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1. คณะทำงานและจัดทำแผน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)  
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   ประธาน  (CKO) 
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ที่ปรึกษา  (CKO) 
3. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ที่ปรึกษา  (CKO) 

ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการและอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึนกับคณะทำงาน 
4. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   หัวหน้า  KM  Team  
5. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  คณะทำงาน  KM  Team 
6. ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะทำงาน  KM  Team 
7. ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คณะทำงาน  KM  Team 
8. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะทำงาน  KM  Team 
9. หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาการ ผอ.กองคลัง  คณะทำงาน  KM  Team 
10. หัวหน้าสำนักปลัด           คณะทำงาน  KM  Team /เลขานุการ  
คณะทำงานมีหน้าท่ีดังนี้  
1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
2. จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร  
3. ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน  
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 
  หัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อ

นำเสนอประธาน รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน  
   และ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงาน
ความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู้ เป็น Master Trainer ด้านการ
จัดการความรู้   เพื่อให้การจัดทำระบบการจัดการความรู้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)  
   กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น  

• ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย  
๑). ส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร  และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน  
๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ

พัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
            



๒ 

 

3. เป้าหมาย KM (Desired State)  
• เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดำเนินการ 

ประกอบด้วย  
   ๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ  
   ๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลคลองเรือ  มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน / 
กิจกรรมของอบต.คลองเรืออย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  
   ๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีสวนร่วมในการ
แลกเปลี่ยน    องค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน  
   ๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน  
   ๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
4. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)  
   ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดำเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย  KM ที่
เลือกทำ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ  

๑). ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒). บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

   ๓). คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

5. แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
การจัดการความรู้ Knowledge Management  

   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ  
   ๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม  
   ๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก ่ 
๑). การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  

   ๕). การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสกัด   
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  

๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน  
   โดย ที่การดำเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป  (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย 
(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดย  คนคนเดียว 
เนื่องจากเช่ือว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดำเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิด
พลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน  เป้าหมายของงานที่สำคัญ คือ 
การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้  ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ 
ออกเป็น ๔ ส่วน คือ  
   ๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของ
สังคมส่วนรวม  
   ๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ  
   ๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาข้ึน ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร  
   ๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์  กับต้นทุนที่ลงไป การทำงานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทำงานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง  
   เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้
ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สำหรับใช้งานของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้ข้ึนใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้น
เป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน  
และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้  แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง 
หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทำงาน และที่สำคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการ
การจัดการด้วย 

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา  
งาน พัฒนางาน  
คน พัฒนาคน  
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้  
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ความเป็นชุมชนในที่ทำงาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อที่ ๑  
ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา 
อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดำเนินการเพียงเพื่อให้ได้ช่ือว่ามีการจัดการ
ความรู้ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูก
วิธี ก็มีโอกาสสำเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวกำหนดที่สำคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการ
จัดการความรู้  
  การจัดการความรู้ท่ีดีเริ่มด้วย  

- สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาว  
- การจัดทีมริเริ่มดำเนินการ  
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดำเนินการต่อเนื่อง  
- การจัดการระบบการจัดการความรู้  

   แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้  แรงจูงใจแท้ต่อการดำเนินการจัดการความรู้  คือ 
เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ทำงานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสำคัญ ในระดับที่เป็นหัวใจสู่
ความสำเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนำไปสู่การดำเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความล้มเหลว
ของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการดำเนินการจดัการความรูใ้นสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ที่พบบ่อย
ที่สุด คือ ทำเพียงเพื่อให้ได้ช่ือว่าทำ ทำเพราะถูกบังคับตามข้อกำหนด ทำตามแฟช่ันแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการ
ดำเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง  
6. องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  
   ๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  
   ๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่าง
ง่าย และรวดเร็วข้ึน  
   ๓. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำ
ให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  
   องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล  การจัดการความรู้ของกรมการ
ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง  ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบคุลากรที่มปีระสทิธิภาพ และมีการเรียนรู้รว่มกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณา 
แล้วเห็นว่ามีความสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ การจัดการองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้
กำหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้อำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผล
ได้เป็นรูปธรรม คือ อำเภอ/กิ่งอำเภอ มีข้อมูลผลสำเร็จ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่
น้อยกว่าศูนย์ละ ๑ เรื่อง และเพื่อให้เป้าหมายบรรลผุล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ
กิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวังว่าแผนการ 
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จัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่การ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่องอื่น ๆ และนำไปสู่
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต่อไป 
๗. แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  

แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)  
   กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้นำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

1.เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

2.ความรู้อยู่ท่ีใคร อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

3.จะแบ่งประเภท หัวข้อ

อย่างไร 

4.จะท าให้เข้าใจงา่ยและสมบูรณอ์ย่างไร 

5.เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม ่

6.มีการแบ่งปันความรู้ให้กนัหรือไม่ 

7.ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชนก์ับองคก์ร
หรือไม ่

ท าให้องคก์รดีขึน้หรือไม ่
7. การเรียนรู้ (Learning) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

หรือไม 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

1. การบ่งชีค้วามรู้ 
(Knowledge Identification) 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)      
   เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร 
มีทั้งหมด ๗ ข้ันตอน คือ  
   ๑). การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  
   ๒). การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้
เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
   ๓). การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต  
   ๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
   ๕). การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
   ๖). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำ
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ เป็นต้น  
   ๗). การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ 
การนำความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

กระบวนการ 
และเคร่ืองมอื 

(Process & Tools) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
   เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร  ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้  
   ๑). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 
(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร , ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ , มีระบบการติดตามและประเมินผล , 
กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน  
   ๒). การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทกุคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ, ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับทุกคน, 
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  
   ๓). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ  ข้ึนกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง 
ฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร  
   ๔). การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้  
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง  
   ๕). การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการนำผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีข้ึน, มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็น
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัด
ที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)  
        ๖). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร , แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา 

8. หัวใจของการจัดการความรู้  
   มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาช้ีธงคำตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้ โดย
อาจกล่าวเป็นลำดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับข้ันของความต้องการ ( Hierarchy of needs ) ของ Mcgregor ได ้
โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team)  
   ๑. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง  
   ๒. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather 
in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่
คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน 
  ๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางสำคัญ ของ
ความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติ  
   ๔ . Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : 
นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทำให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 

จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอทำให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลำดับช้ันมาเริ่ม 
แต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออำนาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับ ที่เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน 
และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสำคัญในการ ถ่ายทอดความรู้กว่า
เครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคล ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็
ตาม ถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ข้ึนแล้ว หากไม่นำไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของ ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ 
ประโยคสุดท้ายที่เน้นการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่าน่ันเป็นนิยามใหม่ของ
ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จดัการเลยที เดียว ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้น่าคิด หลังจากการไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” โดยได้ฟังการ



๘ 

 

บรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้
อย่างลึกซึ้งมาก จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การพัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ 
  ๑. ชุมชน หมายถึงการอยูร่่วมกัน ความเป็นชุมชนมเีป้าหมายที่การอยูร่่วมกัน  
   ๒. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดลุ บูรณาการของปัจจัยต่าง ๆ อย่างน้อย ๘ 
ด้าน ได้แก่ ชีวิต สงัคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน  
   ๓. การเรียนรู ้หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนน้ัน ๆ ผ่านการปฏิบัติ  
   ๔. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอื้ออำนวย ส่งเสริม เสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรอื
ถ่ายทอดความรู ้

  ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท  ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของ
ชาวบ้านหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู้นี้ การเรียนรู้สำคัญกว่าตัวความรู้ เพราะถ้าไม่ระวัง ตัวความรู้จะเป็น
ความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือ มีชีวิต เป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ร่วมกัน 
เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ  (interaction learning through action)          
อ.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้าน การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) และ
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อคราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ 
ห้องประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การจัดการความรู้ (KM) 
สิ่งสำคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสำคัญอยู่ที่เรา
จะได้เรียนรู้จากการสอนคนอื่น (Learning from Teaching) และ สิ่งที่สำคัญของการ จัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน 
การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทำงาน การจัดลำดับความสำคัญ ของงาน ขององค์กรเครื่องมือในการจัดการ
ความรู้ 

9. เครื่องมือในการจัดการความรู้  
   กรมการปกครองได้จัดทำแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) ซึ่ งปรากฏอยู่ในเอกสาร         
“คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙” ซึ่งได้ส่งให้ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙ แล้ว เมื่อ
พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกล่าว จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน คือ  

๑. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
๒. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process)  
   ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน จะมีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนตามขอบเขต  
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่ละสำนัก กอง รองรับ 
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า ๑๖โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมการ
ปกครองเพื่อสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นงานที่มีความสำคัญอีกงานหนึ่ง  ที่ต้องการ 
พลังการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในการที่จะก่อเกิดการ
รวบรวมสะสมองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

การจัดการความรู้ประกอบด้วย  
   กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพื่อให้มีการนำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดและ
แลก เปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  



๙ 

 

   (๑) เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Explicit  
   (๒) เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้องอาศัย
การถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก  
   ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชน นัก
ปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
10. การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้  
   การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดข้ึนจากการค้นพบว่า
องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม  ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึง เปลี่ยนไป 
และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็น
จะต้องบริหาร จัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมี
การจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร  ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็น
กระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความ  ชำนาญแล้ว องค์กรจะทำอย่างไรให้บุคลากร
เหล่าน้ันยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในข้ันตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้
เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพื่อ ที่จะนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สำหรับประเทศไทย
นั้นคงเป็นเรื่องท้าทาย สำหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล  และการกระตุ้นให้บุคลากร
ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่
มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" 
หากองค์กรสามารถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก  จนเกินไป สืบเนื่องจากการ
ปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ เป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ได้กำหนดเป็นหลักการว่าส่วน
ราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสร้างความ
มีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง กันและกัน 
11. CoP (Community of Practice)  
   CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเช่ือมโยง
กันอย่างไม่เป็นทางการ ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้ มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน  

• มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ทีจ่ะพฒันาวิธีการทำงานได้ดีข้ึน  
• มีความเช่ือวิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือ และภาษาเดียวกนั  
• มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู ้และยึดถือคุณค่าเดียวกนั  
• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง  
• มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ หรอืผ่านเทคโนโลยี  
• มีความร่วมมือช่วยเหลือ ทำให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ตอ้งการใช้ได้ง่าย  
• มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง เพื่อพฒันาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง  
• มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม 



๑๐ 

 

  ทำให้เพิ่มพูนความรู้ที่ลึกซึง้ข้ึนเรือ่ย ๆ  ในระดับที่ง่ายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งทำงาน
ด้วยกันมาระยะหนึ่ง มีเป้าหมายร่วมกัน และต้องการที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน กลุ่ม
ดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดจากการจัดต้ังโดยองค์การ เป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคม และความพยายามที่จะทำ
ให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นกลุ่มที่ไม่มีอำนาจ ไม่มีการกำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กร และอาจจะมีเป้าหมายที่ขัดแย้ง
กับผู้นำองค์กร ในหนึ่งองค์กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจำนวนมาก และคนคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนัก
ปฏิบัติมีความสำคัญอย่างไร เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ  เกิดจากความใกล้ชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่
ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการ 
คำว่า ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoP ช้ีจุดเน้นที่ การเรียนรู้ซึ่งได้รับจากการทำงาน เป็นหลัก เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ ปัญหา
ประจำวัน เครื่องมือใหม่ ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทำงานที่ได้ผล และไม่ได้ผล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำ
ให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก  สร้างความรู้ และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้ จากหนังสือ หรือการ
ฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ดีกว่า 
การสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็นทางการ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ 

แนวคิด CoP  
• CoP เป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัว มากกว่าการรวบรวมความรู้ เพื่อสง่มอบให้

ผู้อื่น  
• CoP เป็นเรื่องของการเรียนรู้ เพื่อเป็นคนทำงานที่เก่งข้ึน มิใช่แค่เรียนรู้ว่า จะทำงานอย่างไร 

หรือเรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม  

• การเป็นสมาชิกของ CoP คือ มีส่วนร่วมในชุมชนน้ัน อย่างมีความหมาย  

• CoP ควรเช่ือมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร  
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทำในบริบทเฉพาะ  
สิ่งท่ีมีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ ได้แก่  
• สิ่งที่ปรากฏชัดแจ้ง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบาที่ชัดเจน เกณฑ์ที่กำหนดไว้ กฎ

ข้อบังคับ สัญญา  
• สิ่งที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง: ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ในใจ ความหยั่งรู้ การรับรู้ ความอ่อนไหว ความเข้าใจ 

สมมติฐาน มุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป  
   การปฏิบัติมิใช่สิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง 
หรือกฎระเบียบ  
   มีคนอ่ืนในองค์กร ซึ่งมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับเรา พวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์
นั้น ให้ผู้อื่น และเราเต็มใจที่จะช่วยพวก เขา เราสามารถค้นหาพวกเขาได้พบ แม้จะไม่รู้จักพวกเขา ธรรมชาติของ CoP 

  องค์กรประกอบไปด้วย CoP จำนวนมากทับซ้อนกันอยู่ คู่ขนานไปกับโครงสร้างที่เป็นทางการของ
องค์กร  

รอบชีวิตของ CoP ไม่มีความชัดเจนว่า เริ่มต้นเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ข้ึนกับความพร้อม และโอกาสเหมาะ 
สำหรับการเรียนรู้  
   ประเด็นท่ี CoP ให้ความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความต้องการ และความสนใจของสมาชิก การสนับสนุน CoP  
   ปฏิบัติต่อ CoP เสมือนทรัพย์สินขององค์กร  ให้การสนับสนุนทรัพยากร  และข้อมูลข่าวสาร ดูแล
เป้าหมายให้สอดคล้องกับองค์กร  



๑๑ 

 

   ส่งเสริมการสร้าง CoP ด้วยการยอมรับผลงานที่เกิดข้ึน จากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ และดึงชุมชนเข้า
มาร่วมกันทำงาน ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก  
   มองว่า องค์กรเป็นท่ีรวมของชุมชน  ที่เช่ือมต่อกัน ส่งเสริมให้มีจุดยืนที่ เหมาะสม  และมีส่วนต่อ
ความสำเร็จขององค์กร  
   ส่งเสริมให้ CoP เรียนรู้จากภายในกลุ่ม และจากกลุ่มอื่นๆ  
   ดูแลว่า กลไกขององค์กรมีส่วนในการสนับสนุน CoP  
   ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเช่ือมต่อทั่วทั้งองค์กร มุมมองต่อการเรียนรู้  
   การเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ แต่เรามักจะมองไม่เห็นว่า เกิดการเรียนรู้ดีข้ึน  
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แต่เกิดจากการทำความเข้าใจ ในตรรกะ 
หรือวิธีคิดของคนอื่น  
   เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และความคิดกันได้กว้างขวางขึ้น แต่หัวใจของ
การแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจร่วมกัน ใส่ใจความคิดของกันและกัน และสร้างชุมชนซึ่งเช่ือใจกัน การหาโอกาสเรียนรู้ 

  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้  ให้มองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีส่วนร่วม และการแยกตัวของ
สมาชิก  
   เมื่อมีการนำความรู้ไปใชใ้นบริบทอ่ืน หรือมีการส่งผา่นข้อมูลข่าวสารไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ให้ติดตาม
เรียนรู้การปรับเปลี่ยน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม่  
   รับรู้การเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ในที่ไกลหูไกลตา  
   การเรียนรู้ท่ีชายขอบของ CoP ก็มีความสำคัญ ได้แก่ การดึงดูดสมาชิกใหม่ การตอบสนองสิ่งกระตุ้น
จากภายนอก การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่น ๆ ข้อควรระวัง  
  ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ท่ีฝังลึก มาเข้าไว้ในลักษณะของเอกสาร อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี เกิดเป็นขยะของข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่คนใช้ สุดท้ายคนก็ยังต้องการความช่วยเหลือ ในเรื่องประสบการณ์ จาก
เพื่อนร่วมงาน 

    ให้มีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติใหม้ากทีสุ่ด อย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้ความรู้จาก CoP หรือ
เปลี่ยนความรู้จาก CoP ไปเป็นหลกัสูตรเพือ่การฝึกอบรม  
   แนวคิดปัจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู้ ไปสู่การเช่ือมต่อระหว่างบุคคล อย่าสร้างห้องสมุดที่
เต็มไปด้วยเอกสาร ให้สร้างบัตรรายช่ือบุคคล (card catalog) เพื่อช่วยในการเช่ือมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล  ปัจจัยสู่
ความสำเร็จ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วในองค์กร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตข้ึนเมื่อเป็นที่
ประสงค์ของสมาชิก การที่จะให้มีคุณค่าต่อองค์กร จะต้องได้รับการเพาะบ่ม ดูแลด้วยความระมัดระวัง การสนับสนุนมา
เกินไป อาจจะทำให้ไม่เป็นที่สนใจจากสมาชิก การปล่อยปละละเลย ก็อาจจะทำให้แคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความท้าทายน้ี
แตกต่างจากปัจจัยต่างๆ ที่ผู้นำองค์กรเคยประสบ ความท้าทายสำหรับ CoP ปัญหาสำคัญของชุมชนที่กำลังเติบโต คือ 
การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปล่อยให้ผู้ประสานงานรับผิดชอบไปคนเเดียว เมื่อผู้ประสานงานหันไปทำงานอื่น 
ชุมชนก็ล่มสลาย ปัญหาสำคัญของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ คือ การที่สนใจอยู่แต่ความสำเร็จของตนเอง ข้อเสนอแนะ
ต่อไปนี้ จะช่วยรักษาพลังของชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่อง นำสมาชิกใหม่เข้ามาร่วม และมุ่งไปที่ประเด็นที่แหลมคม 
  เชิญผู้นำทางความคิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแต่เริ่มแรก เพื่อสร้างพลังให้แก่ชุมชน   
  จัดให้มีเวทีพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างความตื่นตัว ความไว้เนื้อเช่ือใจ ความรู้สึกร่วม  
  ส่งเสริมการติดต่อระหว่างสมาชิกของชุมชน  
   จัดตั้งกลุ่มแกนท่ีแข็งขัน ไม่จำเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนกลุ่มแกน
ด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษ ความท้าทายด้านเทคนิค  



๑๒ 

 

   ทำให้การติดต่อ การให้ข้อมูล และการเข้าถึงชุมชนเป็นเรื่องง่าย เช่น การใช้ Software computer 
ที่ใช้ง่าย และคุ้นเคย ความท้าทายสำหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณค่ามากของชุมชน คือ การร่วมกันแก้ปัญหา แต่การอภิปราย
ปัญหาอย่างเปิดอก ในขณะที่ความคิดยังไม่สุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของเรา ความท้าทาย
ของสมาชิกที่สำคัญ คือ การพูดถึงปัญหาของตนเอง ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากที่เราไม่รู้จัก  
   สร้างเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เป็นผู้ขอความช่วยเหลือ และหาผู้
ที่มีกึ๋นไปร่วมอยู่ในเวที ผู้ประสานงานช่วยกระตุ้นให้อธิบายหลักคิดของข้อเสนอ เพื่อให้สมาชิกอภิปรายไปที่สมมติฐาน ที่
ใช้และเลือก การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจในกลุ่มขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างชุมชนได้ 

  ตามนิยามของ DOPA KM Team ได้กล่าวไว้ว่า CoP เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไมเ่ป็นทางการ                
มีวัตถุประสงค์เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลที่ดีข้ึนส่วนใหญ่การ
รวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง หนึง่ร่วมกัน ซึ่งความ
ไว้วางใจและความเช่ือมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างกนัจะเป็น สิ่งที่สำคัญ  
   Cop จะมีความแตกต่างจากการทีบุ่คคลมารวมกลุ่มกันเป็นทีมปฏิบัตงิานปกตทิั่วไปตรงที่ Cop เป็นการ
รวมตัวกันอย่างสมัครใจ เป็นการเช่ือมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน โดยกจิกรรมทางสังคม ไม่ได้มีการมอบหมายสั่งการเป็นการ
เฉพาะและจะเลือกทำในหัวข้อหรือเรือ่งทีส่นใจร่วมกันเท่านัน้  
   ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม CoP จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ทำงานของบุคคลและองค์กรต่อไป และจากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในกลุม่อย่างไม่เปน็ทางการในท่ามกลางบรรยากาศ
แบบสบาย ๆ ประกอบกับการใช้เทคนิคที่เรียกว่าสุนทรีสนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็นการสนทนาที่เคารพความคิดเห็นของ
ผู้พู ด ให้ เกียรติกัน  ให้ โอกาสกัน  และไม่พยายามขัดขวางความคิดใคร  กับรับฟั งผู้อื่ นพูดอย่างตั้งอกตั้ งใจ                
(Deep Listening)  
  บทสรุป  
   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เป็นกิจกรรมเริ่มต้นอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรมหลาย
ประการที่จะต้องดำเนินการทั้งในสว่นที่อาจเรยีกว่าเป็นมติิ ของการบังคับและในสว่นที่เป็นมิติของการส่งเสริม ส่วนที่เป็น
มิติการบังคับ คือ การที่จะต้องดำเนินการ KM ในฐานะตัวช้ีวัดที่เป็นพันธะสัญญาที่กรมการปกครองได้จัดทำไว้ในคำ
รับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  กับ สำนักงาน ก.พ.ร. ให้สำเร็จ คือ การดำเนินการในส่วนกลางของทุก
สำนัก/กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กับการดำเนินการในส่วนภูมิภาคของอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ ในการทำให้อำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ ที่
เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยอำเภอ/กิ่งอำเภอ จะต้องจัดทำผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณา
การในพื้นที่ จำนวน ๑ เรื่อง เพื่อเผยแพร่ติดไว้ที่ ศตจ.อำเภอ/กิ่งอำเภอ และบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดและกรมการ
ปกครอง ในส่วนที่เป็นมิติของการส่งเสริม  คือ การดำเนินการ KM ในฐานะที่ เป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรสู่ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทำใหม้ีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือได้ว่าเป็น “ทุน
ทางสังคม” มีความสำคัญยิ่งต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมาย KM ดังกล่าว การศึกษาเรียนรู้เรื่อง KM และการมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันในกิจกรรม KM ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะทำให้เกิดสัมฤทธ์ิผล กับงานด้านการจัดการความรู้
ที่กรมปกครองรับผิดชอบ เช่น เดียวกับงานอื่น ๆ ที่ผ่านเข้ามาและสำเร็จผลลงด้วยดี  กับทั้งเกิดคุณค่าประโยชน์แก่ 
ประชาชนและชาติบ้านเมืองไปพร้อมกัน เป็นที่ยอมรับและได้เกิดความไว้วางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา 
12. คุณเอ้ือ คุณอำนวย คุณกิจ คุณประสาน คนสำคัญท่ีดำเนินการจัดการความรู้  
   ๑. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สำหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่า และ
ดำเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายข้ึน ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ โดยกำหนด
ตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดี, รองผู้อำนวยการใหญ่, 
นายกเทศมนตรี  



๑๓ 

 

   ๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสงูสดุ “คุณเอื้อ” ก็สบายไป
เปลาะหนึ่ง แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือ นำ เป้าหมาย/หัวปลา 
ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ “คุณเอื้อ” คือ การหา “คุณ
อำนวย” และร่วมกับ  “คุณอำนวย” จัดให้มีการกำหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ในระดับย่อยๆ  ของ “คุณกิจ/
ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเช่ือมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร, จัดบรรยากาศ
แนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ (Empowerment), ร่วม Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรร
ทรัพยากรสำหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ พร้อมคอยเช่ือมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ  ทั้ง
ภายในและนอกองค์กร , ติดตามความเคลื่อนไหวของการดำเนินการให้คำแนะนำบางเรื่อง และแสดงท่าทีช่ืนชมใน
ความสำเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่องในผลสำเร็จ และให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจใน
ความสำเร็จ 
  ๓. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ 
ความสำคัญของ “คุณอำนวย” อยูท่ี่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเช่ือมโยง โดยต้องเช่ือมโยงระหว่างผู้
ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอือ้”), เช่ือมโยงระหว่าง “คุณกจิ” ต่าง  
กลุ่มภายในองค์กร, และเช่ือมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้าทีท่ี่ “คุณอำนวย” ควรทำ 
คือ  
   -ร่วมกบั “คุณเอื้อ” จัดให้มกีารกำหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพื่อสร้าง
ความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”  
   - จัดตลาดนัดความรู ้เพื่อให ้คุณกิจ นำความสำเรจ็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรูอ้อกมาจากวิธี
ทำงานที่นำไปสู่ความสำเรจ็นั้น เพื่อการบรรล ุ“หัวปลา”  

- จัดการดงูาน หรอืกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist) เพื่อใหบ้รรล ุ“หัวปลา” ไดง้่าย หรือ 
เร็วข้ึน โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทำงานจากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต    
   -จัดพื้นที่เสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสำหรับเกบ็รวบรวมขุมความรู้ที่ได้ เช่น ใช้เทคโนโลยี
การสือ่สารและสารสนเทศซึ่งรวมทัง้เว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น  
   -สง่เสรมิให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรือ่งทีเ่ป็นความรู้ หรอืเป็นหัวใจ
ในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร  
   -เช่ือมโยงการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กร  กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพื่อสร้างความ
คึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก 
   ๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกจิ” หรือผู้ปฏิบัตงิาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตัวจรงิ 
ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณรอ้ยละ ๙๐-๙๕ ของทัง้หมด “คุณกจิ” เป็น
เจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ทีม่ีความรู ้(Explicit Knowledge) และเป็นผูท้ี่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา 
สร้าง แปลง ความรูเ้พื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หวัปลา” ที่ตั้งไว้  
   ๕. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับ
ความรู้แบบทวีคูณ 

๑3. ภาษิต คำคม KM  
   - Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู้อยู่ ในผู้ใช้ ไม่ ใช่อยู่ใน
แหล่งรวมความรู้ (Y. Maholtra)  
   - KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง 
(Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)  



๑๔ 

 

   - A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู้
เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ (Kahlil Gibran)  
   - Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้ เป็นสินทรัพย์สาคัญ                  
แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล  
   - Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็นการ
กระทำ 
   - Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather 
interactions between people. การถ่ายทอดความรู้สำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่เป็นเรื่อง
ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)  
   - Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาด ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข  
๑4. เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่      I AM READY  

I (Intergrity)   = การทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี  
A (Actiumens)  = ขยันตั้งใจทำงาน  
M (Moral)   = มีศีลธรรม  
R (Relevancy)  = มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา  
E (Efficiency)   = การทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
A (Accountability)  = การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน  
D (Democracy)  = มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย  
Y (Yield)   = มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
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15. แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้  
                                         ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตา่ง ๆ  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม      : พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
ลำดับ กิจกรรม  

 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ  
 

ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

หมายเหตุ  
 

1 การสร้างและแสวงหาความรู้  
-ภายในตำบล  

-ภายนอกตำบล  

-จัดหรือส่งอบรม 
/ สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /
ศึกษาต่อ  

 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาต่อ  

 

บุคลากรได้รับ
การอบรม / 

สัมมนา / ศึกษา
ดูงาน /ศึกษาต่อ  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

2 การจัดความรู้ให้เป็น  
ระบบ  

-บอร์ดประชาสัมพันธ์  
-เว็บไซต์ อบต.  

-จัดทำรูปเล่ม/รายงาน  
แผ่นพับ  

-รวบรวมความรู้
เป็นหมวดหมู่
และจัดทำ
ฐานข้อมูล  

-สร้างคลังความรู้
ระเบียบข้อ

กฎหมาย ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

จำนวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ด้าน

ต่าง ๆ  

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพ่ิม  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

3 การประมวลและ  
กลั่นกรองความรู้  

-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 

สมบูรณ์  

ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความรู้
ของบอร์ด

ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต.  

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

จำนวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ที่ได้รับการ

ปรับปรุง  

จำนวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ที่

ได้รับการ
ปรับปรุง  

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

4 การเข้าถึงความรู้  
-บอร์ดประชาสัมพันธ์  

- เว็บไซต์ อบต.  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

รวบรวมความรู้
เพ่ือติดประกาศ 

/บันทึก / 
จัดเก็บ  

 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

จำนวนการเข้าถึง 
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ  

มีจำนวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล

ความรู้ด้าน             
ต่าง ๆ  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้  

-บอร์ดประชาสัมพันธ์  
- เว็บไซต์ อบต.  
-จัดทำรูปเล่ม  
-จัดทำรายงาน  

-แผ่นพับ  

ให้บุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน ๆ 
เข้าร่วมประชุม/
รายงานผลการ

อบรม  
 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

จำนวนการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ /จัดทำ

รายงาน/บันทึกทึก
ข้อมูลในเว็บไซต์ 
อบต.คลองเรือ 

 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพ่ิม  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

6 การเรียนรู้  
-การสร้างองค์ความรู ้ 
-การนำความรู้ในไปใช้  

ประชาสัมพันธ์ / 
เว็บไซต์ เทศบาล 

/ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทำ 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

การจัดทำ/บันทึก
ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์  
 

มีจำนวนการ
จัดทำ/บันทึก

ข้อมูล  
 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสรา้งบรรยากาศให้เอ้ือต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพฒันางาน ของ 

                                          หน่วยงานตา่ง ๆ ภายในตำบลคลองเรอื       
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม      : บรรยากาศที่เอ้ือต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  
ลำดับ กิจกรรม  

 
วิธีการสู่ความสำเร็จ  

 
ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

หมายเหตุ  
 

1 การบ่งช้ีความรู้  
-มีบรรยากาศที่เอื้อตอ่การนำ

การจัดการความรู้มาเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน  

เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การนำการจัดการ

ความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการ

พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน  

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

จำนวนการ
เสริมสร้าง

บรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการนำการ

จัดการความรู้มา
เป็นเคร่ืองมือ  

 

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือ

ต่อการนำการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
-ภายในตำบล 

-ภายนอกตำบล 

-ประชุม/สัมมนาเพ่ือ
สนับสนุนการสร้าง

บรรยากาศ  
 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

จำนวนคร้ังที่
ประชุม/สัมมนา

เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ  

 

มีการประชุม/
สัมมนาเพ่ือ

สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการ

ทำงาน  

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 

-เวบ็ไซต์เทศบาล  
- วารสาร  

-จัดทำรูปเล่ม/รายงาน  
และแผ่นพับ  

ประชาสัมพันธ์ / 
เว็บไซต์เทศบาล/
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ทำแผ่นพับแจก  
 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

จำนวนการ
ประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียน

ความรู้ /จัดทำ
รายงาน/บันทึก

ทึกข้อมูลใน
เวบ็ไซต์เทศบาล 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรู้เพ่ิม  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

4 การประมวลและ  
กลั่นกรองความรู้  

-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 

เน้ือหาให้สมบูรณ์  

-หัวหน้าส่วนรากชาร
ปรับปรุงกลั่นกรอง

ฐานข้อมูลความรู้บน
บอร์ด

ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์เทศบาลและ

แผ่นพับ  

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

หัวหน้าส่วน
ราชการ

ดำเนินการ
ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความ รู้
ด้านต่าง ๆ  

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความรู้  

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

5 การเข้าถึงความรู้  
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 

- เวบ็ไซต์เทศบาล  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

ตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
/เว็บไซต์เทศบาล/ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ /
เวบ็ไซต์เทศบาล 

/ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  

มีการดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ /
เว็บไซต์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
- บอร์ด  

ประชาสัมพันธ์  
- เว็บไซต์ เทศบาล  

-จัดทำรูปเล่ม  
-จัดทำรายงาน  

หัวหน้าส่วนราชการ
รวบรวมจัดทำเป็น

เอกสาร / 
ฐานความรู้ /
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดแูล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้  

ข่าวสารทำ 
 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

หัวหน้าส่วน
ราชการรวบรวม
จัดทำเป็นเอกสาร 

/ ฐานความรู้/
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดูแล
ช่องทางการ

แบ่งปัน
แลกเปล่ียน

ความรู้  

มีการรวบรวม
จัดทำเป็นเอกสาร 

/ ฐานความรู้/
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดแูล
ชอ่งทางการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

7 การเรียนรู้  
-การสร้างองค์ความรู้  
-การนำความรู้ในไปใช้  

ประชาสัมพันธ์ / 
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร  

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

การจัดทำ/บันทึก
ข้อมูล  

 

มีการจัดทำ/บันทึก
ข้อมูล  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น 

 

 



๑๗ 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้  
                                         ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตา่ง ๆ  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม      : พนกังานตำบลคลองเรือในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
ลำดับ กิจกรรม  

 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ  
 

ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

หมายเหตุ  
 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 

-ส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล
คลองเรือ เห็น

ความสำคัญของการ
จัดการความรู้  

 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

บุคลากรในสังกัด
อบต.ทราบ

เป้าหมาย KM ของ
ตำบลบลคลองเรืแ         

 

จำนวนบุคลากร
ที่ทราบ

เป้าหมาย KM 
ขององค์การ
บริหารส่วน

ตำบลคลองเรือ
อย่างน้อย ๕๐% 

ของอบต.  

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

2 การสื่อสาร  
 

ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ทำให้ทุก
คนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู้  

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

บุคลากรในสังกัด
อบต.เข้าใจถึงการ

จัดการความรู้  
 

จำนวนบุคลากร
ที่เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้

อย่างน้อย ๕๐% 
ของ เทศบาล  

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ  

-การค้นหา  
-การถ่ายทอด  

-แลกเปลี่ยนความรู้  

มีการจัดทำให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ / 
เว็บไซต์ อบต./ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ให้มีการค้นหา 

ถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนความรู้ที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น  

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

จำนวนครั้งบอร์ด
ประชา สัมพันธ์ / 
เว็บไซต์เทศบาล/
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ที่ได้รับการ 
ปรับปรุง  

บอร์ดประชาสัม  
พันธ์/เว็บไซต์ 
อบต./ศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร 
ได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

4 การเรียนรู้  
 

จัดการประชุม/
สัมมนา /ศึกษาดู

งาน / จัดกิจ  
กรรมเพ่ือให้ทุกคน
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความ สำคัญและ

หลัก  
การของการจัดการ

ความรู้  

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนักถึง
ความสำคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู้  

 

จำนวนบุคลากร
ที่เขา้ใจและ
ตระหนักถึง

ความสำคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู้  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

5 การวัดผล  
 

จัดตั้งทีมงานเพ่ือ
ติดตามและ

ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้ตำบล                  

คลองเรือ 
 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

มีการติดตามและ
ประเมินผล

แผนการจัดการ
ความรู้องค์การ

บริหารส่วนตำบล
คลองเรือ 

 

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

6 การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล  

 

-การให้ของขวัญ/
ของรางวัล  

 

ตุลาคม-กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

บุคลากรในสังกัด
อบต.มีความเข้าใจ
การจัดการความรู้  

 

จำนวนบุคลากร
ที่เข้าใจการ

จัดการความรู้
อย่างน้อย ๕๐% 

ของอบต.  
 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

 

 
 



๑๘ 

 

๑๖. ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
  กรอบการประเมินการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มรหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเ สมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีกี่เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกบั
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น 
  • ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 
  ๑). ส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการความรูม้าเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาบุคลากรและพฒันางานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 
ขอบเขต KM ที ่

(KM Focus Area) 

                                         ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 
ประชาชนไทย / 

ชาวต่างชาติ / ชุมชน 
ข้าราชการ ของ
หน่วยงานตนเอง 

กระทรวง กรม  
กอง ของ 

หน่วยงานอ่ืน 

 
รัฐบาล 

Outsource 
ของ 

หน่วยงาน 
๑. ส่งเสริมการนำกระบวนการ
จัดการความรู้มาใช้พัฒนา
บุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน 

๑. ได้รับการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว 
๒. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
๓. ชุมชนได้รับการพัฒนาไปในทาง
ที่ดีขึ้น 
๔. ชุมชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

๑. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
๒. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
และ อบต. 
๓. สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ใช้บริการ 
๕. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 

๑.ได้รับผลงานที่
ทีประสิทธิภาพ 
๒.ภาพลักษณ์ที่ดี 

๑.เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี 

 

๒. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือ
ต่อการนำการจัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน อบต. 

๑. ได้รับการบริการที่สะดวกสบาย 
๒. สามารถสืบ / ค้นว้าความรู้ตา่งๆ 
ได้ง่าย 

๑. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
๒. มีความคิดร่วมกัน 
๓. มีการพัฒนาตนเอง 
๔. มีการเรียนรู้ในทีม 
๕. มีความคิดเชิงระบบ 
๖. มีความคิดสร้างสรรค ์

๑.เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี 

๑.เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี 

 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
17.เกณฑ์การประเมิน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มีนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนาการจัดการความรู้    (Knowledge 
Management) ในองค์กร โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม และได้จัดวางระบบการจัดการเพื่อให้
เอื้อต่อการนำแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   ได้จัดวางระบบ
การจัดการความรู้และแผนการดำเนินงานดังรายการต่อไปนี้ 
  ๑). องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มีแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี   พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ ซึ่งมีลักษณะ
เป็น Conceptual Plan โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ๖ ประการ ได้แก่  วิสัยทัศน์   พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด และโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร  ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน  



๑๙ 

 

  ๒). นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ (CEO)  กำหนดผู้บริหารจัดการความรู้ CKO  และทีมงาน 
KM เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  ๓). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM 
การกำหนดเป้าหมาย KM และการประเมินการจัดความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมินตนเอง 
  ๔). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันจัดทำแผนจัดการความรู้ เพื่อกำหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ตลอดจนกำหนดตัวช้ีวัดผลสำเร็จในการ
ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
  มีการกำหนด ประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี     เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
แนวทางการติดตามและประเมิน 

๑. กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่กำหนด ภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือ กรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร 

๒. กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำบันทึกข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเวปไซต์ อบต. 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ โดยให้ทำการประสานงานกับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล 

๓. กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดเก็บชุดองค์ความรู้ไว้รูปเอกสารโดยจัดทำเป็นเล่ม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนา 

๕. ทำการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานของ
ผู้บังคับบัญชา 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556  มาตรา 11   

กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรีย นรู้อย่างสม่ำเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบตัิราชการได้อย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   

 เพื่อให้การปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการ
บริหารที่ดี  จึงได้นำการจัดการความรู้  (  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดข้ึนและนำไปปฎิบัติได้อย่ างเป็น
รูปธรรม   โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนดำเนินงานข้างต้นแล้ว 
๑7. การติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
   ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
ประกอบด้วย  

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   ประธาน  (CKO) 
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ที่ปรึกษา  (CKO) 
3. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  ที่ปรึกษา  (CKO) 
4. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   หัวหน้า  KM  Team  



๒๐ 

 

5. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  คณะทำงาน  KM  Team 
6. ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะทำงาน  KM  Team 
7. ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คณะทำงาน  KM  Team 
8. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะทำงาน  KM  Team 
9. หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาการ ผอ.กองคลัง  คณะทำงาน  KM  Team 
10. หัวหน้าสำนักปลัด           คณะทำงาน  KM  Team /เลขานุการ  

  ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ   และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้  
                                         ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตา่ง ๆ  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม      : พนักงานอบต.คลองเรือในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
ลำดับ กิจกรรม  

 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ  
 

ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

หมายเหตุ  
 

1 การสร้างและแสวงหาความรู้  
-ภายในตำบล  

-ภายนอกตำบล  

-จัดหรือส่งอบรม 
/ สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /
ศึกษาต่อ  

 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาต่อ  

 

บุคลากรได้รับ
การอบรม / 

สัมมนา / ศึกษา
ดูงาน /ศึกษาต่อ  

 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

2 การจัดความรู้ให้เป็น  
ระบบ  

-บอร์ดประชาสัมพันธ์  
-เว็บไซต์อบต.  

-จัดทำรูปเล่ม/รายงาน  
แผ่นพับ  

-รวบรวมความรู้
เป็นหมวดหมู่
และจัดทำ
ฐานข้อมูล  

-สร้างคลังความรู้
ระเบียบข้อ

กฎหมาย ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

จำนวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ด้าน

ต่าง ๆ  

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพ่ิม  

 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

3 การประมวลและ  
กลั่นกรองความรู้  

-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 

สมบูรณ์  

ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความรู้
ของบอร์ด

ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต.  

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

จำนวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ที่ได้รับการ

ปรับปรุง  

จำนวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ที่

ได้รับการ
ปรับปรุง  

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

4 การเข้าถึงความรู้  
-บอร์ดประชาสัมพันธ์  

- เว็บไซต์อบต.  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

รวบรวมความรู้
เพ่ือติดประกาศ 

/บันทึก / 
จัดเก็บ  

 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

จำนวนการเข้าถึง
ฐาน  

ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ  

มีจำนวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล

ความรู้ด้าน             
ต่าง ๆ  

 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้  

-บอร์ดประชาสัมพันธ์  
- เว็บไซต์อบต.  
-จัดทำรูปเล่ม  
-จัดทำรายงาน  

-แผ่นพับ  

ให้บุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน ๆ 
เข้าร่วมประชุม/
รายงานผลการ

อบรม  
 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

จำนวนการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ /จัดทำ

รายงาน/บันทึกทึก
ข้อมูลในเว็บไซต์ 

อบต. 
 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพ่ิม  

 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

6 การเรียนรู้  
-การสร้างองค์ความรู ้ 
-การนำความรู้ในไปใช้  

ประชาสัมพันธ์ / 
เว็บไซต์เทศบาล 

/ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

การจัดทำ/บันทึก
ข้อมูล 

ประชาสมัพันธ์  
 

มีจำนวนการ
จัดทำ/บันทึก

ข้อมูล  
 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

 
 
 
             22 



๒๒ 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบ่อหลวง  
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสรา้งบรรยากาศให้เอ้ือต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพฒันางาน ของ 

                                          หน่วยงานตา่ง ๆ ภายในเทศบาล       
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม      : บรรยากาศที่เอ้ือต่อการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  
ลำดับ กิจกรรม  

 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ  
 

ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

หมายเหตุ  
 

1 การบ่งช้ีความรู้  
-มีบรรยากาศที่เอื้อตอ่การนำ

การจัดการความรู้มาเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน  

เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การนำการจัดการ

ความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการ

พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน  

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

จำนวนการ
เสริมสร้าง

บรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการนำการ

จัดการความรู้มา
เป็นเคร่ืองมือ  

 

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือ

ต่อการนำการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
แต่ละส่วน  

ดำเนินการ
แล้ว 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
-ภายในตำบล  

-ภายนอกตำบล  

-ประชุม/สัมมนา
เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ  

 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

จำนวนคร้ังที่
ประชุม/สัมมนา

เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ  

 

มีการประชุม/
สัมมนาเพ่ือ

สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการ

ทำงาน  

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
-บอร์ดประชาสัมพันธ์  

-เวบ็ไซต์อบต.  
- วารสาร  

-จัดทำรูปเล่ม/รายงาน  
และแผ่นพับ  

ประชาสัมพันธ์ / 
เว็บไซต์เทศบาล /
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ทำแผ่นพับแจก  
 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

จำนวนการ
ประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียน

ความรู้ /จัดทำ
รายงาน/บันทึก

ทึกข้อมูลใน
เวบ็ไซต์อบต.  

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรู้เพ่ิม  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

4 การประมวลและ  
กลั่นกรองความรู้  

-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน 

เน้ือหาให้สมบูรณ์  

-หัวหน้าส่วนรากชาร
ปรับปรุงกลั่นกรอง

ฐานข้อมูลความรู้บน
บอร์ด

ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์อบต.และ

แผ่นพับ  

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

หัวหน้าส่วน
ราชการ

ดำเนินการ
ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความ รู้
ด้านต่าง ๆ  

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความรู้  

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

5 การเข้าถึงความรู้  
-บอร์ดประชาสัมพันธ์  

- เวบ็ไซต์อบต.  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

ตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

/เว็บไซต์อบต. / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ /
เวบ็ไซต์อบต. / 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  

มีการดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ /
เว็บไซต์อบต./ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

6 การแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้  
- บอร์ด  

ประชาสัมพันธ์  
- เว็บไซต์ อบต.  
-จัดทำรูปเล่ม  
-จัดทำรายงาน  

หัวหน้าส่วนราชการ
รวบรวมจัดทำเป็น

เอกสาร / 
ฐานความรู้ /
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดแูล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้  

ข่าวสารทำ 
 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

หัวหน้าส่วน
ราชการรวบรวม
จัดทำเป็นเอกสาร 

/ ฐานความรู้/
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดูแล
ช่องทางการ

แบ่งปัน
แลกเปล่ียน

ความรู้  

มีการรวบรวม
จัดทำเป็นเอกสาร 

/ ฐานความรู้/
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดแูล
ช่องทางการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

7 การเรียนรู้  
-การสร้างองค์ความรู้  
-การนำความรู้ในไปใช้  

ประชาสัมพันธ์ / 
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร  

ตลุาคม-
กันยายน 
2562 

การจัดทำ/บันทึก
ข้อมูล  

 

มีการจัดทำ/บันทึก
ข้อมูล  

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกอง  

และพนักงานท้องถิ่น 

ดำเนินการ
แล้ว 
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๒๓ 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้  
                                         ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตา่ง ๆ  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม      : พนักงานตำบลคลองเรือในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
ลำดับ กิจกรรม  

 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ  
 

ระยะ  
เวลา  

ตัวชี้วัด  
 

เป้าหมาย  
 

ผู้รับผิดชอบ  
 

หมายเหต  
 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 

-ส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล

คลองเรือ            
เห็นความสำคัญ
ของการจัดการ

ความรู้  
 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลทราบ

เป้าหมาย KM ของ
ตำบลคลองเรือ  

 

จำนวนบุคลากรที่
ทราบเป้าหมาย 
KM ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล

คลองเรืออย่างน้อย 
๕๐% ของตำบล  

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

2 การสื่อสาร  
 

ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ทำให้ทุก
คนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู้  

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

บุคลากรในสังกัด
อบต.เข้าใจถึงการ

จัดการความรู้  
 

จำนวนบุคลากรที่
เข้าใจถึงการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 
๕๐% ของอบต.  

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ  

-การค้นหา  
-การถ่ายทอด  

-แลกเปลี่ยนความรู้  

มีการจัดทำให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ / 
เว็บไซต์เทศบาล/ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ให้มีการค้นหา 
ถ่ายทอด 

แลกเปลี่ยนความรู้ที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น  

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

จำนวนครั้งบอร์ด
ประชา สัมพันธ์ / 
เว็บไซต์เทศบาล/
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ที่ได้รับการ          
ปรับปรุง  

บอร์ดประชาสัม  
พันธ์/เว็บไซต์ 
เทศบาล/ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

ได้รับการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น  

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

4 การเรียนรู้  
 

จัดการประชุม/
สัมมนา /ศึกษาดู

งาน / จัดกิจ  
กรรมเพ่ือให้ทุกคน
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความ สำคัญและ

หลัก  
การของการจัดการ

ความรู้  

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนักถึง
ความสำคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู้  

 

จำนวนบุคลากรที่
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความสำคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู้  

 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

5 การวัดผล  
 

จัดตั้งทีมงานเพ่ือ
ติดตามและ

ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้ตำบล          

คลองเรือ 
 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

มีการติดตามและ
ประเมินผล

แผนการจัดการ
ความรูอ้งค์การ

บริหารส่วนตำบล
คลองเรือ 

 

ผลการติดตามและ
ประเมินผล

แผนการจัดการ
ความรู้องค์การ

บริหารส่วนตำบล
คลองเรือ  

 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น  

ดำเนินการ
แล้ว 

6 การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล  

 

-การให้ของขวัญ/
ของรางวัล  

 

ตุลาคม-
กันยายน 
2562 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลมีความ
เข้าใจการจัดการ

ความรู้  
 

จำนวนบุคลากรที่
เข้าใจการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 
๕๐% ของอบต.  

 

หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้อำนวยการกอง  
และพนักงาน

ท้องถิ่น 

ดำเนินการ
แล้ว 

 
 



๒๔ 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


