
สรุปสาระส าคัญบทเรียนจากการเรียนรู้ 
การจัดการความรู้ภายในองค์กร Knowledge Management 

วันที่  2  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2559  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3  เทศบาลต าบลจันจว้า 

------------------------------------------------ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1 ว่าที่ ร.ต.ธีรภพ  ธนะศรี ปลัดเทศบาล 
2 นายญาณาฤทธิ์  หนสมสุข รองปลัดเทศบาล 
3 น.ส.ฐิติมา  ยาสมุทร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
4 นางนิรุชา  ซาวค าเขตต์ หัวหน้าส านักปลัด 
5 นางพัชรณัฏฐ์  ดิฐวสุธร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
6 นายอนันต์  วุฒิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
7 นายเศรษฐพล  วรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
8 จ่าเอกปรีดา ลาภใหญ่ นิติกรช านาญการ 
9 นางสาวเพ็ญพร  เสาร์แดน นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10 นางสาวรัชฎา   ค าหล้าทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11 นางรัชฎาภรณ์  ยางยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
12 นางพิสมัย  ดวงแสง เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 
13 นายโกสินทร์  วงศ์ใจมุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
14 นางนลินี  วงค์ติปิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
15 นายรุ่งโรจน์  ยางยืน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
16 นางนัฐพร  ลาภใหญ่ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 
17 นางสาวนฤมล  ร้องบุญลือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18 นางอุไรวรรณ์  สาทะ ผู้อ านวยการกองคลัง 
19 นางสุกัลญา  เอ่ียมเวษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
20 นางสาวฑิมพิกา  โยสุใจ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
21 นางธัญญา  แก้วรากมุข นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
22 นางพิชญ์สินี  จันทาพูน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
23 นางสาวชญานันท์  แก้วโน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
24 นายสมชาย  จักรแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  

 
 



25 นายสมสิน  จันทร์จอม ผู้อ านวยการกองช่าง 
26 นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
27 นายนเรศ  มาละ หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
28 นายกฤตธัช  อุทัยศิลป์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
29 นายศราวุฒิ  คิดข้างบน นายช่างโยธาช านาญงาน 
30 นายศานิต  ลาต๊ะดี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
31 นางธิดารัตน์  กันธะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
32 นางรัตนา  วงค์ปัญญา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
33 นางสาวภัสสรรัชต ์ จี้อาทิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
34 นายนิวัฒน์ อิก าเนิด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
35 นายวันชัย  ค าลือ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
36 นายสุเมธ ทุนกาศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
37 นางสาวอรุณี  ช านาญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
38 นางสาวกนกวรรณ  ธรรมรส เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน 
39 นางเกษธินี  กันแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
ก้าวแรกของการเรียนรู้.....การท างานทุกอย่างเปรียบเสมือนการเดินทางที่ต้องมีจุดเริ่มต้น....         มี

จุดหมายปลายทาง   และเส้นชัยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากไปให้ถึงแต่กว่าจะถึงเส้นชัยนั้น  ทุกย่างก้าวของการท างาน

หรือการเดินทางต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน...และต้องมีการศึกษาอย่างถ่องแท้ก่อนที่ก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้น... 

เพราะการเริ่มต้นที่ดีนับว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง.....จุดเริ่มต้นของแผนการจัดการความรู้  ของเทศบาลต าบลจันจว้า 

เรื่อง ระบบการจัดการความรู้ มาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดตัวชี้ วัด ระดับความส าเร็จของ

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปี 2554  ขึ้น  ซึ่งตัวชี้วัดนี้มุ่งเน้นเฉพาะแผนการจัดการความรู้เป็นหลัก โดยใช้

แนวคิดของการพัฒนาองค์กรของ กพร. (PMQA) ในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  

ทั้งนี้หน่วยงานต้องก าหนด “เป้าหมายKM ” หรือ “โจทย์ KM ” ที่หน่วยงานต้องการ      (เพ่ือแก้ไขปัญหา / 

พัฒนางานให้ดีขึ้นหรือเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์หน่วยงาน)   

หลังจากนั้นจึงก าหนดองค์ความรู้จ าเป็นในระดับหน่วยงาน  พร้อมอธิบายความเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายตัวชี้วัด  ดังนั้น เทศบาลต าบลจันจว้า จึงต้อง

ก าหนด “โจทย์ KM” ให้ชัดเจนก่อน และพิจารณาว่า ถ้าจะบรรลุโจทย์ KM นั้นต้องใช้  “ องค์ความรู้ ” 

อะไรบ้าง    จึงต้องเรียนรู้ “โจทย์ KM”  โดยเริ่มจากการศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดของงานการจัดการความรู้

และพยายามหาค าตอบให้ได้ว่า โจทย์ KM คืออะไรกันแน่ ???  กว่าจะได้มาซึ่งค าตอบก็พยายามศึกษาจาก คู่มือ  

การจัดการความรู้ ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ผนวกกับประสบการณ์ที่เคยได้เรียนรู้ KM จาก ดร.ต่อพันธ์  ทัน

ดร  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ซึ่งได้เชิญมาเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้    จึง



พบว่า “โจทย์ KM”  ก็คือ “ ธง ”  หรือถ้าทุกคนคุ้นชินกับโมเดลปลาทู ก็คือ หัวปลาทู นั่นเอง โจทย์ KM จะ

เป็นเสมือน “เป้าหมาย”ที่เราต้องการ ซึ่งจะได้มาจาก  ปัญหาที่ต้องการแก้ไข  อาจมีการทบทวน/  ถอด

บทเรียนว่าแผนงาน โครงการที่เรารับผิดชอบในปีที่ผ่านมา อะไรที่เราท าได้ดี(ส าเร็จ) อะไรที่ยังท าไม่ได้ดี 

ตรงไหนที่ควรจะน ามาปรับปรุง และที่ต้องปรับปรุงนี้ “ต้องใช้ความรู้  / ความสามารถอะไร”  สิ่งที่ต้องการ

พัฒนา  หากงานในความรับผิดชอบของเรา  ซึ่งเราท าได้ดีแล้ว ( ไม่มีปัญหาอะไร )  ให้ตั้งค าถามว่า ถ้าเราจะท า

ให้ดีกว่านี้      เราต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง ส่วนที่ต้องปรับปรุงนี้ “เราต้องใช้ความรู้ / ความสามารถอะไร” 

และสิ่งที่ท าให้เราบรรลุวิสัยทัศน์หรือบรรลุกลยุทธ์องค์กร  ข้อนี้ก็คล้ายๆกับสองข้อแรก ถ้าเราจะบรรลุ

วิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์ขององค์กร “ เราต้องมีความรู้ / ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง ? ”   ที่ส าคัญอย่าลืมว่า !! 

KM คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราท างานได้อย่าง “ มีคุณภาพ ”  มากขึ้น คือต้องไปท างานร่วม(บูรณาการ)กับ

แผนงาน / โครงการที่ท าอยู่นั่นเอง !!  เมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่ได้ไปศึกษามาแล้วก็น ามาสกัดและตกผลึกได้

ค าตอบว่า  “โจทย์ KM”  ปี 2560  เทศบาลต าบลจันจว้าจะต้องมีแผนการจัดการความรู้ การจะได้มาซึ่ง

แผนการจัดการความรู้  จะต้องคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบล

จันจว้า   องค์ความรู้จาก 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และน าองค์ความรู้ที่ได้รับคัดเลือกมาจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้  เมื่อรู้โจทย์ KM แล้ว จึงก าหนด “ องค์ความรู้ที่จ าเป็น ” และคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ

ผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 3 องค์ความรู้ จาก 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  ผลปรากฏว่ามติที่ประชุมได้

คัดเลือก 3 องค์ความรู้ ได้แก่     1. ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์แผน และประเมิน)      2 . 

ระบบการจัดการความรู้  3. ระบบการบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย  มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ของ

เทศบาลต าบลจันจว้า ปี 2560 ซึ่งระบบการจัดการความรู้เป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้

มาตรฐานสากล   

ก้าวเข้าสู่ความอยาก....... ระบบการจัดการความรู้  เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับคัดเลือกให้น ามาจัดท า
แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในปี 2560  เนื่องจาก เทศบาลต าบลจันจว้า มองว่า  “ การจัดการความรู้ 
”  จะท าให้เป้าหมายของกลุ่ม/งาน ขององค์กร หรือของเครือข่าย  ส าเร็จ ดังนั้นคนท างานต้องมีการเรียนรู้/
วางแผน/จัดการก่อนการท างาน ขณะท างาน และหลังการท างาน และยึดหลักการจัดการความรู้ว่า                 
“ วันนี้ต้องดีกว่าเม่ือวาน  และวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ ” แผนการจัดการความรู้ เรื่อง ระบบการจัดการ
ความรู้  ประเด็นหลักมุ่งที่จะใช้ เครื่องมือ การจัดการความรู้เชื่อมโยงไปที่การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
องค์กร และพัฒนาเครือข่าย และหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้ของการจัดการความรู้  คือ “ ชีวิตและงานดีขึ้น ” การ
จัดการความรู้เกิดขึ้นจากความอยาก อยากท างานให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เราเคยถามตัวเองหรือยังว่า “เราคิด
จะท าทุกอย่างให้ดีที่สุดหรือไม่...เราจะตั้งใจท างานให้ดีที่สุด”  หรือยัง หรือ “ไม่คิด...”  ปัญหายิ่งใหญ่ขณะนี้ก็
คือเราจะจัดการความรู้อย่างไรให้คนมีความคิด...อยากที่จะพัฒนาชีวิตและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา   ซึ่งการ
จัดการความรู้ เชื่อว่าความรู้มีอยู่ในคนรอบข้าง   เพียงแต่เราจะสามารถเปิดใจยอมรับหรือไม่  คนมักจะไม่เปิด



ใจเรียนรู้กับคน  รอบข้าง เป็นเพราะมีอคติต่อกัน ไม่ชอบหน้ากัน  และเครื่องมือการเรียนรู้ อยู่ในตัวของเราเอง 
นั่นก็คือ ตาดู... หูฟัง... ปากขยับ...มือจับ...เปิดใจ...ใช้สมองคิด … การไม่เปิดหู… เปิดตา... เปิดใจ… เปิดหัว… 
เปิดปาก…เปิดมือ... คือ อุปสรรคของการเรียนรู้ .....ที่ส าคัญ  การจัดการความรู้  คือ 

1.ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
2. ก าหนดขั้นตอนการท างาน แต่ละข้ันตอนต้องก าหนดความรู้ที่จ าเป็น  
3.แสวงหาความรู้  ถามผู้รู้ เปิดดูต ารา ดูใน Internet  หรือจากวงการเรียนรู้ 
4.ทดลองใช้ความรู้และประเมินผล 
การจัดการความรู้   “  ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ”  ดังนั้น คณะท างานการจัดการความรู้ จึงคิดว่าการ

จัดการความรู้ในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคคล  หรือเอกสาร  
สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นระบบได้   ซึ่งขณะนี้ผู้รับผิดชอบแผนการจัดการความรู้ เรื่องระบบการจัดการ
ความรู้  มีความตั้งใจ และความอยากที่จะท าคู่มือ” การจัดการความรู้ ของเทศบาลต าบลจันจว้า  เพ่ือให้
บุคลากรในเทศบาลฯ น าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ ในโอกาสต่อไป 
 

ก้าวต่อมาต้องลงมือท า....... เมื่อรู้ว่าอยากจะท าอะไรแล้ว ผู้รับผิดชอบแผนการจัดการความรู้ เรื่อง
ระบบการจัดการความรู้ จึงร่วมวางแผนปรึกษาหารือกันเพ่ือจะท าให้ความอยากนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ หากอยาก
แต่ไม่ลงมือท าคงไม่ส าเร็จแน่.....จริงไหม???? เราลงมือท าแผนการจัดการความรู้เป็นสิ่งแรกโดยใช้แบบฟอร์ม
ของส านักการจัดการความรู้เป็นแนวทาง ซึ่งเรามีการบูรณาการกระบวนการ KM 7 ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งชี้
ความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  การประมวลและกลั่นกรองความรู้      การ
เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 
องค์ประกอบ ได้แก่  การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การสื่อสาร  กระบวนการและเครื่องมือ  การ
เรียนรู้  การประเมินผล  สุดท้าย คือ ชื่นชม/ยกย่อง/ให้รางวัล เข้าด้วยกัน ในการจัดท าแผนฯ   ซึ่งในแผนฯ
จะต้องก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และงบประมาณที่ใช้ กว่าแผนฯจะคลอดก็เหนื่อยเอาการเหมือนกัน แต่ไม่ว่า
จะเหนื่อยแค่ไหนเมื่องานเสร็จเราก็หายเหนื่อยไปเปราะหนึ่งแต่งานนี้ยังคงเป็นแค่งานที่อยู่ในช่วงระหว่างการ
เดินทาง...เราคงต้องก้าวกันต่อไป....เพ่ือให้ถึงจุดหมายปลายทางท่ีตั้งไว้ 

 

ก้าวส าคัญต้องบันทึกผลงาน…. 

ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ 

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯมีการแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ ตาม

ค าสั่งที่ 69/2560 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 

 ประชุมคณะท างาน KM เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลต าบล
จันจว้า เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ / จ าแนก  องค์ความรู้ที่จ าเป็นของหน่วยงาน/ 
ก าหนด “ องค์ความรู้ที่จ าเป็น ” และคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์  



จ านวน 3 องค์ความรู้ จาก 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์
แผน และประเมิน)  2. ระบบการจัดการความรู้  3. ระบบการบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย มาจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ จ านวน 3 แผน และส่งส านัก KM เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 พร้อมสรุปรายงานการประชุมฯ 

 ประเมินองค์กรตนเองด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ส่งส านัก KM เมื่อวันที่ 19 

มกราคม 2560 

 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย) 

 ศึกษาคู่มือการจัดการความรู้ของส านักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค  

  เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน “ ผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ” ระหว่างวันที่ 
17 – 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลต าบลจันจว้า และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า” ระหว่างวันที่ 12 – 15 
ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลต าบลจันจว้า   

   ประเมินความรู้ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่มี 
ในตัวบุคคล และท่ีต้องการเพิ่มเติม 

 ประเมินองค์กรตนเอง เรื่อง การจัดการความรู้ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

  จัดประชุมคณะท างาน KM เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาล
ต าบลจันจว้า เพ่ือติดตามงานตามแผนการจัดการความรู้  

  ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า/การประชุม เพ่ือน ามาจัดท าคู่มือการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน ซึ่งต้องประกอบด้วย ที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ค าจ ากัดความ  ความรับผิดชอบ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ  เอกสารอ้างอิง และแบบฟอร์มที่ใช้ 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 

    เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้(การถอดบทเรียน)ให้ข้อคิด/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงคู่มือฯ 

 
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 

    เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลต าบลจันจว้า /
หนังสือเวียน และเวทีการประชุม/สัมมนา 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 จัด km ทุกเดือนในคราวการประชุมพนักงานประจ าเดือน ส าหรับพนักงานเทศบาลที่ไปเข้า
รับการอบรม 
 
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 

 ประชาสัมพันธ์โดยการลงเว็บไซด์ ให้น าคู่มือการจัดการความรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

 น าข้อมูลที่ผู้ใช้งานเสนอไปแก้ไข และปรับปรุงต่อไป  
 
ขั้นตอนที่ 8 การยกย่องชมเชย 

 เผยแพร่คู่มือการจัดการความรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  
 
ทุกย่างก้าวย่อมเจอสิ่งกีดขวาง(ปัญหาอุปสรรค)......คนท างานทุกคนย่อมมีปัญหาอุปสรรคถือเป็น

เรื่องปกติ แต่ปัญหามีไว้แก้ไข ปัญหา คือ  การเรียนรู้  และทุกปัญหาย่อมมีทางออก  การท างานครั้งนี้ก็เช่นกัน
...มีปัญหาอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 

1.ผู้รับผิดชอบแผนการจัดการความรู้มีเวลาว่างไม่ตรงกันท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันน้อย 
2.ผู้รับผิดชอบแผนการจัดการความรู้มีประสบการณ์ไม่มากในการจัดท าคู่มือ 
3.ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน KM เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน KM  จึงต้องใช้

ระยะเวลาพอสมควรในการศึกษางาน KM  
 
เมื่อพบปัญหาก็ต้องหาทางออกให้เจอ??????โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ Internet เป็นต้น 
2.ศึกษา ค้นคว้า การจัดท าคู่มือจากต ารา  Internet ผู้รู้  ผู้มีประสบการณ์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ 
3.ประสานงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานเดิม กับผู้รับผิดชอบงานใหม่ ใช้การพูดคุย ซักถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ซึ่งผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจระดับหนึ่งแต่ต้องมีการพัฒนาและยกระดับในก้าวต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน  
           ก้าวสู่จุดหมายปลายทาง..... เดินทางมาถึงก้าวสุดท้ายที่จะเข้าเส้นชัยแล้ว  จึงขอเล่าสู่กันฟังกับสิ่งที่
ได้เรียนรู้และบทเรียนที่ได้รับ 
                1. ได้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าคู่มือ “การจัดการความรู้ ” 
                2. ได้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบโจทย์ KM ของหน่วยงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
                3. ได้แง่คิดหลายอย่าง เช่น “บางสิ่งที่คิดว่ายาก บางครั้งมันก็ไม่ยากอย่างที่เราคิด”“ไม่ลองไม่รู้”               
“ การท างานเป็นทีมท าให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ เสมอ ”   “ ถ้าไม่เริ่มต้น ก็ไม่มีจุดหมายปลายทาง ”  การศึกษา
ต้องใช้ระยะเวลา  ขณะศึกษาต้องมีสติ สมาธิ  ”  “ โอกาสไม่มีมาง่าย ๆ เมื่อมีโอกาสต้องรีบไขว่คว้า  ”  



                4. ยิ่งใกล้ KM มากเท่าไหร่ ก็จะรักและเข้าใจ KM มากขึ้นเท่านั้น 
                5. บุคลากรที่เข้ามาใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้ KM มากขึ้น  
                6. การที่มีผู้น าทางที่ดี ย่อมน าแสงสว่างให้เราได้เสมอ เช่น ส านักจัดการความรู้  เป็นผู้น าให้กับ 
เทศบาลต าบลจันจว้า 
              ของฝากชิ้นสุดท้าย......อยากจะบอกผู้อ่านทุกคนว่า การมีสัมพันธ์ทางสังคม พูดคุย เปิดใจ ไม่

ยึดถือในความรู้ที่เคยมีมาก่อนจะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ (ไม่เป็นน้ าเต็มแก้ว) และจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้กับ

ผู้เรียน จะเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด   และเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้เราได้พัฒนา

ตนเอง  พัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น....หวังว่าคงมีใครสักคนอยากที่จะเรียนรู้ (การจัดการความรู้)   กับพวกเราบ้าง

หรือไม่...????????และคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เป็นคนแรก...หรือคนสุดท้าย...ก็อยู่ที่ตัวคุณเป็นผู้ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาระบบการบริการและการจัดการภาครัฐ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน 
ที่มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง  ทั้งองค์การภาครัฐและ

ภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญ และน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กร ธรรมาภิบาลเกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชน โดยมุ่งให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงาน การลดการควบคุม ให้

ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายสถาบันที่ท าหน้าที่บริหารงานภาครัฐ  

นอกจากจะต้องก าหนดบทบาทของตนอย่างชัดเจนแล้ว มีความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ  ต่อแนวทาง

การใช้อ านาจในการด าเนินงาน ส่วนในองค์การภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องของ

บรรษัทภิบาล Coporate good governance 

 

วิธีการและเป้าหมายของการปฏิรูประบบการบริหารของส่วนราชการ  

จะใช้ธรรมาภิบาลเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถโดยมีการส่งเสริมบทบาทให้เกิด

การท างานที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น หรือการไม่น าผลประโยชน์ของสาธารณะมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว มี

การใช้หลักนิติธรรมในการด าเนินงาน หรือสร้างกรอบในการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับหลัก

นิติธรรม ลดกฎระเบียบที่มากจนเกินไป ที่เป็นต้นเหตุของการท างานที่ล่าช้า มีการจัดล าดับความส าคัญของ

เป้าหมายการด าเนินงานให้ชัดเจนเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  มีกระบวนการ

ตัดสินใจที่โปร่งใส มีกฏ กติกา มารยาท ในการบริหารงาน 

 

ความหมายของธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบ

ให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและ

ฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยึน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ  เพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยา

ภาวะวิกฤติภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมี

ส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542) 

 



แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาล 

การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของทั้งสถาบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาสังคม  บทบาทของรัฐที่ส าคัญนั้น คือรัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบ

ต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจ าเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  มีภาระ

รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของ

ภาครัฐนั้นจะต้องพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล และหน้าที่ มีระบบความ

รับผิดชอบด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และให้มีความโปร่งในการปฏิบัติงาน ยกระดับความช านาญของ

ภาครัฐให้มีความทันสมัย เป็นต้น 

ส่วนบทบาทขององค์กร และบทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกัน

ของสาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการที่จะกระตุ้นให้

เกิดการตระหนักถึงการท าผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  

 

หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ ดี พ.ศ. 2542 

ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ 

1.หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฏหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า

เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของตัวบุคคล 

2.หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็น

จริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียมมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

3. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด  ร่วมเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 

การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผล

ของการกระท านั้น 

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มี

ผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง 

และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคาระในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผล

จากการกระท าของตน 



5.หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  

6. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์

สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น  

 

การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการบริการประชาชน 

การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้นจะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มั่นคง ไม่

ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย พนักงานมีความมั่นใจในองค์การว่าสามารถปฏิบัติงานในองค์การได้ใน

ระยะยาว การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้น เพ่ือให้องค์การมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจาก

สังคม ปัจจุบันการบริหารงานในภาครัฐได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในเรื่องของความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน ดังนั้นการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงานของรัฐก็เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ

ศรัทธาว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐจะลดลง ซึ่งสิ่งที่จ าเป็นในการ

บริหารงานของหน่วยงานในภาครัฐ ได้แก่ 

1. ภาระรับผิดชอบตรวจสอบได้ 

2. ความโปร่งใส 

3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

4. การสร้างการมีส่วนร่วม 

5. การสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

6. การตอบสนองที่ทันการ 

7. ความเห็นชอบร่วมกัน 

8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง 

 

1. ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 

ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกระท า กิจกรรม หรือการตัดสินใจใด 

ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม 

ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย  

 



 

2. ความโปร่งใส 

ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบชัดเจน การ

ด าเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น สาธารณะชนสามารถรับทราบ  และมีความมั่นใจได้ว่าการ

ด าเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย  

3. การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

การที่องค์การภาครัฐใช้อ านาจหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัว เหล่านี้ถือเป็นการ

ทุจริต และการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การภาครัฐเองและองค์การในภาคเอกชน  การปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการท างานและการท าให้เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็นเครื่องมือในการ

ปราบปรามการฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

4. การสร้างการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการ

ตัดสินใจด าเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิด

กระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยในกระบวนการท าด าเนินงานของรัฐได้เป็นอย่างดี 

5. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง 

ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการด าเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้ความเสมอ

ภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ได้

จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครองเพ่ือป้องกันการละเมิด หรือฝ่าฝืน การมีระบบกฎหมายที่ดีจะส่งเสริม

การปกครองตามหลักนิติธรรม 

6. การตอบสนองท่ีทันการ 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การให้การตอบสนองที่ทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเวลาที่ทันการ 

7. ความเห็นชอบร่วมกัน 

สังคมท่ีประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ

ประสานความต้องการที่แตกต่างให้บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การเป็นหลัก  

8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้น ต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า  

9. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง 

หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ 

บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน 



 

สรุป 

การใช้หลักธรรมภิบาลท าให้องค์การสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกใน

การควบคุมติดตาม และตรวจสอบ โดยมีประชาชน หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม  

ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์การ เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น

ในองค์การเป็นการสร้างส านึกที่ดีในการบริหารงาน และการท างานในองค์การ และจัดระบบที่สนับสนุนให้มี

การปฏิบัติตามส านึกท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่สิ้นเปลือง การติดตาม

การทุจริต ความโปร่งใส โดยค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ทีได้รับผลกระทบจากการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั้นจะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 

 
 
ปิดการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กรเทศบาลต าบลจันจว้า เวลา 16.30 น. 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้จดบันทึก  
(นายโกสินทร์  วงค์ใจมุข) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 

ลงชื่อ  ว่าที่ร้อยตรี       ผู้ตรวจทาน 
(ธีรภพ  ธนะศรี) 

ปลัดเทศบาลต าบลจันจว้า 
 
 
 

ลงชื่อ     
(นายบรรจง  ยางยืน) 

นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 

 

 



 
 

 
 



 
 

 


