบลประโคนชัยไดนํามาประยุกตใชในการ

จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดความรู (Knowledge Management Process) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

1.เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 

เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

2.ความรู้อยู่ทีใ่คร อยู่ในรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

3.จะแบ่งประเภท หวัข้อ

 

4.จะทาํใหเ้ข้าใจงา่ยและสมบูรณอ์ย่างไร 

5.เรานาํความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

6.มีการแบง่ปันความรู้ให้กนัหรือไม่ 

7.ความรู้น้ันทาํใหเ้กิดประโยชนกั์บองคก์รหรือไม่ 

ทาํใหอ้งคก์รดีขึน้หรือไม่ 7. การเรียนรู้ (Learning) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement) 

3. การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation and Acquisition) 

1. การบ่งชีค้วามรู้ 

(Knowledge Identification) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
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กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 

   เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึน

ภายในองคกร มีท้ังหมด ๗ ข้ันตอน คือ  

   ๑). การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคือ

อะไร และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร  

   ๒). การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก 

รักษาความรูเกา กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว  

   ๓). การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ

ความรูอยางเปนระบบในอนาคต  

   ๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใช

ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ  

   ๕). การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน  

   ๖). การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge 

อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบ 

ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน 

การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน  

   ๗). การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสราง

องคความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ 

(Learning) 

กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การวัดผล 

(Measurements) 
การยกย่องชมเชย 

และการใหร้างวัล 

(Recognition and Reward) 

การเตรียมการและ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 

การส่ือสาร 

(Communication) 

เป้าหมาย 

(Desired State) 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

   เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึง

ปจจัยแวดลอมภายในองคกร ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ดังนี้  

   ๑). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก

ผูบริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม

และประเมินผล , กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน  

   ๒). การสื่อสาร – เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทํา, ประโยชนท่ีจะเกิด

ข้ึนกับทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร  

   ๓). กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรู

สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร 

(ขนาด, สถานท่ีตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร  

   ๔). การเรียนรู - เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการ

จัดการความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรงุ  

   ๕). การวัดผล - เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม, มีการนําผล

ของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับ

บุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ี

ข้ันตอนไหนไดแก วัดระบบ (System), วัดท่ีผลลัพธ (Out put) หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ (Out come)  

        ๖). การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, 

แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทําในแตละ

ชวงเวลา 

8. หัวใจของการจัดการความรู  

   มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวา หัวใจของ KM อยูท่ี

ไหนได โดยอาจกลาวเปนลําดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับข้ันของความตองการ ( Hierarchy of 

needs ) ของ Mcgregor ได โดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกท่ีเปนสากลท่ียอมรับท่ัวไปวาความรูคือพลัง (DOPA 

KM Team)  

   ๑. Knowledge is Power : ความรูคือพลัง  

   ๒. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents 

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

ความรูไมใชอยูท่ีคอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูท่ีการมีปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน 

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

สําคัญ ของความรูมิใชท่ีตัวความรู แตอยูท่ีการนําไปปฏิบัติ  

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

productive : นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซ่ึงทําใหความรูผลิตดอกออกผล 
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  จะเห็นวา จากขอความท่ีกลาวถึง ความรูดังกลาว พอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM เปนลําดับ

ชั้นมาเริ่มแตขอความแรกท่ีวา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซ่ึงเปนขอความเปนท่ียอมรับ ท่ีเปนสากล 

ท้ังภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนท่ีปฏิสัมพันธของคนวามี

ความสําคัญในการ ถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบ

และงายตอการเขาถึงของบุคคล ตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรู เกิดความรูข้ึนแลว หากไมนําไปใช

ประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของ ความรูและท่ีชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายท่ีเนนการนําความรูไปใช

ประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมวานั่นเปนนิยามใหมของผูทําหนาท่ีเปนผูจัดการเลยที 

เดียว ดังนั้น อาจกลาวไดวาหัวใจของ KM อยูท่ีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม อ.นพ.วิจารณ 

พานิช กลาวไวนาคิด หลังจากการไปรวมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข” โดยไดฟงการ

บรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข” ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องการ

จัดการความรูอยางลึกซ้ึงมาก จึงขอนํามาเลาสูกันฟง ทานบอกวา การพัฒนาชุมชนตองมี ๔ องคประกอบ 

  ๑. ชุมชน หมายถึงการอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายท่ีการอยูรวมกัน  

   ๒. เปนสุข หมายถึงความเปนท้ังหมด ความเปนปรกติ สมดุล บูรณาการของปจจัยตาง ๆ 

อยางนอย ๘ ดาน ไดแก ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน  

   ๓. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผานการปฏิบัติ  

   ๔. การสรางเสริม หมายถึงการเขาไปเอ้ืออํานวย สงเสริม เสริมพลัง (empower) ไมใชเขาไป

สอนหรือถายทอดความรู 

  ท้ัง ๔ องคประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไมใชแคการจัดการความรู

ของชาวบานหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรูนี้ การเรียนรูสําคัญกวาตัวความรู เพราะถาไมระวัง ตัว

ความรูจะเปนความรูท่ีหยุดนิ่งตายตัว การเรียนรูจะมีลักษณะ “ดิ้นได” คือ มีชีวิต เปนพลวัตการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด

คือการเรียนรูรวมกัน เปน collective learning และเปนการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ (interaction 

learning through action)          อ.บดินทร วิจารณ เปนบุคคลหนึ่งท่ีนาสนใจอยางยิ่งในดาน การจัดการ

ความรู (Knowledge Management - KM) และองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)ไดกลาวไว

เม่ือคราวสัมมนาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ หองประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วา การจัดการความรู (KM) สิ่งสําคัญมันอยูท่ีการลงมือปฏิบัติใหได ใช

ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันใหได การเรียนรูของบุคคลหัวใจสําคัญอยูท่ีเราจะไดเรียนรูจากการสอนคนอ่ืน 

(Learning from Teaching) และ สิ่งท่ีสําคัญของการ จัดการความรู ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คน

พัฒนาตนเอง การวางแผนทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ ของงาน ขององคกรเครื่องมือในการจัดการความรู 

9. เครื่องมือในการจัดการความรู  

  กรมการปกครองไดจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ซ่ึงปรากฏอยูในเอกสาร         

“คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙” ซ่ึงไดสงให ก.พ.ร. เม่ือวันท่ี ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙ 

แลว เม่ือพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาว จะประกอบดวยสวนสําคัญ ๒ สวน คือ  
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๑. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู (KM Process)  

๒. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change 

Management Process)  

   ซ่ึงท้ัง ๒ สวน จะมีความสําคัญในการชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแกปญหาความยากจน

ตามขอบเขต และเปาหมายท่ีกําหนดไวใหบรรลุผล ขณะเดียวกันในแตละ สวนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของ

แตละสํานัก กอง รองรับ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึงขณะนี้มีอยูไมนอยกวา ๑๖โครงการ/กิจกรรม การ

ขับเคลื่อนการจัดการความรูของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความ

ยากจนเปนงานท่ีมีความสําคัญอีกงานหนึ่ง ท่ีตองการ พลังการมีสวนรวมของทุก ๆ สวน ท้ังสวนกลาง และสวน

ภูมิภาค และจะเปนอีกกาวหนึ่งท่ีสําคัญในการท่ีจะกอเกิดการรวบรวมสะสมองคความรู การใชประโยชนและ

ตอยอดองคความรูในการแกไขปญหาความยากจน 

การจัดการความรูประกอบดวย  

   กระบวนการหลัก ๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหา ความรูใหม การจัด

ความรูใหเปนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู สุดทายคือ การ

เรียนรู และเพ่ือใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสราง

ข้ึนมาเพ่ือนําไปใชในการถายทอดและแลก เปลี่ยนความรู ซ่ึงอาจแบงเปน ๒ กลุมใหญ ๆ คือ  

   (๑) เครื่องมือท่ีชวยในการ “เขาถึง” ความรู ซ่ึงเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit  

   (๒) เครื่องมือท่ีชวยในการ “ถายทอด “ ความรู ซ่ึงเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit ซ่ึง

ตองอาศัยการถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก  

   ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวท่ีมีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแหงการเรียนรู หรือ

ชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู 

10. การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู  

   การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เปนเรื่องคอนขางใหม ซ่ึงเกิดข้ึนจาก

การคนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันสงผล

กระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดท่ีมุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียง

อยางเดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการ

ความรูจึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนา

ตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหาร จัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพ่ือสงเสริม

ใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการ

เรียนรูใหเกิดข้ึนภายในองคกร ก็นับเปนการลงทุนท่ีสูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู 

มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการตอ

ภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรูความ ชํานาญแลว องคกรจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และ

แลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืน และในข้ันตอนสุดทาย องคกรจะตองหาเทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับ

องคกรอยางมีระบบเพ่ือ ท่ีจะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกา 
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ยังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรูท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือใหอยูในโลกของการแขงขันไดสําหรับ

ประเทศไทยนั้นคงเปนเรื่องทาทาย สําหรับผูบริหารท่ีจะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัวบุคคล และ 

การกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงการถายทอดความรูบางประเภทนั้น การฝกอบรม

อาจจะไมใชวิธีท่ีดีท่ีสุด อุปสรรคท่ีมักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม "การหวงความรู" 

และวัฒนธรรม "การไมยอมรับในตัวบุคคล" หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนท้ังสองอยางนี้ไดการบริหาร

จัดการความรูก็มิใชเรื่องยาก จนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญท่ีผานมาเม่ือเดือน

ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการประกาศใช

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ เปนเรื่องของการ

กําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ไดกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาท่ี

ในการพัฒนาความรูเพ่ือใหมี ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังสรางความมีสวนรวม

ในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึง กันและกัน 

 

11. CoP (Community of Practice)  

   CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกัน 

หรือเชื่อมโยงกันอยางไมเปนทางการ ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้ มีความสนใจในเรื่อง

เดียวกัน ตองการแลกเปลีย่นประสบการณจากกันและกัน  

- มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงม่ันรวมกัน ท่ีจะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีข้ึน  

- มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษาเดียวกัน  

-    มีบทบาทในการสราง และใชความรู และยึดถือคุณคาเดียวกัน  

-    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง  

-    มีชองทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู หรือผานเทคโนโลยี  

-    มีความรวมมือชวยเหลือ ทําใหความรูเขาไปถึงผูท่ีตองการใชไดงาย  

-    มีปฏิสัมพันธตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง  

-    มีวิธีการเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม 

  ทําใหเพ่ิมพูนความรูท่ีลึกซ้ึงข้ึนเรื่อย ๆ ในระดับท่ีงายท่ีสุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ 

ซ่ึงทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง มีเปาหมายรวมกัน และตองการท่ีจะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ

จากการทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดต้ังโดยองคการ เปนกลุมท่ีเกิดจากความตองการทาง

สังคม และความพยายามท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ เปนกลุมท่ีไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิ

โครงสรางองคกร และอาจจะมีเปาหมายท่ีขัดแยงกับผูนําองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวน

มาก และคนคนหนึ่งจะเปนสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏบิัติมีความสําคัญอยางไร เครือขายความสัมพันธ

ท่ีไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกัน ลักษณะท่ีไมเปนทางการจะเอ้ือ

ตอการเรียนรู และการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางท่ีเปนทางการ คําวา ปฏิบัติ หรือ practice ใน 

CoP ชี้จุดเนนท่ี การเรียนรูซ่ึงไดรับจากการทํางาน เปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน เครื่องมือ

ใหม ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทํางานท่ีไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการ 
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ถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือการ

ฝกอบรมตามปกติ เครือขายท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงมีสมาชิกจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ

ไดดีกวา การสื่อสารตามโครงสรางท่ีเปนทางการ ขอคิดเห็นเก่ียวกับชุมชนนักปฏิบัติ 

แนวคิด CoP  

- CoP เปนกลไกของการไขวควาหาความรูเขาหาตัว มากกวาการรวบรวมความรู เพ่ือสงมอบใหผูอ่ืน  

- CoP เปนเรื่องของการเรียนรู เพ่ือเปนคนทํางานท่ีเกงข้ึน มิใชแคเรียนรูวา จะทํางานอยางไร หรือ

เรียนรูแตเรื่องท่ีเปนนามธรรม  

- การเปนสมาชิกของ CoP คือ มีสวนรวมในชุมชนนั้น อยางมีความหมาย  

- CoP ควรเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักขององคกร  

 

แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทําในบริบทเฉพาะ  

ส่ิงท่ีมีผลตอการปฏิบัติ และเปนผลจากการเรยีนรู ไดแก  

- สิ่งท่ีปรากฏชัดแจง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาท่ีชัดเจน เกณฑท่ีกําหนดไว 

กฎขอบังคับ สัญญา  

- สิ่งท่ีไมปรากฏชัดแจง: ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหยั่งรู การรับรู ความออนไหว ความเขาใจ 

สมมติฐาน มุมมองซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ัวไป  

  การปฏิบัติมิใชส่ิงตายตัว ท่ีเปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ ดวยคําสั่ง 

หรือกฎระเบียบ  

  มีคนอ่ืนในองคกร ซ่ึงมีประสบการณท่ีจะเปนประโยชนกับเรา พวกเขาเต็มใจท่ีจะแบงปน

ประสบการณนั้น ใหผูอ่ืน และเราเต็มใจท่ีจะชวยพวก เขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบ แมจะไมรูจักพวก

เขา ธรรมชาติของ CoP 

 องคกรประกอบไปดวย CoP จํานวนมากทับซอนกันอยู คูขนานไปกับโครงสรางท่ีเปนทางการของ

องคกร  

รอบชีวิตของ CoP ไมมีความชัดเจนวา เริ่มตนเม่ือไร สิ้นสุดเม่ือไร ข้ึนกับความพรอม และโอกาส

เหมาะ สําหรับการเรียนรู  

  ประเด็นท่ี CoP ใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิก การสนับสนุน 

CoP  

  ปฏิบัติตอ CoP เสมือนทรัพยสินขององคกร ใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลขาวสาร ดูแล

เปาหมายใหสอดคลองกับองคกร  

  สงเสริมการสราง CoP ดวยการยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึน จากกลุมท่ีไมเปนทางการ และดึงชุมชนเขา

มารวมกันทํางาน ใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึนอีก  

  มองวา องคกรเปนท่ีรวมของชุมชน ท่ีเชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนท่ีเหมาะสม และมีสวนตอ

ความสําเร็จขององคกร  
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  สงเสริมให CoP เรียนรูจากภายในกลุม และจากกลุมอ่ืนๆ  

  ดูแลวา กลไกขององคกรมีสวนในการสนับสนุน CoP  

  สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเชื่อมตอท่ัวท้ังองคกร มุมมองตอการเรียนรู  

  การเรียนรู เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ แตเรามักจะมองไมเห็นวา เกิดการเรียนรูดีข้ึน  

  การแลกเปล่ียนเรียนรูไมไดเกิดจากการดูเอกสาร ของคนอ่ืน แตเกิดจากการทําความเขาใจ ในตรรกะ 

หรือวิธีคิดของคนอ่ืน  

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเราแลกเปลี่ยนความเขาใจ และความคิดกันไดกวางขวางข้ึน แตหัวใจ

ของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจรวมกัน ใสใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซ่ึงเชื่อใจกัน การหา

โอกาสเรียนรู 

 ถามีปญหาเก่ียวกับการเรียนรู ใหมองหาแบบแผน/สาเหตุของการมีสวนรวม และการแยกตัวของ

สมาชิก  

  เม่ือมีการนําความรูไปใชในบริบทอ่ืน หรือมีการสงผานขอมูลขาวสารไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ให

ติดตามเรียนรูการปรับเปลี่ยน ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม  

  รับรูการเกิดข้ึนของวิธีปฏิบัติใหมๆ ในท่ีไกลหูไกลตา  

  การเรียนรูท่ีชายขอบของ CoP ก็มีความสําคัญ ไดแก การดึงดูดสมาชิกใหม การตอบสนองสิ่งกระตุน

จากภายนอก การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอ่ืน ๆ ขอควรระวัง  

  ความพยายามท่ีจะเปล่ียนความรูท่ีฝงลึก มาเขาไวในลักษณะของเอกสาร อาจจะกอใหเกิดผลเสีย

มากกวาผลดี เกิดเปนขยะของขอมูลขาวสาร ท่ีไมคนใช สุดทายคนก็ยังตองการความชวยเหลือ ในเรื่อง

ประสบการณ จากเพ่ือนรวมงาน 

  ใหมีการเรียนรูใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากท่ีสุด อยาดวนหลวมตัวท่ีจะสกัดความรูความรูจาก CoP 

หรือเปลี่ยนความรูจาก CoP ไปเปนหลักสูตรเพ่ือการฝกอบรม  

  แนวคิดปจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเก่ียวความรู ไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล อยาสรางหองสมุดท่ี

เต็มไปดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพ่ือชวยในการเชื่อมตอระหวางบุคคลตอบุคคล 

ปจจัยสูความสําเร็จ กลุมท่ีไมเปนทางการเปนสิ่งท่ีเกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

เติบโตข้ึนเม่ือเปนท่ีประสงคของสมาชิก การท่ีจะใหมีคุณคาตอองคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแลดวยความ

ระมัดระวัง การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทําใหไมเปนท่ีสนใจจากสมาชิก การปลอยปละละเลย ก็อาจจะทําให

แคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความทาทายนี้แตกตางจากปจจัยตางๆ ท่ีผูนําองคกรเคยประสบ ความทาทายสําหรับ 

CoP ปญหาสําคัญของชุมชนท่ีกําลังเติบโต คือ การท่ีสมาชิกสูญเสียความสนใจ และปลอยใหผูประสานงาน

รับผิดชอบไปคนเเดียว เม่ือผูประสานงานหันไปทํางานอ่ืน ชุมชนก็ลมสลาย ปญหาสําคัญของชุมชนท่ีประสบ

ความสําเร็จ คือ การท่ีสนใจอยูแตความสําเร็จของตนเอง ขอเสนอแนะตอไปนี้ จะชวยรักษาพลังของชุมชน ให

เกิดความตอเนื่อง นําสมาชิกใหมเขามารวม และมุงไปท่ีประเด็นท่ีแหลมคม    
 เชิญผูนําทางความคิด ซ่ึงเปนท่ียอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพ่ือสรางพลังใหแกชุมชน   

 จัดใหมีเวทีพบปะกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือสรางความตื่นตัว ความไวเนื้อเชื่อใจ ความรูสึก

รวม     
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 สงเสริมการติดตอระหวางสมาชิกของชุมชน  

  จัดตั้งกลุมแกนท่ีแข็งขัน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนกลุมแกน

ดวยการใหเปนท่ีรับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพ่ิมมากเปนพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค  

  ทําใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนเรื่องงาย เชน การใช Software computer 

ท่ีใชงาย และคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิก สิ่งท่ีมีคุณคามากของชุมชน คือ การรวมกันแกปญหา แตการ

อภิปรายปญหาอยางเปดอก ในขณะท่ีความคิดยังไมสุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในท่ีประชุมเปนสิ่งท่ีไมใชธรรมชาติ

ของเรา ความทาทายของสมาชิกท่ีสําคัญ คือ การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจํานวนมากท่ีเราไมรูจัก  

  สรางเวทีเสวนาในประเด็นท่ีเฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซ่ึงคนยอมรับ เปนผูขอความชวยเหลือ และหา

ผูท่ีมีก๋ึนไปรวมอยูในเวที ผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพ่ือใหสมาชิกอภิปรายไปท่ี

สมมติฐาน ท่ีใชและเลือก การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับ

การสรางชุมชนได 

 ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดกลาวไววา CoP เปนกลุมคนท่ีมารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ                

มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และสราง องคความรูใหม ๆ เพ่ือชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลท่ีดีข้ึน

สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมาจากคนท่ีอยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง 

หนึ่งรวมกัน ซ่ึงความไววางใจและความเชื่อม่ันในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปน สิ่งท่ีสําคัญ  

  Cop จะมีความแตกตางจากการท่ีบุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติท่ัวไปตรงท่ี Cop เปน

การรวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการมอบหมาย

สั่งการเปนการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเรื่องท่ีสนใจรวมกันเทานั้น  

  ความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุม CoP จะพัฒนาเปนองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการ

พัฒนาการทํางานของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรูภายในกลุมอยางไมเปนทางการใน

ทามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใชเทคนิคท่ีเรียกวาสุนทรีสนทนา (Dialogue) ซ่ึงเปนการ

สนทนาท่ีเคารพความคิดเห็นของผูพูด ใหเกียรติกัน ใหโอกาสกัน และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับ

ฟงผูอ่ืนพูดอยางตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)  

 

๑2. กรมการปกครองเริ่มชุมชนแหงการเรียนรู (Cop) นํารองท่ี วปค.  

  จากการท่ีกรมการปกครองไดรับความไววางใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมาย ใหเปน 

ภาคสวนหลักในการปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญระดับชาติตอเนื่องจากอดีตจนถึง ปจจุบัน เชน การรักษาความม่ันคง

ภายใน การแกไขปญหายาเสพติด การบูรณาการแกไขปญหาความยากจน เปนตน แสดงถึงการมีบุคลากรท่ี

เปน “ทุนทางสังคม” อยูเปนพ้ืนฐานในองคกร กรมการปกครองจึงไดสงเสริมใหมีการจัดการความรู เพ่ือชวยให

การทํางานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในรูปของการจัดชุมชนแหงการเรียนรูข้ึน โดยนํารองท่ีวิทยาลัย

การปกครองกอน เรียกวา 
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 “โครงการชุมชนแหงการเรียนรู ( CoP ) วิทยาลัยการปกครอง” โดยมีวัตถุประสงคใหญ ๆ           

๓ ประการ คือ  

(๑). นําทฤษฏีการจัดการองคความรู (KM) มาสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติงานจริง  

(๒). เพ่ือกระตุนใหเกิดการสื่อสารท่ัวองคกร (Communication) ดานการจัดการองคความรู  

(๓). เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ การใชเครื่องมือ CoP ในกระบวนการ KM สําหรับแนวทางดําเนินการ

กําหนดไว ดังนี้  

   ๓.๑ การประชาสัมพันธภายในองคกร  

   ๓.๒ ทําหนังสือเวียน เชิญชวน ขาราชการ ลูกจาง รวมเปนสมาชิกชุมชนแหงการเรียนรู 

   ๓.๓ เชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ รวมคิด รวมทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ความรูตามหัวขอที่อยูในความสนใจของสมาชิก  

   ๓.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ประสานงานบุคคลและงานธุรการอื่น  

   ๓.๕ จัดใหมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูในบรรยากาศที่ไมเปนทางการ  

   ๓.๖ จัดทําสรุปการเสวนาของ CoP เพื่อเผยแพร จัดกิจกรรม กระตุน สงเสริม เปน

ระยะ ๆ  

   ๓.๗ ตดิตามประเมนิผลการดําเนนิการและรายงาน   

   โครงการชุมชนแหงการเรียนรูดังกลาว จะตองมีความอดทนและใชเวลารวมถึงการ

กระตุนสงเสรมิและใหกําลังใจจากผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแรก ๆ ก็คงจะตองใหมีการ

ดําเนนิการในระยะเวลาหนึ่งแลวตดิตามประเมนิผลเพื่อทําการ ศกึษาผลที่เกดิขึ้นตอไป 

   บทสรุป  

   ชุมชนแหงการเรียนรู (CoP) เปนกิจกรรมเริ่มตนอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ท่ีมี

กิจกรรมหลายประการท่ีจะตองดําเนินการท้ังในสวนท่ีอาจเรียกวาเปนมิติ ของการบังคับและในสวนท่ีเปนมิติ

ของการสงเสริม สวนท่ีเปนมิติการบังคับ คือ การท่ีจะตองดําเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดท่ีเปนพันธะสัญญาท่ี

กรมการปกครองไดจัดทําไวในคํารับรองการ ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ กับ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ใหสําเร็จ คือ การดําเนินการในสวนกลางของทุกสํานัก/กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM 

Action Plan) กับการดําเนินการในสวนภูมิภาคของ 

อําเภอในการทําใหอําเภอเปนศูนยกลางองคความรูเพ่ือการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ี ท่ี

เปนประโยชนแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยอําเภอจะตองจัดทําผลสําเร็จการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณา

การในพ้ืนท่ี จํานวน ๑ เรื่อง เพ่ือเผยแพรติดไวท่ี ศตจ.อําเภอและบันทึกไวท่ีเว็บไซตของจังหวัดและกรมการ

ปกครอง ในสวนท่ีเปนมิติของการสงเสริม คือ การดําเนินการ KM ในฐานะท่ีเปนตัวขับเคลื่อน องคกรสูความมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทําใหมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองท่ีถือไดวา

เปน “ทุนทางสังคม” มีความสําคัญยิ่งตอการเดินทางไปสูเปาหมาย KM ดังกลาว การศึกษาเรียนรูเรื่อง KM  
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และการมีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจกรรม KM ตางๆ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคจะทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผล 

กับงานดานการจัดการความรูท่ีกรมปกครองรับผิดชอบ เชน เดียวกับงานอ่ืน ๆ ท่ีผานเขามาและสําเร็จผลลง

ดวยดี กับท้ังเกิดคุณคาประโยชนแก ประชาชนและชาติบานเมืองไปพรอมกัน เปนท่ียอมรับและไดเกิดความ

ไววางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา 

 

13. คุณเอ้ือ คุณอํานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญท่ีดําเนินการจดัการความรู  

   ๑. ผูบริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจัดการความรู ถาผูบริหารสูงสุดเปนแชมเปยน (เห็น

คุณคา และดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องท่ีวายากท้ังหลายก็งายข้ึน ผูบริหารสูงสุดควรเปนผูริเริ่มกิจกรรม

จัดการความรู โดยกําหนดตัวบุคคลท่ีจะทําหนาท่ี “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซ่ึงควรเปนผูบริหารระดับสูง 

เชน รองอธิบด,ี รองผูอํานวยการใหญ, นายกเทศมนตรี  

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

ก็สบายไปเปลาะหนึ่ง แตถาการริเริ่มท่ีแทจริงไมไดมาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ นํา 

เปาหมาย/หัวปลา ไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดกลายเปนเจาของ “หัวปลา” ใหได บทบาทตอไปของ 

“คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอํานวย” และรวมกับ “คุณอํานวย” จัดใหมีการกําหนด “เปาหมาย/หัวปลา” ใน

ระดับยอยๆ ของ “คุณกิจ/ผูปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เขากับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ

ยุทธศาสตรขององคกร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออํานาจ (Empowerment), รวม 

Share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือประโยชนในการดําเนินการจัดการความรูโดยตรง และ

เพ่ือแสดงให “คุณกิจ” เห็นคุณคาของทักษะดังกลาว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรู 

พรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรมสรางสรรคอ่ืนๆ ท้ังภายในและนอกองคกร, ติดตามความ

เคลื่อนไหวของการดําเนินการใหคําแนะนําบางเรื่อง และแสดงทาทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยกยอง

ในผลสําเร็จ และใหรางวัลท่ีอาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสรางความภาคภูมิใจในความสําเร็จ 

  ๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator , KF) เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการ

ความรู ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยูท่ีการเปนนักจุดประกายความคิดและการเปนนักเชื่อมโยง โดยตอง

เชื่อมโยงระหวางผูปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผูบริหาร (“คุณเอ้ือ”), เชื่อมโยงระหวาง “คุณกิจ” ตาง  

กลุมภายในองคกร, และเชื่อมโยงการจัดการความรูภายในองคกร กับภายนอกองคกร โดยหนาท่ีท่ี “คุณ

อํานวย” ควรทํา คือ  

   -รวมกับ “คุณเอ้ือ” จัดใหมีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัว

ปลา” เพ่ือสรางความเปนเจาของ “หัวปลา”  

   - จัดตลาดนัดความรู เพ่ือให คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดความรูออกมา

จากวิธีทํางานท่ีนําไปสูความสําเร็จนั้น เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา”  

   - จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาชวย” (Peer Assist) เพ่ือใหบรรลุ “หัวปลา” ได

งาย หรือเร็วข้ึน โดยท่ีผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเลาหรือสาธิต  

   -จัดพ้ืนท่ีเสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรูท่ีได เชน ใช

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซ่ึงรวมท้ังเว็บไซต เว็บบอรด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายขาว เปนตน  
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   -สงเสริมใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องท่ีเปนความรู หรือ
เปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร  
   -เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององคกร กับกิจกรรมจัดการความรูภายนอก เพ่ือ
สรางความคึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก 
   ๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผูปฏิบัติงาน เปนพระเอกหรือ
นางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ ๙๐-๙๕ ของ
ท้ังหมด “คุณกิจ” เปนเจาของ “หัวปลา” โดยแทจริง และเปนผูท่ีมีความรู (Explicit Knowledge) และเปนผู
ท่ีตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สราง แปลง ความรูเพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/หัวปลา” ท่ีตั้งไว  
   ๕. คุณประสาน (Network Manager) เปนผูท่ีคอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการ
ความรูระหวางหนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงท่ีกวางข้ึน เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการ
เรียนรูและยกระดับความรูแบบทวีคูณ 

๑4. ภาษิต คําคม KM  
   - Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรูอยูในผูใช ไมใช
อยูในแหลงรวมความรู (Y. Maholtra)  
   - KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรูเปนการเดินทาง ไมใชเปาหมาย
ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)  
   - A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. 
ความรูเพียงเล็กนอยเพ่ือปฏิบัติมีคามากกวาความรูมหาศาลท่ีอยูเฉย ๆ (Kahlil Gibran)  
   - Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรูเปนสินทรัพย
สาคัญแตบอยครั้งความรูเปนสิ่งฝงลึกและเปนสินทรัพยสวนบุคคล  
   - Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรูไมใชเพียงการรู แต
เปนการกระทํา 
   - Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but 
rather interactions between people. การถายทอดความรูสําเร็จไดไมใชเรื่องเก่ียวกับคอมพิวเตอรหรือ
เอกสาร แตเปนเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)  
   - Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสูการคนหาความผิดพลาดและแกไข  
 

๑5. เรียนรูคานิยมของขาราชการยุคใหม  
  I AM READY  

I (Intergrity)   = การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี  
A (Actiumens)  = ขยันตั้งใจทํางาน  
M (Moral)   = มีศีลธรรม  
R (Relevancy)  = มีการเรียนรูและปรับตัวใหทันกับปญหา  
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E (Efficiency)   = การทํางานท่ีมุงเนนประสิทธิภาพ  
A (Accountability)  = การมีความรับผิดชอบตอผลงาน  
D (Democracy)  = มีใจและการกระทําท่ีเปนประชาธิปไตย  
Y (Yield)   = มีผลงานเปนท่ีประจักษและปฏิบัติงานโดยเนนผลสัมฤทธิ์ 
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16. แผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย 

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

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชยั  

เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชยั ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู  

                                         ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ  

หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม      : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
ลําดับ กิจกรรม  

 

วิธกีารสู

ความสําเร็จ  

 

ระยะ  

เวลา  

ตัวชี้วัด  

 

เปาหมาย  

 

ผูรับผิดชอบ  

 

หมายเหต  

 

1 การสรางและแสวงหา

ความรู  

-ภายในเทศบาล  

-ภายนอกเทศบาล  

-จัดหรือสงอบรม / 

สัมมนา / ศึกษาดู

งาน /ศึกษาตอ  

 

14 ก.ค. 

64  เปน

ตนไป 

จํานวนบุคลากรที่

ไดรับการอบรม / 

สัมมนา / ศึกษาดู

งาน /ศึกษาตอ  

 

บุคลากรไดรับ

การอบรม / 

สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /

ศึกษาตอ  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

 

2 การจัดความรูใหเปน  

ระบบ  

-บอรดประชาสัมพันธ  

-เว็บไซต เทศบาล  

-จัดทํารูปเลม/รายงาน  

แผนพับ  

-รวบรวมความรูเปน

หมวดหมูและจัดทํา

ฐานขอมูล  

-สรางคลังความรู

ระเบียบขอ

กฎหมาย ผาน

ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร  

14 ก.ค. 

64  เปน

ตนไป 

จํานวนฐาน  

ขอมูลความรูดาน

ตาง ๆ  

บุคลากรใน

องคกรไดรับ

ความรูเพิ่ม  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

 

3 การประมวลและ  

กล่ันกรองความรู  

-ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารขอมูลใหเปน

มาตรฐาน สมบูรณ  

ปรับปรุงฐาน  

ขอมูลความรูของ

บอรด

ประชาสัมพันธ/

เว็บไซต เทศบาล  

14 ก.ค. 

64  เปน

ตนไป 

จํานวนฐาน  

ขอมูลความรูดาน

ตาง ๆ ที่ไดรับการ

ปรับปรุง  

จํานวนฐาน  

ขอมูลความรูที่

ไดรับการ

ปรับปรุง  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

 

4 การเขาถึงความรู  

-บอรดประชาสัมพันธ  

- เว็บไซต เทศบาล  

- ศูนยขอมูลขาวสาร  

รวบรวมความรูเพื่อ

ติดประกาศ /บันทึก 

/ จัดเก็บ  

 

14 ก.ค. 

64  เปน

ตนไป 

จํานวนการเขาถึง

ฐาน  

ขอมูลความรูดาน

ตาง ๆ  

มีจํานวนการ

เขาถึง

ฐานขอมูล

ความรูดาน             

ตาง ๆ  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

 

5 การแบงปนแลกเปล่ียน

ความรู  

-บอรดประชาสัมพันธ  

- เว็บไซต เทศบาล  

-จัดทํารูปเลม  

-จัดทํารายงาน  

-แผนพับ  

ใหบุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ

ดาน ๆ เขารวม

ประชุม/รายงานผล

การอบรม  

 

14 ก.ค. 

64  เปน

ตนไป 

จํานวนการ

ประชุมเพื่อ

แลกเปล่ียน

ความรู /จัดทํา

รายงาน/บันทึก

ทึกขอมูลใน

เว็บไซต เทศบาล  

 

บุคลากรใน

องคกรไดรับ

ความรูเพิ่ม  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

 

6 การเรียนรู  

-การสรางองคความรู  

-การนําความรูในไปใช  

ประชาสัมพันธ / 

เว็บไซต เทศบาล /

ศูนยขอมูลขาวสาร

ทํา 

14 ก.ค. 

64  เปน

ตนไป 

การจัดทํา/บันทึก

ขอมูล

ประชาสัมพันธ  

 

มีจํานวนการ

จัดทํา/บันทึก

ขอมูล  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

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

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชยั  
เปาหมาย KM (Desired State) : เสรมิสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมอืในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน ของ

หนวยงานตาง ๆ ภายใน เทศบาล       

หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม      : บรรยากาศที่เอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมอืในการพัฒนาบคุลากรและพัฒนางาน  

ลําดับ กิจกรรม  
 

วิธีการสูความสาํเร็จ  ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เปาหมาย  
 

ผูรับผิดชอบ  
 

หมายเหตุ  
 

1 การบงช้ีความรู  
-มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การนําการจัดการ
ความรูมาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน  

เสริมสรางบรรยากาศให
เอื้อตอการนําการจัดการ
ความรูมาเปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน  

14 ก.ค. 64  
เปนตนไป 

จํานวนการ
เสริมสราง

บรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการนําการ

จัดการความรูมา
เปนเครื่องมือ  

 

มีการเสริมสราง
บรรยากาศใหเอือ้

ตอการนําการ
จัดการความรูมา
เปนเคร่ืองมือ  

 

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

2 การสรางและแสวงหา
ความรู  
-ภายใน เทศบาล  
-ภายนอก เทศบาล  

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ  
 

14 ก.ค. 64  
เปนตนไป 

จํานวนครั้งท่ี
ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ  
 

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการ
สรางบรรยากาศ
การทํางาน  

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

3 การจัดความรูใหเปน
ระบบ  
-บอรดประชาสัมพันธ  
-เว็บไซตเทศบาล  
- วารสาร  
-จัดทํารูปเลม/รายงาน  
และแผนพับ  

ประชาสัมพันธ / เว็บไซต
เทศบาล/ศูนยขอมูล
ขาวสารทาํแผนพับแจก  
 

14 ก.ค. 64  
เปนตนไป 

จํานวนการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู /จัดทํา
รายงาน/บันทึกทึก
ขอมูลในเว็บไซต
เทศบาล 

บุคลากรใน
องคกรไดรับ
ความรูเพิ่ม  
 

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

4 การประมวลและ  
กล่ันกรองความรู  
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน เน้ือหาให
สมบูรณ  

-หัวหนาสวนรากชาร
ปรับปรุงกล่ันกรอง
ฐานขอมูลความรูบน
บอรดประชาสัมพันธ/
เว็บไซตเทศบาลและแผน
พับ  

14 ก.ค. 64  
เปนตนไป 

หัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการปรับปรุง
ฐาน  
ขอมูลความ รูดาน
ตาง ๆ  

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน  
ขอมูลความรู  

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

5 การเขาถึงความรู  
-บอรดประชาสัมพันธ  
- เว็บไซตเทศบาล  
- ศูนยขอมูลขาวสาร  

ต้ังผูรับผิดชอบดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /เว็บไซต
เทศบาล/ ศูนยขอมูล
ขาวสาร  
 

14 ก.ค. 64  
เปนตนไป 

มีผูดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /
เว็บไซตเทศบาล /
ศูนยขอมูลขาวสาร  

มีการดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /
เว็บไซตเทศบาล / 
ศูนยขอมูล
ขาวสาร  
 

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู  
- บอรด  
ประชาสัมพันธ  
- เว็บไซต เทศบาล  
-จัดทํารูปเลม  
-จัดทํารายงาน  

หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร / ฐานความรู /
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ดูแลชองทางการแบงปน
แลกเปล่ียนความรู  
ขาวสารทาํ 
 

14 ก.ค. 64  
เปนตนไป 

หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร / 
ฐานความรู/
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ดูแล
ชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู  

มีการรวบรวม
จัดทําเปนเอกสาร 
/ ฐานความรู/
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ดูแล
ชองทางการ
แบงปน
แลกเปล่ียน
ความรู  
 

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

7 การเรยีนรู  
-การสรางองคความรู  
-การนําความรูในไปใช  

ประชาสัมพันธ / เว็บไซต 
เทศบาล/ศูนยขอมูล
ขาวสาร  

14 ก.ค. 64  
เปนตนไป 

การจัดทํา/บันทึก
ขอมูล  
 

มีการจัดทํา/
บันทึกขอมูล  
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)  

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชยั  
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชยั  ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู  
                                         ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ  
หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม      : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
ลําดับ กิจกรรม  

 
วิธีการสูความสาํเร็จ  

 
ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เปาหมาย  
 

ผูรับผิดชอบ  
 

หมายเหต  
 

1 การเตรียมการ
และปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  
 

-สงเสริมใหบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตําบล
ประโคนชัย เห็น
ความสําคัญของการ
จัดการความรู  
 

14 ก.ค. 
64  เปน

ตนไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลทราบ
เปาหมาย KM 
ของเทศบาล
ตําบล          
ประโคนชัย  
 

จํานวนบุคลากรที่
ทราบเปาหมาย 
KM ของเทศบาล
ตําบลประโคนชัย
อยางนอย ๕๐% 
ของเทศบาล 

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

2 การส่ือสาร  
 

ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ทําใหทกุคน
เขาใจถึงการจัดการ
ความรู  

14 ก.ค. 
64  เปน

ตนไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเขาใจถึง
การจัดการ
ความรู  
 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจถึงการ
จัดการความรู
อยางนอย ๕๐% 
ของ เทศบาล  

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

3 กระบวนการและ
เคร่ืองมือ  
-การคนหา  
-การถายทอด  
-แลกเปล่ียน
ความรู  

มีการจัดทําใหบอรด
ประชาสัมพันธ / 
เว็บไซตเทศบาล/ ศูนย
ขอมูลขาวสาร ใหมี
การคนหา ถายทอด 
แลกเปล่ียนความรูที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น  

14 ก.ค. 
64  เปน

ตนไป 

จํานวนคร้ังบอรด
ประชา สัมพันธ / 
เว็บไซตเทศบาล/
ศูนยขอมูล
ขาวสาร ที่ไดรับ
การปรับ  
ปรุง  

บอรดประชาสัม  
พันธ/เว็บไซต 
เทศบาล/ศูนย
ขอมูลขาวสาร 
ไดรับการปรับปรุง
ใหดีขึ้น  

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

4 การเรียนรู  
 

จัดการประชุม/
สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
/ จัดกิจ  
กรรมเพื่อใหทุกคน
เขาใจและตระหนกัถึง
ความ สําคัญและหลัก  
การของการจัดการ
ความรู  

14 ก.ค. 
64  เปน

ตนไป 

บุคลากรที่เขาใจ
และตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู  
 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู  
 

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

5 การวัดผล  
 

จัดต้ังทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรูเทศบาล
ตําบล                  
ประโคนชัย  
 

14 ก.ค. 
64  เปน

ตนไป 

มีการติดตามและ
ประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรูเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 
 

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรูเทศบาล
ตําบลประโคนชัย  
 

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  

 

6 การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล  
 

-การใหของขวัญ/ของ
รางวัล  
 

14 ก.ค. 
64  เปน

ตนไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลมีความ
เขาใจการจัดการ
ความรู  
 

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจการจัดการ
ความรูอยางนอย 
๕๐% ของ
เทศบาล  
 

หัวหนาสวน
ราชการ  

แตละสวน  
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๑7. การติดตามและประเมินผล  

  การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย 

   ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย 

ประกอบดวย  

๑. นายบุญจันทร  ทองแถม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ี นายกฯ ประธานคณะทํางาน  

๒. นายพิทักษ  เม่ือประโคน รองปลัดเทศบาล    คณะทํางาน  

3. นางอัญชลี  เม่ือประโคน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  คณะทํางาน  

4. นางนิดา  ปุยะติ  หัวหนาฝายอํานวยการ   คณะทํางาน 

5. นางนิอร  พลวัน  นักทรัพยากรบุคคล        คณะทํางาน/เลขานุการ  

   ใหคณะกรรมการ ฯ ท่ีไดรับการแตงตั้ง มีหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ

จัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย  และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะท่ีไดจากการติดตามและ

ประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดองคกรแหงการเรียนรู เทศบาลตําบลประโคนชัย 
 

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

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชยั  

เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชยั ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู  

                                         ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ  

หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม      : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ  

ลําดับ กิจกรรม  

 

วิธีการสูความสาํเร็จ  ระยะ  

เวลา  

ตัวชี้วัด  

 

เปาหมาย  

 

ผูรับผิดชอบ  

 

หมายเหต  

 

1 การสรางและแสวงหา

ความรู  

-ภายในเทศบาล / 

-ภายนอกเทศบาล  

-จัดหรือสงอบรม / 

สัมมนา / ศึกษาดูงาน /

ศึกษาตอ  

 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

จํานวนบุคลากร

ที่ไดรับการอบรม 

/ สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /

ศึกษาตอ  

 

บุคลากรไดรับการ

อบรม / สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /ศึกษา

ตอ  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

2 การจัดความรูใหเปน

ระบบ  

-บอรดประชาสัมพันธ  

-เว็บไซตเทศบาล จัดทํา

รูปเลม/รายงาน/แผน

พับ  

-รวบรวมความรูเปน

หมวดหมูและจัดทํา

ฐานขอมูล  

-สรางคลังความรู

ระเบียบขอกฎหมาย 

ผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร  

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

จํานวนฐาน  

ขอมูลความรู

ดานตาง ๆ  

บุคลากรในองคกร

ไดรับความรูเพิ่ม  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

3 การประมวลและ

กล่ันกรองความรู -

ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารขอมูลใหเปน

มาตรฐาน สมบูรณ  

ปรับปรุงฐาน  

ขอมูลความรูของบอรด

ประชาสัมพันธ/เว็บไซต 

อบต.  

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

จํานวนฐาน  

ขอมูลความรู

ดานตาง ๆ ที่

ไดรับการ

ปรับปรุง  

จํานวนฐาน  

ขอมูลความรูที่ไดรับ

การปรับปรุง  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

4 การเขาถึงความรู  

-บอรดประชาสัมพันธ  

- เว็บไซตเทศบาล  

- ศูนยขอมูลขาวสาร  

รวบรวมความรูเพื่อติด

ประกาศ /บันทึก / 

จัดเก็บ  

 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

จํานวนการ

เขาถึงฐาน  

ขอมูลความรู

ดานตาง ๆ  

มีจํานวนการเขาถึง

ฐานขอมูลความรู

ดาน             ตาง 

ๆ  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

5 การแบงปนแลกเปล่ียน

ความรู บอรด

ประชาสัมพันธ  

- เว็บไซตเทศบาล  

-จัดทํารูปเลม  

-จัดทํารายงาน  

-แผนพับ  

ใหบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดาน ๆ 

เขารวมประชุม/รายงาน

ผลการอบรม  

 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

จํานวนการ

ประชุมเพื่อ

แลกเปล่ียน

ความรู /จัดทํา

รายงาน/บันทึก

ทึกขอมูลใน

เว็บไซต เทศบาล 

 

บุคลากรในองคกร

ไดรับความรูเพิ่ม  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

6 การเรียนรู  

-การสรางองคความรู  

-การนําความรูในไปใช  

ประชาสัมพันธ / 

เว็บไซตเทศบาล /ศูนย

ขอมูลขาวสารทํา 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

การจัดทํา/

บันทึกขอมูล 

ประชาสัมพันธ  

 

มีจํานวนการจัดทํา/

บันทึกขอมูล  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

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

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําประโคนชัย  

เปาหมาย KM (Desired State) : เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน                     

                                         ของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาล       

หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม      : บรรยากาศที่เอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  

ลํา 

ดับ 

กิจกรรม  

 

วิธีการสูความสาํเร็จ  

 

ระยะ  

เวลา  

ตัวชี้วัด  

 

เปาหมาย  

 

ผูรับผิดชอบ  หมายเหตุ  

1 การบงชี้ความรู  

-มีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการนําการจัดการ

ความรูมาเปน

เคร่ืองมือในการ

พัฒนาบุคลากรและ

พัฒนางาน  

เสริมสรางบรรยากาศให

เอื้อตอการนําการ

จัดการความรูมาเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนา

บุคลากรและพัฒนางาน  

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

จํานวนการเสริมสราง

บรรยากาศใหเอือ้ตอ

การนําการจัดการ

ความรูมาเปน

เคร่ืองมือ  

มีการเสริมสราง

บรรยากาศใหเอือ้ตอ

การนําการจัดการ

ความรูมาเปน

เคร่ืองมือ  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

 

2 การสรางและแสวงหา

ความรู  

-ภายในเทศบาล  

-ภายนอกเทศบาล  

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ

สนับสนุนการสราง

บรรยากาศ  

 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

จํานวนคร้ังที่ประชุม/

สัมมนาเพื่อสนับสนุน

การสรางบรรยากาศ  

มีการประชุม/สัมมนา

เพื่อสนับสนุนการ

สรางบรรยากาศการ

ทํางาน  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

 

3 การจัดความรูใหเปน

ระบบ  

-บอรดประชาสัมพันธ  

-เว็บไซตเทศบาล  

- วารสาร  

-จัดทํารูปเลม/

รายงาน และแผนพับ  

ประชาสัมพันธ / 

เว็บไซตเทศบาล /ศูนย

ขอมูลขาวสารทําแผน

พับแจก  

 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

จํานวนการประชุม

เพื่อแลกเปล่ียน

ความรู /จัดทํา

รายงาน/บันทึกทึก

ขอมูลในเว็บไซต

เทศบาล  

บุคลากรในองคกร

ไดรับความรูเพิ่ม  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ 

แลว 

4 การประมวลและ  

กล่ันกรองความรู  

-ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารขอมูลใหเปน

มาตรฐาน เนื้อหาให

สมบูรณ  

-หัวหนาสวนรากชาร

ปรับปรุงกล่ันกรอง

ฐานขอมูลความรูบน

บอรดประชาสัมพันธ/

เว็บไซตเทศบาลและ

แผนพับ  

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

หัวหนาสวนราชการ

ดําเนินการปรับปรุง

ฐานขอมูลความรูดาน

ตาง ๆ  

มีการตรวจ และ

ปรับปรุงฐาน  

ขอมูลความรู  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

5 การเขาถึงความรู  

-บอรดประชาสัมพันธ  

- เว็บไซตเทศบาล  

- ศูนยขอมูลขาวสาร  

ต้ังผูรับผิดชอบดูแล

บอรดประชาสัมพันธ /

เว็บไซตเทศบาล / ศูนย

ขอมูลขาวสาร  

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

มีผูดูแลบอรด

ประชาสัมพันธ /

เว็บไซตเทศบาล / 

ศูนยขอมูลขาวสาร  

มีการดูแลบอรด

ประชาสัมพันธ /

เว็บไซตเทศบาล/ 

ศูนยขอมูลขาวสาร  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

6 การแบงปน

แลกเปล่ียนความรู  

- บอรด  

ประชาสัมพันธ  

- เว็บไซตเทศบาล 

-จัดทํารูปเลม  

-จัดทํารายงาน  

หัวหนาสวนราชการ

รวบรวมจัดทําเปน

เอกสาร / ฐานความรู /

เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

ดูแลชองทางการ

แบงปนแลกเปล่ียน

ความรู ขาวสารทํา 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

หัวหนาสวนราชการ

รวบรวมจัดทําเปน

เอกสาร /ฐานความรู/

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดูแลชองทางการ

แบงปนแลกเปล่ียน

ความรู  

มีการรวบรวมจัดทํา

เปนเอกสาร / 

ฐานความรู/

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดูแลชองทางการ

แบงปนแลกเปล่ียน

ความรู  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

7 การเรียนรู  

-การสรางองคความรู  

-การนําความรูในไป

ใช  

ประชาสัมพันธ / 

เว็บไซตเทศบาล/ศูนย

ขอมูลขาวสาร  

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

การจัดทํา/บันทึก

ขอมูล  

 

มีการจัดทํา/บันทึก

ขอมูล  

 

 ดําเนินการ

แลว 



-23- 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)  

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชยั  

เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชยั ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู  

                                         ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ  

หนวยทีว่ัดผลไดเปนรูปธรรม      : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ  

ลําดับ กิจกรรม  

 

วิธีการสูความสาํเร็จ  

 

ระยะ  

เวลา  

ตัวชี้วัด  

 

เปาหมาย  

 

ผูรับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ  

 

1 การเตรียมการและ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม  

 

-สงเสริมใหบุคลากรใน

สังกัดเทศบาลตําบล

ประโคนชัย            

เห็นความสําคัญของการ

จัดการความรู  

 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

บุคลากรในสังกัด

เทศบาลทราบ

เปาหมาย KM ของ

เทศบาลตําบลประ

โคนชัย 

 

จํานวนบุคลากรที่

ทราบเปาหมาย KM 

ของเทศบาลตําบล

ประโคนชัยอยาง

นอย ๕๐% ของ

เทศบาล  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

2 การส่ือสาร  

 

ประชุม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน / จัด

กิจกรรมที่ทําใหทกุคน

เขาใจถึงการจัดการ

ความรู  

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

บุคลากรในสังกัด

เทศบาลเขาใจถึง

การจัดการความรู  

 

จํานวนบุคลากรที่

เขาใจถึงการจัดการ

ความรูอยางนอย 

๕๐% ของเทศบาล  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

 

3 กระบวนการและ

เคร่ืองมือ  

-การคนหา  

-การถายทอด  

-แลกเปล่ียนความรู  

มีการจัดทําใหบอรด

ประชาสัมพันธ / 

เว็บไซตเทศบาล/ ศูนย

ขอมูลขาวสาร ใหมีการ

คนหา ถายทอด 

แลกเปล่ียนความรูที่

สะดวกรวดเร็วขึ้น  

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

จํานวนคร้ังบอรด

ประชา สัมพันธ / 

เว็บไซตเทศบาล/

ศูนยขอมูลขาวสาร 

ที่ไดรับการ          

ปรับปรุง  

บอรดประชาสัม  

พันธ/เว็บไซต 

เทศบาล/ศูนย

ขอมูลขาวสาร 

ไดรับการปรับปรุง

ใหดีขึ้น  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

4 การเรียนรู  

 

จัดการประชุม/สัมมนา 

/ศึกษาดูงาน / จัดกิจ  

กรรมเพื่อใหทุกคน

เขาใจและตระหนกัถึง

ความ สําคัญและหลัก  

การของการจัดการ

ความรู  

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

บุคลากรที่เขาใจ

และตระหนักถึง

ความสําคัญและ

หลักการของการ

จัดการความรู  

 

จํานวนบุคลากรที่

เขาใจและตระหนัก

ถึงความสําคัญและ

หลักการของการ

จัดการความรู  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

5 การวัดผล  

 

จัดต้ังทีมงานเพื่อ

ติดตามและประเมินผล

แผนการจัดการความรู

เทศบาลตําบล          

ประโคนชัย 

 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

มีการติดตามและ

ประเมินผล

แผนการจัดการ

ความรูเทศบาล

ตําบลประโคนชัย 

 

ผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนการ

จัดการความรู

เทศบาลตําบลประ

โคนชัย  

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

6 การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล  

 

-การใหของขวัญ/ของ

รางวัล  

 

14 ก.ค. 64  

เปนตนไป 

บุคลากรในสังกัด

เทศบาลมีความ

เขาใจการจัดการ

ความรู  

 

จํานวนบุคลากรที่

เขาใจการจัดการ

ความรูอยางนอย 

๕๐% ของเทศบาล  

 

หัวหนาสวน

ราชการ  

แตละสวน  

ดําเนินการ

แลว 

 

 


