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 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลจันจว้าเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
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  ศ า ตําบลจนัจวา้ 

อํา   แมจ่ัน้้            ราย 



คาํนํา 
 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 
11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ เรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนํามา ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ พัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดเป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ  การบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ นั้น 

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจันจว้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี จึง

ได้นําการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้นและนําไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางเทศบาลตําบลจันจว้า ได้ดําเนินการจัดวางระบบการจัดการความรู้และ
แผนการดําเนินงานไว้เพ่ือที่จะให้มีการรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติ งาน ของเทศบาลตําบลจันจว้า ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทัน
เหตุการณ์ จะส่งผลให้ การปฏิบัติ งานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลจันจว้า มีคุณภาพและมีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจ  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization ) 
 
 

 า การ   า   า    
  า  กป     ศ า  
เทศบาลตําบลจันจว้า 



 าร    
 
 

 ร          า 
๑.    ร ป    ร  าร      ๑ 
๒. ประกาศ            า KM   ะ CKO (Chief Knowledge Officer) ๒ 
๓.         KM (KM Focus Area)   ๓ 
๔.  ป า  า KM (Desired State)   ๔ 
๕. ป           า   า ร  (KeySuccess Factor)  ๔ 
๖.     า การ   การ  า ร  เทศบาลตําบลจันจว้า ๕ 
๗.       การ     า   การ   การ  า ร  เทศบาลตําบลจันจว้า ๗ 
๘.         การ   การ  า ร        ๙ 
๙.   ร         การ   การ  า ร        ๑๐ 
๑๐. การ   การ  า ร  ก      กร    การ ร   ร   ๑๑ 
๑๑. Cop (Community of Practice)        กป       ๑๒ 
๑๒. กร การปก ร   ร            การ ร   ร  (Cop)  าร       ป . ๑๕ 
๑๔.  า      า  KM   ๑๒ 
๑๕.  ร   ร     า         ารา การ        ๑๗ 
๑๖. การประ          ร    การ   การ  า ร     ะ ร ป  การประ          ๑๘ 
๑๗.  ก   การประ       ๑๙ 
๑๘.    การ   การ  า ร   เทศบาลตําบลจันจว้า ๒๐ 
๑๙. การ    า   ะประ        ๒๓ 



 

๑. บทสรุปผูบ้รหิาร  
 
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ กําหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที ่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ ใช้ ใน
การปฏิบัติ ราชการได้ อย่างถูกต้องรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคต ิของข้าราชการในสังกัดให้ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมี การเรียนรู้ร่วมกัน  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจันจว้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี 
จึงได้นําการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และ
นําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค ์กรได้ จัดวางระบบการจัดการความรู้ และแผนการดําเนินงาน ไว้
ดังรายการต่อไปนี้ 



 

๒. ประกาศ            า  KM   ะ CKO (Chief Knowledge Officer) 
 

เพ่ือให้การจัดทําระบบการจัดการความรู้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล เทศบาลตําบลจันจว้า จึง
ได้ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO ดังต่อไปนี้  

๑. นายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า เป็น CKO  
๒. รองนายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า คนที่ ๑ เป็น ที่ปรึกษา CKO  
๓. รองนายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า คนที่ ๒ เป็น ที่ปรึกษา CKO  
4. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า ้ เป็น ที่ปรึกษา CKO  

 
ซึ่งมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  
- ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการ และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทํางาน  
5. ปลัดเทศบาลตําบลจันจว้า   เป็น ผอ. KM Team  
6. รองปลัดเทศบาลตําบลจันจว้า   เป็น KM Team  
7. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   เป็น KM Team  
8. ผอ.กองคลัง     เป็น KM Team  
9. ผอ.กองช่าง     เป็น KM Team  
10. ผอ.กองสาธารณสุข ฯ    เป็น KM Team  
11. ผอ.กองการศึกษา    เป็น KM Team  
๑2. ผอ.กองการประปา    เป็น KM Team  
๑3. บุคลากร     เป็น KM Team และเลขานุการ  
 
โดย CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร และให้ 

คําปรึกษาแนะนําและร่วมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแก่ คณะทํางาน และที่ปรึกษา CKO มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการและอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึนกับคณะทํางาน  

และ้ผอ. KM Teamมีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือ
นําเสนอประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน  

และ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดทํา
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบเป็น “แบบอย่างที่ดี ” ในเรื่องการจัดการความรู้เป็น Master 
Trainer ด้านการจัดการความรู 



 

3.        KM (KM Focus Area) 
กรอบการประเมินด้านการ จัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ําเสมอ โดยต้อง
รับรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ ในด้านต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ราชการได้ 
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี การเรียนรู้ 
ร่วมกัน ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังนั้นขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 
ประกอบด้วย 

       KM (KM Focus Areas)    เทศบาลตาํบลจนัจวา้ 
๑)      ร  การ  ากระ   การ   การ  า ร    า       า    ากร   ะ     ป              การ

ป       า  
๒)   ร   ร า  รร ากาศ            การ  าการ   การ  า ร   า ป    ร         การ    า   ลากร 

    า า          า   า    า     ศ า  
 

       KM (KM Focus Areas)    เทศบาลตาํบลจนัจวา้ 
 ประ         ะ   ร   าก      KM         

       KM     ประ า        ารา การ     กระ ร   กร  ร   า  Outsource 
(KM Focus Areas)  า   า  า               า       ก            

         า    น        า  
๑. ส่งเสริมการนํา
กระบวนการจดัการ
ความรู ้ 
มาใช้พัฒนาบุคลากร 
และ  
ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การ  
ปฏิบัติงาน  

๑. ได้รับการบริการที่
สะดวกรวดเร็ว  
๒. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
จากสื่อประชาสัมพันธ ์ 
ต่างๆ  
๓. ชุมชนได้รับการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  
๔. ชุมชนเกิด
ภาพลักษณ ์ที่ดีขึ้น  

๑.ได้รับความรู้เพิม่ขึ้น  
๒.ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
และเทศบาล  
๓. สามารถปฏบิัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ใช้บริการ  
๕. เกิดภาพลักษณ์ที่ด ี 

๑. ได้รับ  
ผลงานท่ีม ี 
ประสิทธิภาพ  
๒.ภาพลักษณ ์ 
ที่ด ี 

1. เกิด  
ภาพลักษณ์ทีด่ ี 

๑. ส่งเสริมการ
นํา
กระบวนการ
จัดการความรู ้ 
มาใช้พัฒนา
บุคลากร และ  
ให้เป็นส่วน
หนึ่งของการ  
ปฏิบัติงาน  

๒. เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อต่อ
การน าการจดัการ
ความรู้มาเป็น 
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนา
งานของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในเทศบาล  

๑. ได้รับการบริการที่
สะดวก สบาย  
๒. สามารถสืบ / 
ค้นหา  
ความรู้ต่างๆ ได้ง่าย  

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

๑. เกิด
ภาพลักษณ์ทีด่ ี 

๑.เกิด  
ภาพลักษณ์ทีด่ ี 

เครื่องมือใน
การพัฒนา
บุคลากรและ
พัฒนางานของ
หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน
เทศบาล  



 

๔.  ป า  า KM (Desired State) 
 ป า  า KM (Desired State)              ร  ก        KM    ะ    ก  า    การ ประก       

๑) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลจันจว้าได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ  

๒) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลจันจว้า มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน/
กิจกรรมของเทศบาลอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  

๓) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลจันจว้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน  

๔) การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน  
๕) การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 
๕. ป           า สําเรจ็ (KeyาSuccess Factor) 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ(Key Success Factor) เพ่ือให้ดําเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายKM ที่
เลือกทําสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กรคือ  

๑) ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ และสนับสนุนให้ บุคลากรได้ เข้าร่วมกิจกรรม  
๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
๓) คณะกรรมการจัดการความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งม่ันในการดําเนินงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 
๖.     า การ   การ  า ร  เทศบาลตาํบลจนัจวา้การ   การ  า ร  Knowledge Management 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้ม ี๒ ประเภท คือ  

๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางานงานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้ แบบนามธรรม  

๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่ สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆเช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ. 
วิจารณ์ พานิช ได ้ให้ ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือสําหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้คือ 
เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุ เป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อมๆ กัน ได ้แก่  

๑. บรรลุเป้าหมายของงาน  
๒. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  
๓. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  
๔. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ้ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน้้ 
 



 

การจัดการความรู้เป็นการดํา    การ   า      ๖ ประการ     า ร       ก  
๑). การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
๓). การปรับปรุงดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้ เหมาะต่อการใช้ งานของตน  
๔). การประยุกต ์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
๕). การนําประสบการณ ์จากการทํางาน และการประยุกต ์ใช้ ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด  
“ขุมความรู้ ”ออกมาบันทึกไว้  
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้ ”และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที ่ 
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
โดยที่การดําเนินการ ๖ ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด

แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งท่ี อยู่ในใจ(ความเชื่อค่านิยม)อยู่ในสมอง (เหตุ ผล) และอยู่ในมือและ
ส่วนอ่ืนๆของร่างกาย(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทําร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียวเนื่องจากเชื่อว่า“จัดการความรู้ ” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดําเนินการโดยเข้าไปที่
ความรู้คือเริ่มที่ความรู้นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมากการจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือ
เป้าหมายของงานเป้าหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ที่
เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป็น ๔ ส่วน คือ  

๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความ
ต้องการของสังคมส่วนรวม  

๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการ  

๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร  

๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทํางานที่
ประสิทธิภาพสูงหมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง  

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดําเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเองสําหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้ จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลาโดย
ที ่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้ 
เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ ไม่ใช่กิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่อง
ความรู้แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทํางาน 
และท่ีสําคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย  

 
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อ  
งาน พัฒนางาน  
คน พัฒนาคน  
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้  



 

ความเป็นชุมชนในที่ทํางาน การจัดการความรู้ จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อที่ 
๑ ของการจัดการความรู้เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมายความผิดพลาดก็ เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอมเป็นการดําเนินการเพียงเพ่ือให้ได้
ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ เป็น
ก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มี โอกาสสําเร็จสูงแต่ถ้าก้าวผิด ก็ จะเดินไปสู่ ความล้มเหลว ตัวกําหนดที่
สําคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ 
 

การ   การ  า ร        ร        
- สัมมาทิฐิ : ใช้ การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุ ความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว  
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ  
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการต่อเนื่อง  
- การจัดการระบบการจัดการความรู้  
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการดําเนินการจัดการความรู้ คือ 

เป้าหมายที่ งาน คนองค์กร และความเป็นชุมชนในที่ ทํางานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสําคัญ ในระดับที่เป็น
หัวใจสู่ความสําเร็จในการจัดการความรู้แรงจูงใจเทียมจะนําไปสู่การดําเนินการจัดการความรู้ แบบเทียม และ
ไปสู่ ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการดําเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มี
มากมายหลายแบบที่พบบ่อยที่สุด คือ ทําเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าทํา ทําเพราะถูกบังคับตามข้อกําหนด ทําตาม
แฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการดําเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 

 
    ประก  สาํ      การ   การ  า ร  (Knowledge Process) 
๑.“คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นําความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์  
๒.“เทคโนโลยี ” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรู้ ไปใช้ 

อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น  
๓.“กระบวนการความรู้ ” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพ่ีอนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ ผู้ใช ้เพ่ือ

ทําให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  
องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุลการจัดการความรู้ของกรมการ

ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือนํามาประยุกต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติราชการได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้ เป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ 
และมี การเรียนรู้ ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสําคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ การ
จัดการองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้ กําหนดเป้าหมาย(Desired State) ของ 
KM ที่จะดําเนินการในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้อําเภอ/กิ่งอําเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์ แก่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยที่ วัดผลได้เป็นรูปธรรม 
คือ อําเภอ/กิ่งอําเภอ มีข้อมูลผลสําเร็จ การแก้ ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อย
กว่าศูนย์ละ ๑ เรื่อง และเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผล ได้ จัดให้ มี กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู(KM 



 

Process) และกิจกรรมเปลี่ยนแปลง ( Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวังว่า
แผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่อง
อ่ืนๆ และนําไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั้งยืนต่อไป 
 
๗.       การ      ทําการ   การ  า ร  เทศบาลตาํบลจนัจว้า 
             การ     า   การ   การ  า ร  (Knowledge Management Action Plan) 

กระ   การ   การ  า ร  (Knowledge Management Process)   ะกระ   การ ร  าร   การ 
การ ป      ป  (Change Management Process) เทศบาลตําบลจันจว้า  า าประ  ก       การ     า 
   การ   การ  า ร  (KM Action Plan)กระ   การ   การ  า ร  (Knowledge Management Process) 
 

กระ   การ   การ  า ร  (Knowledge Management Process) 



 

กระ   การ   การ  า ร   (Knowledge Management) 
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน

องค์กรมีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ  
๑).การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร แล

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้ อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร  
๒).การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า

กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
๓).การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้ 

อย่างเป็นระบบในอนาคต  
๔).การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ ภาษาเดียวกัน

ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
๕).การเข้าถึงความรู้เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
๖).การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทําได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็นExplicit Knowledge อาจจัดทําเป็น

เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทําเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  

๗).การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้ จากสร้างองค์
ความรู้การนําความรู้ ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
กระ   การ ร  าร   การการ ป      ป   (Change Management Process) 



 

กระ   การ ร  าร   การการ ป      ป   (Change Management Process) 
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย

แวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค ์ประกอบดังนี้  
๑).การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่

ทุกคนมองเห็น)โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบมีระบบการติดตามและประเมินผล,
กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชัดเจน  

๒).การสื่อสาร‟เช่น กิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทําประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  

๓).กระบวนการและเครื่องมือ-ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นโดยการเลือกใช้ กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้ลักษณะขององค์กร(ขนาด,สถานที่ตั้งฯลฯ)
ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร,ทรัพยากร  

๔).การเรียนรู้-เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู  
โดยการเรียนรู้ ต้องพิจารณาถึง เนื้อหากลุ่มเป้าหมายวิธีการการประเมินผลและปรับปรุง  

๕).การวัดผล-เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มีการนําผลของการวัดมา
ใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้นมีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ
ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ
(System) วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)  

๖).การยกย่องชมเชยและให้รางวัล-เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากรแรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยาวบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา 
 
๘.         การ   การ  า ร   

มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง ่หลายมุมท่ี อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้โดย
อาจกล่าวเป็นลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความต้องการ( Hierarchy of needs )ของ 
McGregor ได ้โดยเริ่มจากข้อสมมุติ ฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (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):ความสําเร็จของการถ่ายทอดความรู้
ไม่ใช่อยู่ท่ีคอมพิวเตอร์ หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน  

๓. The great end of knowledge is not knowledge but action: จุดหมายปลายทางสําคัญ ของ
ความรู้ มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่ การนําไปปฏิบัติ  

๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive: 
นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทําให้ความรู้ผลิตดอกออกผล  

จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ ดังกล่าว พอทําให้มองเห็นหัวใจของKM เป็นลําดับชั้นมาเริ่ม
แต่ข้อความแรกท่ีว่าความรู้คือพลังหรือความรู้คืออํานาจซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ 
เอกชน และ ภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสําคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
ของบุคคลต่างๆดีเพียงใดก็ตามถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ขึ้นแล้วหากไม่นําไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ใช่จุดหมาย



 

ปลายทางของความรู้และที่ชัดเจนก็คือประโยค สุดท้ายที่เน้นการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมี
คุณค่าประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ ของผู้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยทีเดียวดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
หัวใจของKM อยู่ที่การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจารณ์ พานิชกล่าวไว้น่าคิดหลังจากการ
ไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข”โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ.นพ. ประเวศ วะสี ตีความ 
“การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข ” ทําให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมากจึงขอนํามาเล่าสู่กัน
ฟังท่านบอกว่าการพัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ  

๑. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน  
๒. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมดความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของปัจจัยต่างๆ อย่างน้อย ๘ 

ด้าน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน  
๓. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผ่านการปฏิบัติ  
๔. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอ้ืออํานวย ส่งเสริม เสริมพลัง ( Empower) ไม่ ใช่เข้าไปสอน

หรือถ่ายทอดความรู้  
ทั้ง ๔ องค์ ประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของ

ชาวบ้านหรือของชุมชน ในเรื่อองการจัดการความรู้นี้ การเรียนรู้สําคัญกว่าตัวความรู้ เพราะถ้าไม่ ระวัง ตัว
ความรู้ จะเป็นความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้ ” คือ มีชีวิต เป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดี 
ที่สุดคือการเรียนรู้ ร่วมกันเป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction 
learning through action) อ.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้าน การจัดการความรู้ ( 
Knowledge Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้ กล่าวไว้ เมื่อ
คราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การจัดการความรู้ (KM) สิ่งสําคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ใช้
ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ได ้การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสําคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอ่ืน
(Learning from Teaching) และ สิ่งที่สําคัญของการจัดการความรู้ก็ คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คน
พัฒนาตนเอง การวางแผนทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ ของงาน ขององค์กรเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
 
 
๙.   ร         การ   การ  า ร   

กรมการปกครองได้จัดทําแผนการจัดการความรู้(KM Action Plan)ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร“คํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙”ซึ่งได้ส่งให้ก.พ.ร. เมื่อวันที่๓๐ ม.ค.๒๕๔๙ แล้ว 
เมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกล่าว จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๒ ส่วน คือ  

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

Process)  
ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน จะมีความสําคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาความยากจนตาม

ขอบเขตและเป้าหมายที่กําหนดไว้ให้บรรลุผลขณะเดียวกันในแต่ละส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่ละ
สํานักกองรองรับเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า๑๖โครงการ/กิจกรร การขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นงานที่มี
ความสําคัญอีกงานหนึ่งที่ต้องการพลังการมีส่วนร่วมของทุกๆส่วนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และจะเป็นอี



 

ก้าวหนึ่งที่สําคัญในการที่จะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์ และต่อยอดองค์ความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน  

 
การจัดการความรู้ประกอบด้วย  
กระบวนการหลักๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ ให้

เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้และ
เพ่ือให ้มี การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อองค์กรเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
นําไปใช้ ในการถ่ายทอดและแลก เปลี่ยนความรู้ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

(๑) เครื่องมือที่ช่วยในการ“เข้าถึง”ความรู้ซึ่งเหมาะสําหรับความรู้ประเภท Explicit  
(๒) เครื่องมือที่ช่วยในการ“ถ่ายทอด “ความรู้ ซึ่งเหมาะสําหรับความรู้ประเภทTacit ซึ่งต้อง

อาศัยการถ่ายทอดโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลักในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมาก
ประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือชุมชน นักปฏิบัติ(Community of Practice: CoP) การจัดการ
ความรู้ กับองค์กรแห่งเรียนรู้ 
 
๑๐. การ   การ  า ร  ก      กร    การ ร   ร   

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้น
พบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆกับการที่ บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุ ราชการ อันส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้จากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่าง
เดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคําถามต่อไปว่าจะทําอย่างไรให้ องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้
จึงสัมพันธ์ กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จําเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่องหากองค์กรใดมี การจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้ เช่นกัน อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความรู้
มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการต่อ
ภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชํานาญแล้วองค์กรจะทําอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดี  ถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้ายองค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับ
องค์กรอย่างมีระบบเพ่ือที่จะนําออกมาใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทยักษ์ ใหญ่ หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแข่งขันกันหาวิธี บริหารจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้ สําหรับ
ประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทายสําหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล  และ
การกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้นการฝึกอบรม
อาจจะไม่ใช่ วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้ คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" 
และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล"หากองค์กรสามารถกําจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการ
ความรู้ ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไปสืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผ่านมาเมื่อ เดือนตุลาคม 
๒๕๔๕ ได ้มี การวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖เป็นเรื่องของการกําหนด
ขอบเขต แบบแผนวิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ได้ กําหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการ
พัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่
ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 



 

๑๑. CoP (Community of Practice) 
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือ

เชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้  
●มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากกันและกัน  
●มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งม่ันร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานได้ดีขึ้น  
●มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคล้ายกันใช้เครื่องมือและภาษาเดียวกัน  
●มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน  
●มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง  
●มีช่องทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู้ หรือผ่านเทคโนโลยี  
●มีความร่วมมือช่วยเหลือ ทําให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย  
●มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและเรียนรู้ จากสมาชิกด้วยกันเอง  
●มีวิธีการเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม  
ทําให้เพ่ิมพูนความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆในระดับที่ง่ายที่สุดชุมชนนักปฏิบัติคือคนกลุ่ มเล็กๆซึ่ง

ทํางานด้วยกันมาระยะหนึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน และต้องการที่ จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จาก
การทํางานกลุ่มดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยองค์การเป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคมและ
ความพยายามที่จะทําให้บรรลุผลสําเร็จเป็นกลุ่มท่ีไม่มีอํานาจไม่มีการกําหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กรและ
อาจจะมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกับผู้นําองค์กร ในหนึ่งองค์กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมากและคนคนหนึ่งจะ
เป็นสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอย่างไร เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการเกิด
จากความใกล้ชิดความพอใจและพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกันลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
สร้างความรู้ใหม่ๆมากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการคําว่าปฏิบัติหรือpractice ในCop ชี้จุดเน้นที่การเรียนรู้ซึ่ง
ได้รับจากการทํางานเป็นหลักเป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ ปัญหาประจําวันเครื่องมือใหม่ๆ พัฒนาการในเรื่องงานวิธี 
การทํางานที่ได้ผลและไม่ได้ผลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทําให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก
สร้างความรู้ และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือหรือการฝึกอบรมตามปกติเครือข่ายที่ไม่เป็น
ทางการ ซึ่งมีสมาชิก 

จากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จได้ดีกว่า การสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็น
ทางการข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ 

  
แนวคดิCoP  
●CoPเป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัวมากกว่าการรวบรวมความรู้เพ่ือส่งมอบให้

ผู้อื่น  
●CoPเป็นเรื่องของการเรียนรู้ เพ่ือเป็นคนทํางานที่เก่งขึ้นมิใช่แค่เรียนรู้ว่าจะทํางานอย่างไรหรือ

เรียนรู้แต่เรื่องท่ีเป็นนามธรรม  
●การเป็นสมาชิกของ CoPคือ มีส่วนร่วมในชุมชนนั้นอย่างมีความหมาย  
●CoPควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร  
 
 
 
แนวคดิ ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoPหมายถึง การกระทําในบริบทเฉพาะ  



 

สิง่ทีม่ผีลต่อการปฏบิัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ได้แก่  
●สิ่งที่ปรากฏชัดแจ้ง: เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบาที่ชัดเจนเกณฑ์ที่กําหนด

ไว้กฎข้อบังคับสัญญา  
●สิ่งที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง:ความสัมพันธ์กฎเกณฑ์ในใจความหยั่งรู้ การรับรู้ ความอ่อนไหวความ

เข้าใจสมมติฐานมุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป  
การปฏบิตัิมใิชส่ิง่ตายตวั ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆด้วยสั่ง

หรือกฎระเบียบ  
มีคนอืน่ในองค์กร ซึ่งมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์กับเราพวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งปัน

ประสบการณ์นัน้ให้ผู้อื่น และเราเต็มใจที่จะช่วยพวกเขา เราสามารถค้นหาพวกเขาได้พบแม้จะไม่รู้จักพวกเขา 
ธรรมชาติของ CoP  

องคก์รประกอบไปดว้ย CoPจํานวนมากทับซ้อนกันอยู่คู่ขนานไปกับโครงสร้างที่เป็นทางการของ
องค์กร  

รอบชวีติของ CoPไม่มีความชัดเจนว่าเริ่มต้นเมื่อไรสิ้นสุดเมื่อไรขึ้นกับความพร้อม และโอกาส
เหมาะสําหรับการเรียนรู้  

ประเด็นที ่CoPให้ความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความต้องการ และความสนใจของสมาชิก การ
สนับสนุน CoP  

ปฏบิตัิตอ่ CoPเสมือนทรัพย์สินขององค์กรให้การสนับสนุนทรัพยากร และข้อมูลข่าวสาร ดูแล
เป้าหมายให้สอดคล้องกับองค์กร  

สง่เสริมการสรา้ง CoPด้วยการยอมรับผลงานที่เกิดข้ึนจากกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ และดึงชุมชนเข้า
มาร่วมกันทํางานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก  

มองวา่องค์กรเปน็ทีร่วมของชมุชน ที่เชื่อมต่อกันส่งเสริมให้มีจุดยืนที่เหมาะสมและมีส่วนต่อ
ความสําเร็จขององค์กร  

สง่เสริมใหC้oPเรียนรู้จากภายในกลุ่ม และจากกลุ่มอ่ืนๆ  
ดูแลว่ากลไกขององค์กรมีส่วนในการสนับสนุน CoP  
สง่เสริมการเรยีนรูทุ้กรปูแบบ และเชื่อมต่อทัว่ทัง้องค์กรมุมมองต่อการเรยีนรู้  
การเรยีนรู ้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ แต่เรามักจะมองไม่เห็นว่าเกิดการเรียนรู้ดีขึ้น  
การแลกเปลีย่นเรยีนรู้  ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสารของคนอ่ืนแต่เกิดจากการทําความเข้าใจใน

ตรรกะ หรือวิธีคิดของคนอ่ืน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และความคิดกันได้ กว้างขวางขึ้น แต่

หัวใจของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจร่วมกัน ใส่ใจความคิดของกันและกัน และสร้างชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน การ
หาโอกาสเรียนรู้  

ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ ให้มองหาแบบแผน /สาเหตุของการมีส่วนร่วม และการแยกตัว
ของสมาชิก  

เมื่อมีการนําความรู้ไปใช้ในบริบทอ่ืน หรือมีการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งให้
ติดตามเรียนรู้การปรับเปลี่ยน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม่  

รับรู้การเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆในท่ีไกลหู ไกลตา  
การเรียนรู้ ที่ชายขอบของ CoPก็มีความสําคัญได้แก่ การดึงดูดสมาชิกใหม่การตอบสนองสิ่ง

กระตุ้นจากภายนอกการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆ ข้อควรระวัง  



 

ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึกมาเข้าไว้ในลักษณะของเอกสารอาจจะก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดีเกิดเป็นขยะของข้อมูลข่าวสารที่ไม่คนใช้สุดท้ายคนก็ยังต้องการความช่วยเหลือในเรื่อง
ประสบการณ์จากเพ่ือนร่วมงาน  

ให้มีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติให้มากที่สุด อย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้ ความรู้จาก 
CoPหรือเปลี่ยนความรู้จาก CoPไปเป็นหลักสูตรเพ่ือการฝึกอบรม  

แนวคิดปัจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู้ไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างบุคคล  อย่าสร้าง
ห้องสมุดท่ีเต็มไปด้วยเอกสารให้สร้างบัตรรายชื่อบุคคล ( card catalog)เพ่ือช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคล
ต่อบุคคล ปัจจัยสู่ความสําเร็จกลุ่มที่ไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วในองค์กรมีลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตเติบโตขึ้นเมื่อเป็นที่ประสงค์ของสมาชิกการที่จะให้มีคุณค่าต่อองค์กรจะต้องได้รับการเพาะบ่  ม ดูแล
ด้วยความระมัดระวังการสนับสนุนมากเกินไป อาจจะทําให้ ไม่เป็นที่สนใจจากสมาชิกการปล่อยปละละเลยก็
อาจจะทําให้ แคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความท้าทายนี้แตกต่างจากปัจจัยต่างๆที่ผู้นําองค์กรเคยประสบความท้าทาย
สําหรับCoPปัญหาสําคัญของชุมชนที่กําลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจและปล่อยให้ผู้ประสานงา
รับผิดชอบไปคนเดียว เมื่อผู้ประสานงานหันไปทํางานอ่ืนชุมชนก็ล่มสลาย ปัญหาสําคัญของชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ คือ การที่สนใจอยู่แต่ความสําเร็จของตนเองข้อเสนอแนะต่อไปนี้ จะช่วยรักษาพลังของชุมชนให้
เกิดความต่อเนื่องนําสมาชิกใหม่เข้ามาร่วม และมุ่งไปที่ประเด็นที่แหลมคม  

เชิญผู้นาทางความคิดซ่ึงเป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแต่เริ่มแรกเพ่ือสร้างพลังให้แก่ชุมชน  
จัดให้มีเวทีพบปะกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือสร้างความตื่นตัวความไว้เนื้อเชื่อใจความรู้สึกร่วม  
ส่งเสริมการติดต่อระหว่างสมาชิกของชุมชน  
จดัตัง้กลุม่แกนทีแ่ขง็ขัน ไม่จําเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันสนับสนุนกลุ่ม

แกนด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษ ความท้าทายด้านเทคนิค 
ทําให้การติดต่อการให้ข้อมูล และการเข้าถึงชุมชนเป็นเรื่องง่าย เช่น การใช้ Software 

computer ที่ใช้ง่าย และคุ้นเคย ความท้าทายสําหรับสมาชิกสิ่งที่มีคุณค่ามากของชุมชน คือ การร่วมกัน
แก้ปัญหา แต่การอภิปรายปัญหาอย่างเปิดอกในขณะที่ความคิดยังไม่สุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุ มเป็นสิ่ง
ที่ไม่ใช่ธรรมชาติ ของเราความท้าทายของสมาชิกที่สําคัญคือ การพูดถึงปัญหาของตนเอง ต่อหน้าผู้คนจํานวน
มากที่เราไม่รู้จัก  

สร้างเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับเป็นผู้ขอความช่วยเหลือ และ
หาผู้ที่มีก๋ึนไปร่วมอยู่ในเวที ผู้ประสานงานช่วยกระตุ้นให้อธิบายหลักคิดของข้อเสนอ เพ่ือให้สมาชิกอภิปรายไป
ที่สมมติฐาน ที่ใช้และเลือก การสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับ
การสร้างชุมชนได้  

ตามนิยามของ DOPA KM Team ได้กล่าวไว้ว่า CoPเป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็น
ทางการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง องค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือช่วยให้การทํางานมีประสิทธิ ผล
ที่ดีข้ึนส่วนใหญ่ การรวมตัวกันในลักษณะนี้ มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งร่วมกัน ซึ่งความไว้ วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเป็นสิ่งที่ สําคัญ  

CoPจะมีความแตกต่างจากการที่ บุคคลมารวมกลุ่มกันเป็นทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่CoP
เป็นการรวมตัวกันอย่างสมัครใจ เป็นการเชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ได้ มีการ
มอบหมายสั่งการเป็นการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่านั้น  

ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม CoPจะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการทํางานของบุคคลและองค์กรต่อไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ



 

ในท่ามกลางบรรยากาศแบบสบายๆ ประกอบกับการใช้เทคนิคที่ เรียกว่าสุนทรี สนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็น
การสนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผู้พูด ให้เกียรติกัน ให้ โอกาสกัน และไม่พยายามขัดขวางความคิดใคร กับ
รับฟังผู้อ่ืนพูดอย่างตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening) 
 
๑๒. กร การปก ร   ร            การ ร   ร  (Cop) นําร      .  ป  

 ากการ   กร การปก ร     ร    า     า    ากกระ ร    า      ะร   า      า     ป   
 า        ก  การป        ารก        า   ระ    า             าก          ป             กา  า    การ ก  
  ป   า า       การ  ร าการ ก    ป   า  า  าก    ป             การ      ากร 
 ป  “    า      ”      ป       า       กรกร การปก ร             ร       การ   การ  า ร      
การ  า า   ประ      า    ะ ก  ประ         ร ป   การ            การ ร   ร           าร    
ปก ร  ก    ร  ก  า 

“  ร การ         การ ร   ร  (Cop)     า   การปก ร  ”           ประ         ๓ประการ     
(๑).นําทฤษฏีการจัดการองค์ความรู้ (KM) มาสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานจริง  
(๒).เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารทั่วองค์กร (Communication) ด้านการจัดการองค์ความรู้  
(๓).เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ การใช้เครื่องมือ CoPในกระบวนการ KM สําหรับแนวทางดําเนินการ 

กําหนดไว้ ดังนี้  
๓.๑ การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  
๓.๒ ทําหนังสือเวียนเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้  
๓.๓ เชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ตาม 

หัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสมาชิก  
๓.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ประสานงานบุคคลและงานธุรการอ่ืน  
๓.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ  
๓.๖ จัดทําสรุปการเสวนาของ CoPเพ่ือเผยแพร่ จัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริม เป็นระยะๆ  
๓.๗ ติดตามประเมินผลการดําเนินการและรายงาน  
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดังกล่าว จะต้องมีความอดทนและใช้ เวลารวมถึงการกระตุ้น

ส่งเสริมและให้กําลังใจจากผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกๆ ก็คงจะต้องให้มีการดําเนินการใน
ระยะเวลาหนึ่งแล้วติดตามประเมินผลเพ่ือทําการศึกษาผลที่เกิดข้ึนต่อไป  

 
บทสรปุ  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้( CoP) เป็นกิจกรรมเริ่มต้นอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรม

หลายประการที่จะต้องดําเนินการทั้งในส่วนที่ อาจเรียกว่าเป็นมิติของการบังคับและในส่วนที่เป็นมิติของการ
ส่งเสริมส่วนที่เป็นมิติการบังคับ คือการที่จะต้องดําเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดที่เป็นพันธะสัญญาที่กรมการ
ปกครองได้จัดทําไว้ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ ๒๕๔๙ กับสํานักงานก.พ.ร. ให้สําเร็จ 
คือการดําเนินการในส่วนกลางของทุกสํานัก/กองตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กับ
การดําเนินการในส่วนภูมิภาคของอําเภอ/กิ่งอําเภอในการทําให้อําเภอ/กิ่งอําเภอเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพ่ือการ
แก้ ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ่ืนที่ที่เป็นประโยชน์ แก่ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องโดยอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
จะต้องจัดทําผลสําเร็จการแก้ ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนที จํานวน ๑ เรื่อง เพ่ือเผยแพร่ติดไว้ที่้
ศตจ.อําเภอ/กิ่งอําเภอ และบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดและกรมการปกครองในส่วนที่เป็นมิติของการส่งเสริม คือ 



 

การดําเนินการ KM ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและทําให้มีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือได้ ว่าเป็น“ทุนทางสังคม” มีความสําคัญยิ่งต่อการเดินทาง
ไปสู่เป้าหมาย KM ดังกล่าวการศึกษาเรียนรู้เรื่อง KM และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรม KM ต่างๆ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาคจะทําให้เกิดสัมฤทธิ์ ผลกับงานด้านการจัดการความรู้ที่กรมปกครองรับผิดชอบ เช่น 
เดียวกับงานอ่ืนๆ ที่ผ่านเข้ามาและสําเร็จผลลงด้วยดี กับทั้งเกิดคุณค่าประโยชน์ แก่ประชาชนและชาติบ้านเมือง
ไปพร้อมกัน ้้้เป็นที่ยอมรับและได้เกิดความไว้วางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา 
 
๑๓.              ำ       ก      ประ า    สํา      ดาํ    การ   การ  า ร   

๑. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน(เห็นคุณค่า 
และดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องท่ีว่ายากท้ังหลายก็ง่ายข้ึนผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ 
โดยกําหนดตัวบุคคลที่จะทําหน้าที่“คุณเอ้ือ(ระบบ) ”ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดี,รอง
ผู้อํานวยการใหญ่ ,นายกเทศมนตรี  

๒. คุณเอื้อ(Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ” ก็
สบายไปเปลาะหนึ่ง แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ ได้ มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ“คุณเอ้ือ” ก็คือนํา
เป้าหมาย/หัวปลาไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ
“คุณเอ้ือ”คือการหา “คุณอํานวย” และร่วมกับ “คุณอํานวย” จัดให้มีการกําหนด“เป้าหมาย/หัวปลา ” ใน
ระดับย่อยๆของ“คุ ณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”,คอยเชื่อมโยง“หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร,จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออํานาจ (Empowerment), ร่วม 
Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการจัดการความรู้โดยตรง และ
เพ่ือแสดงให้ “คุณกิ จ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใช้ ในกิจกรรมจัดการความรู้
พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการดําเนินการให้คําแนะนําบางเรื่อง และแสดงท่าทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่อง
ในผลสําเร็จและให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิ ใจในความสําเร็จ  

๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator, KF) เป็นผู้คอยอํานวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู้ ความสําคัญของ“คุณอํานวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยงโดยต้อง
เชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอ้ือ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายใน
องค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กรโดยหน้าที่ที่ “คุณอํานวย” ควรทํา 
คือ  

- ร่วมกับ“คุณเอ้ือ” จัดให้มีการกําหนด “หัวปลา” ของ“คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” 
เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู้ เพ่ือให้ คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมา
จากวิธีทํางานที่นําไปสู่ ความสําเร็จนั้นเพ่ือการบรรลุ “หัวปลา”  

- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาช่วย” (Peer Assist) เพ่ือให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ 
ง่าย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ ภายในหรือนอกองค์กรก็ ได ้เรียนรู้วิธีทํางานจากเขาเชิญเขามาเล่าหรือสาธิต  

- จัดพื้นที่เสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ได้ เช่น ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ 
หรือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร  



 

- เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรู้ขององค์กรกับกิจกรรมจัดการความรู้  ภายนอก เพ่ือ
สร้างความคึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภายนอก  

๔. คุณกิจ (Knowledge Practitioner, KP) “คุณกิจ”หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอก
ตัวจริงของการจัดการความรู้เพราะเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ ประมาณร้อยละ ๙๐-๙๕ ของทั้งหมด 
“คุณกิจ”เป็นเจ้าของ “หัวปลา”โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หาสร้างแปลความรู้เพ่ือการปฏิบัติให้บรรลุถึง“เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้  

๕. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้นเกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ 
 
๑๔.  า    ำ   KM 

- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ ใน
แหล่งรวมความรู้ (Y. Maholtra)  

- KM is a Journey, not a destination. การจดัการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมาย
ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)  

- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู้
เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติ มีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉยๆ (Kahlil Gibran)  

- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้เป็นสินทรัพย์สําคัญ แต่
บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล  

- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้แต่เป็นการ
กระทํา  

- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather 
interactions between people. การถ่ายทอดความรู้สําเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร 
แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน(Mason &Mitroff, ๑๙๗๓)  

- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข 
 
๑๕.  ร   ร    า         ารา การ        

I AM READY   
I (Intergrity) = การ  า า    า   ศ ก   ศร  
A (Actiumens) =             า า  
M (Moral) =   ศ   รร  
R (Relevancy) =   การ ร   ร     ะปร           ก  ป   า 
E (Efficiency) = การ  า า            ประ      า  
A (Accountability) = การ    า ร              า  
D (Democracy) =       ะการกระ  า    ป  ประ า  ป    
Y (Yield) =      า  ป     ประ  ก    ะป       า                   



 

๑๖. การประ          ร    การ   การ  า ร     ะ ร ป  การประ          
 

แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด ๑ – กระบวนการจัดการความรู้  
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับใด  
๐=ไม่มีเลย/มีน้อยมาก   ๑=มีน้อย   ๒=มีระดับปานกลาง   ๓=มีในระดับที่ดี   ๔=มีในระดับท่ีดีมาก  

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่/ท าอยู่ 
๑.๑ เทศบาลมีการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบเพื่อ
หาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการความรู้ เพ่ือ
ปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น เทศบาลยังขาด
ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีหรือเทศบาลไม่ได้รวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการ
น าไปใช้ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไรฯลฯ 
และมี วิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไขปรับปรุง  

- เทศบาลมีการวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาล  
แต่ยังไม่ได้ เชื่อมโยงถึงการจัดการความรู้  

๑.๒ เทศบาลมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จาก
แหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเทศบาลที่มี
การให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี ) อย่างเป็น
ระบบและมีจริยธรรม  

-เทศบาลมีการแสวงหาความรู้ /ข้อมูลจากแหล่ง  
ต่างๆเม่ือจ าเป็นต้องใช้ แต่ไม่เป็นระบบต่างคน
ต่างท า  

๑.๓ ทุกคนในเทศบาล มีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความคิดใหม่ๆระดับเทียบเคียง(Benchmarks) 
และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน  
(บริการหรือด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และจาก
องค์กรอ่ืนๆที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  

-เทศบาลมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆบ้างแต่ไม่
เป็นระบบ และท ากันเฉพาะกลุ่มงาน และยังไม่
ครอบคลุมทุกคน  

๑.๔ เทศบาลมีการถ่ายทอด Best Practices 
อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการเขียน Best 
Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการจัดท า
ข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ ( Lessons  
Learned)  

-เทศบาลมีการจัดท าวารสารความรู้เพื่อเผยแพร่
ในบางเรื่องแต่ยังไม่เป็นระบบ ใครอยากท าก็ท า  

๑.๕ เทศบาลเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge”
หรือ ความรู้และทักษะที่อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิด
จากประสบการณ์ และการเรียนรู้ ของแต่ละคน 
และให้มี การถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้นๆ ทั่ว
ทั้งเทศบาล  

-เทศบาลเห็นคุณค่าของ Tacit Knowledge 
และ  
พยายามกระตุ้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่ได้
ท าเป็นระบบส่วนใหญ่ มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้เป็นกลุ่มย่อยๆแต่ไม่มีรูปแบบ
ชัดเจน  



 

๑๗.  ก   การประ     
เทศบาลต าบลจันจว้า มีนโยบายที่จะด าเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) ในองค์กรโดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสมและได้จัดวางระบบการ
จัดการเพ่ือให้เอ้ือต่อการนําแผนการจัดการความรู้ ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตําบลจันจว้าได้จัด
วางระบบการจัดการความรู้และแผนการดําเนินงานดังรายการต่อไปนี้  

๑). เทศบาลตําบลจันจว้า มีแผนพัฒนาท้องถิ่น้ประจําปี้2561 - 2564 ซึ่งมีลักษณะเป็น 
Conceptual Plan โดยมีองค์ประกอบสําคัญ ๖ ประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการสําคัญที่ จะดําเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร ดังกล่าวใช้เป็น
แนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายขององค์กร
ร่วมกัน  

๒). นายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า (CEO) กําหนดผู้บริหารจัดการความรู้CKO และทีมงาน KM 
เพ่ือดําเนินการจัดการความรู้ของเทศบาลตําบลจันจว้า  

๓). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือก
ขอบเขต KM การกําหนดเป้าหมาย KM และการประเมินการจัดการความรู้ ของหน่วยงานตามแบบประเมิน
ตนเอง  

๔). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันจัดทําแผนจัดการความรู้ เพ่ือกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาและผู้ 
รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของเทศบาลตําบลจันจว้า ตลอดจนกําหนดตัวชี้ วัดผลสําเร็จในการดําเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรมมีการกําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลจันจว้าอย่างน้อยคลอมคลุมพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมี
จุดมุ่งหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติ งานของเทศบาลเป็น
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

 
แนวทางการติดตามและประเมิน  
๑. กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดทํารายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่กําหนดภายใน 

๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรี กรณีท่ีได้มีการสิ่งบุคลกรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร  

๒. กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดทําบันทึกข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเว็ปไซต์
เทศบาลภายใน ๑๕ วัน นบัแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติโดยให้ทําการประสานงานกับผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

๓. กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดเก็บชุดองค์ความรู้ไว้ในรูปเอกสาร โดยจัดทําเป็นเล่มเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

๔. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
ก่อนและหลังการพัฒนา  

๕. ทําการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 



 

๑๘. แผนการจดัการความรู้เทศบาลตาํบลจนัจว้า  ปงีบประมาณ้ พ.ศ.้2561 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตําบลจันจว้า  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลจันจว้าได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษา
ต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :้พนักงานเทศบาลในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
ลาํดับ กิจกรรม วธิกีารสู ่

ความสาํเรจ็ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมายตวัชีว้ดั เครื่องมือ/ 

อุปกรณ ์
งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ กลุม่เป้าหมาย 

๑ การบ่งช้ีความรู ้
บุคลากรทีไ่ด้รบั  
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ  

ทําการตรวจสอบ  
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ  
พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ  

๑ ต.ค.60 
เป็นต้นไป 

จํานวนบุคลากร  
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ  

บุคลากรไดร้ับการ  
พัฒนาศักยภาพ  
ด้านต่าง ๆ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร,์  
พริ้นเตอร ์ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท  นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๒ การสร้างและ  
แสวงหาความรู ้ 
-ภายในเทศบาล  
-ภายนอกเทศบาล  

จัดหรือส่งอบรม/ สัมมนา 
/ ศึกษาด ู 
งาน/ศึกษา ต่อ  

๑ ต.ค.60 
เป็นต้นไป 

จํานวนบุคลากร  
ที่ได้รับการอบรม /
สัมมนา / ศึกษาดูงาน /
ศึกษาต่อ  

บุคลากรไดร้ับการ  
อบรม / สัมมนา /  
ศึกษาดูงาน /ศึกษาต่อ  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร,์  
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศ  
มนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๓ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ  
-บอร์ดประชาสัมพันธ์  
-เว็บไซตเ์ทศบาล  
-จัดทํารูปเล่ม/รายงาน  

-รวบรวมความรู ้ 
เป็นหมวดหมู ่และจัดทํา
ฐานข้อมูล  
เป็นKnowledge Base  
-สร้างคลังความรู ้ 
ผ่านระบบเครือข่าย  
คอมพิวเตอร ์ 

๑ ต.ค.60 
เป็นต้นไป 

จํานวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ด้านตา่งๆ
ที่นําไปใช้ได ้ 

จํานวนความรู้ที ่ 
นําไปใช้ได้จริง  
อย่างน้อย ๖  
รายการ  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร,์  
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศ  
มนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

 
 
 



 

ลาํดับ กิจกรรม วธิกีารสู ่
ความสาํเรจ็ 

ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ ์

งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ กลุม่เป้าหมาย 

๔ การประมวลและ  
กลั่นกรองความรู ้ 
- ปรับปรุงรูปแบบ  
เอกสารข้อมลูให้เป็น
มาตรฐาน สมบรูณ ์ 

ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความรู้ของ  
บอร์ด  
ประชาสมัพันธ์/เว็บไซต์
เทศบาล  

๑ ต.ค.๕7 
เป็นต้นไป 

จํานวนฐาน  
ข้อมูลความรู ้ 
ด้านต่างๆที ่ 
ได้รับการ  
ปรับปรุง  

จํานวนฐาน  
ข้อมูลความรู้ที่  
ได้รับการ  
ปรับปรุง อย่าง  
น้อย ๖รายการ  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร,์  
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศ  
มนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๕ การเข้าถึงความรู ้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์  
- เว็บไซน์เทศบาล  
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

รวบรวมความรู ้ 
เพื่อติดประกาศ /  
บันทึก /จัดเก็บ  

๑ ต.ค.61 
เป็นต้นไป 

จํานวนการเข้าถึงฐาน  
ข้อมูลความรู้ด้าน  
ต่างๆ  

มีจํานวนการเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู ้ 
ด้านต่างๆ อย่างน้อย 
๑๒ ครั้ง  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร,์  
พริ้นเตอร,์  
ห้องประชุม  

 นายกเทศ  
มนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๖ การแบ่งปัน  
แลกเปลีย่นความรู ้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์  
- เว็บไซน์เทศบาล  
- จัดทํารูปเลม่  

ให้บุคลากรทีไ่ด้รับ  
การพัฒนาศักยภาพ  
ด้านๆเข้าร่วมประชุม/  
รายงาน/เพิ่ม ข้อมูลการ  
พัฒนาศักยภาพใน
เว็บไซต ์

๑ ต.ค.61 
เป็นต้นไป 

จํานวนการประชุม  
เพื่อแลกเปลีย่น  
ความรู ้/ จัดทํา  
รายงาน/บันทึกทึก  
ข้อมูลในเว็บไซน ์ 

มีจํานวน กิจกรรม  
อย่างน้อย ๖  
รายการ  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร,์  
พริ้นเตอร,์  
ห้องประชุม  

 นายกเทศ  
มนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๗ การเรยีนรู ้ 
- การสร้างองค์ความรู ้ 
- การนําความรูไ้ปใช้  

ประชาสมัพันธ์ /เว็บไซน์
เทศบาล /  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

การจัดทํา/  
บันทึกข้อมูล  

มีจํานวนการ  
จัดทํา/บันทึก  
ข้อมูลอย่างน้อย  
๖ รายการ  

กระดาษA๔,  
คอมพิวเตอร ์,
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศ  
มนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลจันจว้า  
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในเทศบาลหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  
ลาํดับ กิจกรรม วธิกีารสู ่

ความสาํเรจ็ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ ์
งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ กลุม่เป้าหมาย 

๑ การบ่งช้ีความรู ้ 
-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การนําการจดักาความรู้
มาเป็นเครื่องมือ ในการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน  

เสรมิสร้าง  
บรรยากาศให ้เอื้อต่อการ
นําการจัดการ  
ความรู้มาเป็น  
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและ  
พัฒนางาน  

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

จํานวนการ  
เสรมิสร้าง  
บรรยากาศให้เอื้อต่อ
การนําการ  
จัดการความรู้มา  
เป็นเครื่องมือ  

ม ีการเสริมสร้าง  
บรรยากาศให้เอื้อต่อ
การนําการจดัการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือ
อย่างน้อย ๓รายการ  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๒ การสร้างและ  
แสวงหาความรู ้ 
-ภายในเทศบาล  
-ภายนอกเทศบาล  

ประชุม/สัมมนา  
เพื่อสนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศ  

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

จํานวนครั้งท่ีประชุม/  
สัมมนาเพื่อ  
สนับสนุนการสร้าง  
บรรยากาศ  

มีการประชุม/  
สัมมนาเพื่อ  
สนับสนุนการสร้าง  
บรรยากาศอย่าง  
น้อย ๓ ครั้ง  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๓ การจัดความรู้ให ้ 
เป็นระบบ  
-บอร์ดประชาสัมพันธ์  
-เว็บไซน์เทศบาล  
-จัดทํารูปเล่ม/ รายงาน  

จัดตั้งทีมงาน  
ตรวจสอบการให้และเก็บ
รวบรวม  
ข้อมูล  

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

มีทีมงานดําเนินการ  
ตรวจสอบการให้และ
เก็บรวบรวบข้อมลู  

ทีมงานมีการ  
ดําเนินการตรวจ  
สอบการให ้และเก็บ
รวบรวมข้อมลูอย่าง  
น้อย ๓ ครั้ง  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

 
 
 
 
 



 

ลาํดับ กิจกรรม วธิกีารสู ่
ความสาํเรจ็ 

ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ ์

งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ กลุม่เป้าหมาย 

๔ การประมวลและ  
กลั่นกรองความรู ้ 
- ปรับปรุรูปแบบ  
เอกสารข้อมลูให้เป็น
มาตรฐาน เนื้อหาให้สม
บูรณ  

จัดตั้งทีมงาน  
ปรับปรุงกลั่นกรอง  
ฐานข้อมูลความรู้บน
บอร์ดประชาสัมพันธ/์เว็บ
ไซน์เทศบาล  

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

มีทีมงานดําเนินการ  
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ความรู้ด้าน  
ต่างๆ  

ทีมงานมีการ  
ดําเนินการปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความรู ้ 
อย่างน้อย ๓  
รายการ  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๕ การเข้าถึงความรู ้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์  
-เว็บไซน์เทศบาล  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

จัดตั้งทีมงานด ูแลบอร์ด
ประชาสมัพันธ์  
/เว็บไซน์เทศบาล /  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

มีทีมงานดูแลบอร์ด  
ประชาสมัพันธ์ /เว็บ  
ไซน์เทศบาล / ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  

ทีมงานมีการดูแล  
บอร์ดประชาสัมพันธ ์/
เว็บไซน์เทศบาล / ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 
๓ ครั้ง  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๖ การแบ่งปัน  
แลกเปลีย่นความรู ้ 
-บอร์ด 
ประชาสมัพันธ์  
- เว็บไซน์เทศบาล  
- จัดทํารูปเลม่  
- จัดทํารายงาน 

จัดตั้งทีมงานรวบรวม
จัดทําเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู ้/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดูแลช่องทางการแบ่งปัน  
แลกเปลีย่นความรู ้

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

มีทีมงานรวบรวม  
จัดทําเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู/้เทคโนโลย ี 
สารสนเทศ ดูแล  
ช่องทางการแบ่งปัน  
แลกเปลีย่นความรู ้

ทีมงานมีการ  
รวบรวมจดัทําเป็น
เอกสาร / ฐานความรู ้/ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ  
ดูแลช่องทางการ  
แบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู ้อย่างน้อย ๓
รายการ 

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๗ การเรยีนรู ้ 
- การสร้างองค์ความรู ้ 
- การนําความรู้ในไปใช้  

ประชาสมัพันธ์ / เว็บไซต์
เทศบาล /ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

การจัดทํา/บันทึก  
ข้อมูล  

มีจํานวนการ  
จัดทํา/บันทึก  
ข้อมูลอย่างน้อย ๖
รายการ  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

 
 

 



 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลจันจว้า  
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลจันจว้า ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ  
ทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดได้ รับการพัฒนาศักยภาพ  
ลาํดับ กิจกรรม วธิกีารสู ่

ความสาํเรจ็ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ ์
งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ กลุม่เป้าหมาย 

๑ การเตรียมการและ  
ปรับเปลีย่น  
พฤติกรรม  

-ส่งเสรมิให้บุคลากร  
ในสังกัดเทศบาล  
ตําบลจันจวา้เห็น
ความสําคญัของการ
จัดการความรู ้ 

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

บุคลากรในสังกัด  
เทศบาล ทราบ
เป้าหมาย KM ของ
เทศบาลตาํบลจันจว้า 

จํานวนบุคลากรที่  
ทราบเป้าหมาย  
KM ของเทศบาล  
ตําบลจันจวา้อย่างน้อย 
๕๐% ของเทศบาล  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๒ การสื่อสาร  ประชุม / สัมมนา /  
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ทําให้ทุกคน
เข้าใจถึงการ  
จัดการความรู ้ 

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

บุ คลากรในสังกัด  
เทศบาลเข้าใจถึง  
การจัดการ  
ความรู ้ 

จํานวนบุคลากรที่  
เข้าใจถึงการจัดการ  
ความรู้อย่างน้อย  
๕๐% ของเทศบาล  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๓ กระบวนการและ  
เครื่องมือ  
- การค้นหา  
- การถ่ายทอด  
- แลกเปลี่ยนความรู ้ 

มีการจัดทําให้บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ / เว็บ
ไซน์เทศบาล / ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ให ้มีการ
ค้นหา ถ่ายทอด  
แลกเปลีย่นความรู้ที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น  

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

จํานวนครั้ง ของบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ /
เว็บไซตเ์ทศบาล / ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  
ที่ได้รับการปรับปรุง  

บอร์ดประชาสัมพันธ/์
เว็บไซน์เทศบาล / ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร้ไดร้ับ
การปรับปรุงให้ดีขึ้น 
อย่างน้อย ๓ ครั้ง  

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

 
 
 



 

ลาํดับ กิจกรรม วธิกีารสู ่
ความสาํเรจ็ 

ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ ์

งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ กลุม่เป้าหมาย 

๔ การเรยีนรู ้ จัดการประชุม/สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรม เพื่อให้ทุกคน  
เข้าใจและตระหนักถึง  
ความสําคญัและหลักการ
ของกาจัดการ  
ความรู ้ 

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

บุคลากรที่เข้าใจ  
และตระหนักถึง  
ความสําคญัและ
หลักการของการจดัการ
ความรู ้ 

จํานวนบุคลากร  
ที ่เข้าใจและ  
ตระหนักถึง  
ความสําคญัและ  
หลักการของการ  
จัดการความรู ้ 

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๕ การวัดผล  จัดตั้งทีมงานเพื่อ ติดตาม
และ  
ประเมินผลแผนการ  
จัดการความรู ้ 
เทศบาลตาํบลจันจว้า 

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

มีการตดิตามและ
ประเมินผล  
แผนการจดัการ  
ความรู้เทศบาล  
ตําบลจันจวา้ 

ผลการติดตาม  
และประเมินผล 
แผนการจดัการ  
ความรู้เทศบาล  
ตําบลจันจวา้ 

กระดาษ A๔,  
คอมพิวเตอร ์ 
พริ้นเตอร ์ 

 นายกเทศมนตร ี
KM Team 

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

๖ การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล  

การให้ของขวัญ/  
ของรางวัล  

๑ ต.ค.61เป็น
ต้นไป 

บุ คลากรในสังกัด  
เทศบาลมคีวามเข้าใจ
การจัดการ  
ความรู ้ 

จํานวนบุคลากรที่  
เข้าใจการจัดการ  
ความรู ้อย่างน้อย อยู ่
๕๐% ของเทศบาล  

ของขวัญ/  
ของรางวัล  

 นายกเทศ  
มนตร ี 
KM Team  

บุคลากร้ 
ทต.จันจว้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการจดัการความรู้้ ้เทศบาลตาํบลจนัจวา้ 
ปีงบประมาณ้ พ.ศ.้2561 

วตัถปุระสงค์้:  พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ้และคุณภาพ 
คํานยิาม้ :  การจัดการความรู้้(Knowledge  Management) หมายถึง้้ความสามารถในการจัดการความรู้้ประกอบด้วยการสร้างความรู้้การประมวลการแลกเปลี่ยน้
และการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
้้้้้้้้้้้้:  องค์กรการเรียนรู้้(Learning  Organization)้้หมายถึง้้องค์กรที่บุคลากรเพ่ิมพูนความสามารถอย่างต่อเนื่อง้เพื่อสร้างผลงานตามที่ต้องการ้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างต่อเนื่อง้เป็นกระบวนการเชิงประสบการณ์้้ส่งเสริมรูปแบบการคิด้การเรียนรู้ร่วมกัน้และการเสริมสร้างวัฒนธรรมการคิดอย่างเป็นระบบ้เพ่ือ
ช่วยปรับพฤติกรรมองค์กร้้ 

เป้าหมาย นโยบาย กลยทุธ ์
1. บุคลากรรู้จัก้“การจัดการ
ความรู้”อย่างทั่วถึงและมีการ
ปฏิบัติทุกกลุ่มงานในหน่วยงาน 

1.  บุคลากรทุกคนในหน่วยงานตระหนักถึงความสําคัญ
ในการจัดการความรู้ 

1.1 ้มีการเผยแพร่และให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับ
ทราบครอบคลุมทุกคนด้วยวิธีการที่หลากหลาย้เช่น้้ประชมสัมมนา,้อบรม้
เอกสาร้ฯลฯ 
1.2  สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร 

2. บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
นําเสนอองค์ความรู้ของตนเอง
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได้อย่างมีคุณภาพ 

2.  บริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน้้โดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์้หรือเครื่องมืออ่ืนๆ้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม 

2.1  พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน้(ระบบ้LAN)  ให้สามารถ
จัดเก็บองค์ความรู้้(คลังความรู้)้และให้บริการบุคลากรภายในหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถสร้างองค์ความรู้จัดเก็บในคลัง
ความรู้้และนําเสนอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก้(ระบบ้
INTERNET)  เพ่ือให้้บริการบุคลากรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3  พัฒนาซอร์ฟแวร์ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



 

เป้าหมาย นโยบาย กลยทุธ ์
3. มีผลงาน/นวัตกรรมด้านการ
จัดการความรู้รายบุคคล้้ราย
กลุ่ม้้และภาพรวมของหน่วยงาน้ 

3  บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจัดการความรู้้ตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย้โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์้หรือเครื่องมืออ่ืนๆ 

3.1  หน่วยงานจัดทําแผนจัดการความรู้้(KM. Action  Plan) และมี
กระบวนการจัดการความรู้้(KM. Process)  ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
3.2 ้ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนให้หน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้ตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบันทึกเป็นเอกสาร้หรือแผ่นซีดี้้้้้้้เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรอ่ืนๆ้้และเก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูลเพ่ือให้
บริการ 
3.3  ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนในหน่วยงานมีเว็บไซต์องค์ความรู้ของ
ตนเอง้และของกลุ่มงาน้(web KM.) เพ่ือให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

4.  มีกระบวนการจัดการความรู้้
(KM Process)   ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน้้อย่างน้อย้้2 ระ
บวนการ 

4.  หน่วยงานจะต้องนําภารกิจหลักท่ีจะต้องดําเนินการ
ให้มีคุณภาพในปีงบประมาณนี้้้้มาจัดกระบวนการ
จัดการความรู้้(KM Process)   

4.1  วิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงานที่จะต้องรีบดําเนินการให้สําเร็จ
อย่างมีคณุภาพในปีงบประมาณนี้ 
4.2  จัดกระบวนการจัดการความรู้้(KM  Process)  ของภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่ได้พิจาณาคัดสรรแล้ว 

5.  มีระบบติดตาม/ประเมินผล
การจัดการความรู้ 

5.  จัดให้มีระบบติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้
ครบกระบวนการตลอดแนว 

5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบและตลอดแนวการบริหารจัดการ 
5.2  คณะกรรมการติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้้้ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล้้และสรุปและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง้้พัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้้ตามแผนที่กําหนดร่วมกันทั้งหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 



 

การจาํแนก/บ่งชีอ้งคค์วามรูข้องเทศบาลตาํบลจันจวา้  ตามแนวทางของ้PMQA.  
 

ประเด็นยทุธศาสตร์้  ดชันชีีว้ดัตามคาํรบัรอง องคค์วามรูห้ลกั องคค์วามรูย้่อย 
พัฒนาระบบการบริการและการจัดการ
ภาครัฐ้้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพตามหลัก้
ธรรมาภิบาล 
 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของ
เป้าหมายของโครงการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ภายในองค์กร 

1) ด้านยุทธศาสตร์ 
2) ด้านธรรมาภิบาล 
3) ด้านเทคโนโลยี 
4) ด้านกระบวนการ 

พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ ของการดํ า เนิ นการตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างน้อย้3้องค์
ความรู้ 

 

เทคนิคการบริหารจัดการองค์
ความรู้้(KM.) 

1. การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล                   
4. การนําเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เป็นกลไกในการติดตาม้
ประเมินผล้และส่งเสริม้สนับสนุน
เครือข่ายกลุ่มอปท. 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร้หรือแผนพัฒนาบุคลากร 

 

เทคนิคการการนําเสนอสารสนเทศ
ผ่านเว็บไซต์ 

1.หลักการทําเว็บไซต์ 
2.้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับทําเว็บไซต์ 
3.้การพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 



 

องคค์วามรูต้ามตามภารกิจหลกัขององคก์ร 
แบบฟอร์ม้1  การจําแนกองคค์วามรู้ทีจ่าํเป็นต่อการผลักดนัตามภารกจิขององค์กร 
ชื่อสว่นราชการ้:้้เทศบาลตาํบลจนัจวา้ หนา้ที ่: 1/1 

ประเด็น 
เป้าประสงค ์
(Objective) 

ตวัชีว้ดัตามคํารบัรอง้้(KPI) 
เป้าหมาย 
ของตวัชีว้ดั 

องคค์วามรูท้ีจ่ําเปน็ต่อการปฏบิตัริาชการ 
ตามยุทธศาสตร ์

กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงภายใน
องค์กร 

-้ครบถ้วนทั้ง้4 ด้าน้ประกอบด้วย 
1) ด้านยุทธศาสตร์ 
2) ด้านธรรมาภิบาล 
3) ด้านเทคโนโลยี 
4) ด้านกระบวนการ 

1.  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของ
เป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 
 

5 
 
             

1. หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2. กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง                   
3. หลักการควบคุมภายใน 

แผนการจัดการ
ความรู ้
แผนที่้ 1 

ประเด็นยทุธศาสตร์้:้พัฒนาระบบการบริการและบริหารจัดการภาครัฐ้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

องคค์วามรูท้ีจ่ําเปน็้้:  กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้้้:  เนื่องจากการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ้(PMQA.)  ดังนั้น้จําเป็นต้องเพ่ิม 
สมรรถนะให้กับบุคลากรให้สามารถดําเนินการในประเด็นการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ 
ตวัชีว้ดัตามคํารบัรองและเปา้หมายที่เลอืกใชว้ดัการทาํ้KM  :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(เป้าหมาย้: ร้อยละ้90) 

 
 
ผู้ทบทวน้้้: ว่าที่้ร.ต.............................................................................้(CKO)้ 
                                              (ธีรภพ้้ธนะศรี) 
้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ปลัดเทศบาลตําบลจันจว้า 
 

 
 
ผู้อนุมัติ้้้: .........................................................................................................้(CEO) 
                                          (นายบรรจง้้ยางยืน) 
้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า 



 

แผนที่้ 1  แผนการจดัการความรู้้ (KM Action  Plan) : กระบวนการจดัการความรู้้ (KM Process) 
เทศบาลตาํบลจนัจวา้ 

ชื่อหนว่ยงาน้้:้้เทศบาลตําบลจันจว้า 
ประเด็นยทุธศาสตร์้ ้:  พัฒนาระบบการบริการและการจัดการภาครัฐ้้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
องคค์วามรูท้ีจ่ําเปน็้(K)้:้้กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
ตวัชีว้ดั้(KPI) ตามคาํรบัรอง :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
เป้าหมายของตวัชีว้ดัตามคาํรบัรอง้: ้ระดับ้5  
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบง่ชี้ความรู ้
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ้KM Team เพ่ือจัดการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงใน
องค์กร้ทั้ง้4้ด้าน้้ประกอบด้วย 
1) ด้านยุทธศาสตร์้้2) ด้านธรรมาภิบาล 
3) ด้านเทคโนโลยี้้4) ด้านกระบวนการ 

 
-้กุมภาพันธ์้ 
 

จํานวนด้านของการ
ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

ทําครบทั้ง้4 
ด้าน 

- บุคลากรทุกคน
ที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ้80 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

2  การสรา้งและแสวงหาความรู้ 
-้้ประชุม้้สัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
-้จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

 
-้กุมภาพันธ์้ 
 
-้มีนาคม้ 

-้การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาของ
บุคลากร 

- บุคลากรทุกคน
ที่เก่ียวข้องร้อย
ละ้80 

- บุคลากรทุกคน
ที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ้80 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

3 
 
 
 

 

การจดัการความรู้้ ้ใหเ้ปน็ระบบ 
-้จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ 
-้สร้างคลังความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
-้มีนาคม 
-้มีนาคม้ 

 
-้จํานวนองค์ความรู้
ที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ 

- บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าถึง
ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ้80 

- บุคลากรทุกคน
ที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ้80 

CEO 
CKO 
KM Team 

 



 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

-้แต่งตั้งคณะทํางานกลั่นกรองความรู้ 
-้ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองความรู้ก่อนการ
เผยแพร่กลุ่มเป้าหมาย 

 
-้มีนาคม 
-้มีนาคม้ 

 
-้จํานวนครั้งการ
กลั่นกรองความรู้ของ
คณะทํางาน 

 
-้ปีงบประมาณ
ละ้1  ครั้ง 

 
- บุคลากรทุกคน
ที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ้80 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

5 การเขา้ถึงความรู ้
-้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้วยเว็บไซต์้แผ่น
พับ้และเอกสาร 
-้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ/้สนใจเป็นพิเศษ 

 
-้ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
-้จํานวนครั้งที่ศึกษา
ค้นคว้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
-้จํานวนเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ 

 
-้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกคน
เข้าศึกษาค้นคว้า
ความรู้ผ่าน
ระบบ/เอกสาร 

 
- บุคลากรทุกคน
ที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ้80 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

6 การแบง่ปนัแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
-้ประกวดคลังความรู้ของบุคลากรที่นําเสนอผ่าน
อินเทอร์เน็ต/เอกสาร/สื่ออ่ืนๆ้ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้
อย่างดี 

 
-้กันยายน้ 

 
-้ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

 
-้จํานวนคลัง
ความรู้ที่สร้าง
โดยบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 
- บุคลากรทุกคน
ที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ้80 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

7 การเรยีนรู ้
- จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ้ 
-้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
-้กันยายน้ 

 
-้จัดประชุม
ปฏิบัติการ 
-้ความพึงพอใจ 

 
-้3 ครั้ง 
-้ร้อยละ้80 

 
- บุคลากรทุกคน
ทีเ่กี่ยวข้อง 
ร้อยละ้80คน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

8 การยกย่องชมเชยกลุม่เปา้หมาย 
- ประเมินเพื่อให้รางวัลบุคลากรที่ดําเนินงานในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบได้เป็นรูปธรรมมากที่สุด 

 
-้กันยายน้ 

 
-้สถิติเชิงระบบที่เป็น
รูปธรรม 

 
-้1 ตัวอย่าง 

 
-้บุคลากรทุกคน
ทีเ่กี่ยวข้อง 
ร้อยละ้80คน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 



 

องคค์วามรูต้ามตามภารกิจหลกัขององคก์ร 
แบบฟอร์ม้1  การจําแนกองคค์วามรู้ทีจ่าํเป็นต่อการผลักดนัตามภารกจิขององค์กร 
ชื่อสว่นราชการ้:้้เทศบาลตาํบลจนัจวา้ หนา้ที:่  4/4 

ประเด็น 
เป้าประสงค ์
(Objective) 

ตวัชีว้ดัตามคํารบัรอง้้(KPI) 
เป้าหมาย 
ของตวัชีว้ดั 

องคค์วามรูท้ีจ่ําเปน็ต่อการปฏบิตัริาชการ 
ตามยุทธศาสตร ์

เทคนิคการบริหาร
จัดการองค์ความรู้้
(KM.) 

1.้ครบถ้วนทั้ง้3้แผนการจัดการ
ความรู้ 
 

1.  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้อย่างน้อย้3้องค์ความรู้ 
 

5 1. การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล                   
4. การนําเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจ 

แผนการจัดการ
ความรู ้
แผนที่้ 2 

ประเด็นยทุธศาสตร:์้พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

องคค์วามรูท้ีจ่ําเปน็้้:  การเก็บรวบรวมองค์ความรู้้้การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล้้และการนําเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้้้:  เนื่องจากการกระบวนการพัฒนาองค์กรที่ดีต้องเห็นความสําคัญในการเพ่ิมสมรรถนะให้กับบุคลากรให้มีศักยภาพในการ 
บริหารจัดการองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตวัชีว้ดัตามคํารบัรองและเปา้หมายที่เลอืกใชว้ดัการทาํ้KM  :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย้3้องค์ความรู้้(เป้าหมาย้: ร้อยละ้90) 

 
 
ผู้ทบทวน้้้: ว่าที่้ร.ต.............................................................................้(CKO)้ 
                                              (ธีรภพ้้ธนะศรี) 
้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ปลัดเทศบาลตําบลจันจว้า 
 

 
 
ผู้อนุมัติ้้้: .........................................................................................................้(CEO) 
                                          (นายบรรจง้้ยางยืน) 
้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า 
 

 



 

แผนที่้ 2้้แผนการจดัการความรู้้ (KM Action  Plan) : กระบวนการจดัการความรู้้ (KM Process) 
เทศบาลตาํบลจนัจวา้ 

ชื่อหนว่ยงาน้้:้้เทศบาลตําบลจันจว้า 
ประเด็นยทุธศาสตร์้ ้: พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
องคค์วามรูท้ีจ่ําเปน็้(K)้:้้เทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้้(KM.) 
ตวัชีว้ดั้(KPI) ตามคาํรบัรอง :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย้3้องค์ความรู้ 
เป้าหมายของตวัชีว้ดัตามคาํรบัรอง้: ้ระดับ้5  
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบง่ชี้ความรู ้
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ้KM Team 
เพ่ือจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
บริหารจัดการองค์ความรู้้(KM) ้ทั้ง้4้
ด้าน้้ประกอบด้วย 
1) การเก็บรวบรวมองค์ความรู้้้ 
2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
3) การสังเคราะห์ข้อมูล้้ 
4) การนําเสนอองค์ความรู้ 

 
-้กุมภาพันธ์ 

 
- บุคลากรวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
- ความครอบคลุม
ของข้อมูลทาง
การศึกษาร้อยละ้80 

 
-้บุคลากร 
ทุกคน 
 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

2  การสรา้งและแสวงหาความรู้ 
-้้ประชุม้้สัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
-้จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
-้กุมภาพันธ์  
- มีนาคม 

 
-้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
-้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- ความครอบคลุมของ
ข้อมูลทางการศึกษา
ร้อยละ้80 

-้บุคลากร 
ทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

 



 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3 การจดัการความรู้้ ้ให้เปน็ระบบ 

-้จัดหมวดหมู่องค์ความรู ้
-้สร้างคลังความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

-้เมษายน้ -้เป็นระบบ 
-้มีประสิทธิภาพ 

- ความครอบคลุม
ของข้อมูลทาง
การศึกษาร้อยละ้
80 

-้บุคลากร 
ทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
-้แต่งตั้งคณะทาํงานกลัน่กรองความรู้ 
-้ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองความรู้ก่อน
การเผยแพร่กลุ่มเป้าหมาย 

-้พฤษภาคม 
-้พฤษภาคม 

-้จํานวนคร้ังการกลั่นกรอง
ความรู้ของคณะทํางาน 

-้ปีงบประมาณละ้
1 คร้ัง 

-้บุคลากร 
ทุกคน 
 
 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

5 การเขา้ถงึความรู ้
-้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้วยเว็บไซต์้
แผ่นพับ้และเอกสาร 
-้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ในสว่นที่ตนเอง
รับผิดชอบ/้สนใจเปน็พิเศษ 

-้ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
-้จํานวนคร้ังที่ศึกษาคน้คว้า
ผ่านอินเทอร์เน็ต 
-้จํานวนเอกสารเผยแพร่
ความรู ้

-้บุคลากรที่
เก่ียวข้องทุกคนเข้า
ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ผ่านระบบ/
เอกสาร 

-้บุคลากร 
ทุกคน 
 
 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

6 การแบง่ปนัแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
-้ประกวดคลังความรู้ของบุคลากรที่นําเสนอ
ผ่านอินเทอร์เน็ต/เอกสาร/สื่ออืน่ๆ้ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มได้อย่างด ี

-้มีนาคม้้  
-้ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

-้จํานวนคลัง
ความรู้ที่สร้างโดย
บุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

-้บุคลากร 
ทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

7 การเรยีนรู ้
- จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรู้้
และศึกษาดูงาน 
-้การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

-้กันยายน้ -้จัดประชุมปฏิบัติการ 
-้ศึกษาดูงาน 
-้ความพึงพอใจ 

-้1 คร้ัง 
-้1้คร้ัง 
-้ร้อยละ้80 

-้บุคลากร 
ทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

8 การยกยอ่งชมเชยกลุม่เปา้หมาย 
- มอบรางวัลสาํหรับผู้ที่มผีลงานดีเด่น 

-้กันยายน้ - ผลงานของบุคลากรที่
นําเสนอผา่นสื่อต่างๆ 

- 2 รางวัล -้บุคลากร 
ทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

 



 

องคค์วามรูต้ามตามภารกิจหลกัขององคก์ร 
แบบฟอร์ม้1  การจําแนกองคค์วามรู้ทีจ่าํเป็นต่อการผลักดนัตามภารกจิขององค์กร 
ชื่อสว่นราชการ้:้้เทศบาลตาํบลจนัจวา้ หนา้ที:่  7/7 

ประเด็น 
เป้าประสงค ์
(Objective) 

ตวัชีว้ดัตามคํารบัรอง้้(KPI) 
เป้าหมาย 
ของตวัชีว้ดั 

องคค์วามรูท้ีจ่ําเปน็ต่อการปฏบิตัริาชการ 
ตามยุทธศาสตร ์

เทคนิคการนําเสนอ
สารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์ 

ระบบบริหารจัดการและบุคลากร้มี
สมรรถนะสูง้ปฏิบัติงานตามหลัก้
ธรรมาภิบาล 

1.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากร้หรือแผนพัฒนาบุคลากร 
 

            5 
 
          

1.หลักการทําเว็บไซต์ 
2.้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับทําเว็บไซต์ 
3.้การพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง 
 

แผนการจัดการ
ความรู ้
แผนที่้ 2 

ประเด็นยทุธศาสตร์้:้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นกลไกในการติดตาม้ประเมินผล้และส่งเสริม้สนับสนุนเครือข่ายกลุ่ม้อปท. 

องคค์วามรูท้ีจ่ําเปน็้้: เทคนิคการการนําเสนอสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้้้:  เนื่องจากการนําเสนอสารสนเทศหรือองค์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ของบุคลากรมีช่องทางการเผยแพร่ต่อส่วนที่เกี่ยวข้องน้อย้เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ/ศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น้้จึงเห็นควรจัดองค์ความรู้ด้านการจัดทําเว็บไซต์ได้มีโอกาสนําเสนอผลงานได้มากข้ึน 
ตวัชีว้ดัตามคํารบัรองและเปา้หมายที่เลอืกใชว้ดัการทาํ้KM  :  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร้หรือ
แผนพัฒนาบุคลากร (เป้าหมาย้: ร้อยละ้90) 

 
 
ผู้ทบทวน้้้: ว่าที่้ร.ต.............................................................................้(CKO)้ 
                                              (ธีรภพ้้ธนะศรี) 
้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ปลัดเทศบาลตําบลจันจว้า 
 

 
 
ผู้อนุมัติ้้้: .........................................................................................................้(CEO) 
                                          (นายบรรจง้้ยางยืน) 
้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นายกเทศมนตรีตําบลจันจว้า 
 

 
 



 

แผนที่้ 3้้แผนการจดัการความรู้้ (KM Action  Plan) : กระบวนการจดัการความรู้้ (KM Process) 
เทศบาลตาํบลจนัจวา้ 

ชื่อหนว่ยงาน้้:้้เทศบาลตําบลจันจว้า 
ประเด็นยทุธศาสตร์้ ้:  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นกลไกในการติดตาม้ประเมินผล้และส่งเสริม้สนับสนุนเครือข่ายกลุ่มอปท. 
องคค์วามรูท้ีจ่ําเปน็้(K)้:้้เทคนิคการการนําเสนอสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
ตวัชีว้ดั้(KPI) ตามคาํรบัรอง :  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร้หรือแผนพัฒนาบุคลากร 
เป้าหมายของตวัชีว้ดัตามคาํรบัรอง้: ้ระดับ้5  
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบง่ชี้ความรู ้
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ้KM Team 
เพ่ือจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
นําเสนอสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ในด้าน้้ 
1) ด้านหลักการทําเว็บไซต์้้ 
2) ด้านโปรแกรมสําเร็จรูปในการทําเว็บไซต์้้ 
3) ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง  

 
 
-้กุมภาพันธ์ 

 
 
- หลักสูตรอบรม
บุคลากร 

 
 
- 1 ครั้ง้/้3 ด้าน 

 
 
-้บุคลากร 
ทุกคน 

 
 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

2  การสรา้งและแสวงหาความรู้ 
-้้ประชุม้้สัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
-้จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
-้กุมภาพันธ์ 
-้เมษายน 

-้การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาของ
บุคลากร 

- บุคลากรทุกคน
ในองค์กรผ่านการ
อบรมและได้รับ
เอกสารความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

-้บุคลากร 
ทุกคน 

CEO 
CKO 
KM Team 

 

 
 
 



 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3 การจดัการความรู้้ ้ใหเ้ปน็ระบบ 

-้จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ 
-้สร้างคลังความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 
-้พฤษภาคม 
-้พฤษภาคม 

 
-้จํานวนองค์ความรู้ที่จัด
ไว้เป็นหมวดหมู่ 

 
- 1 เว็บไซต์/คน 

 
-้บุคลากร 
ทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
-้แต่งตั้งคณะทํางานกลั่นกรองความรู้ 
-้ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองความรู้
ก่อนการเผยแพร่กลุ่มเป้าหมาย 

 
-้พฤษภาคม 
-้พฤษภาคม 

 
-้จํานวนครั้งการ
กลั่นกรองความรู้ของ
คณะทํางาน 

 
-้ปีงบประมาณ
ละ้1  ครั้ง 

 
-้บุคลากร 
ทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

5 การเขา้ถึงความรู ้
-้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้วย
เว็บไซต์้แผ่นพับ้และเอกสาร 
-้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ/้สนใจเป็นพิเศษ 

 
-้ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
-้จํานวนครั้งที่ศึกษา
ค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ต 
-้จํานวนเอกสารเผยแพร่
ความรู้ 

 
-้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกคน
เข้าศึกษาค้นคว้า
ความรู้ผ่าน
ระบบ/เอกสาร 

 
-้บุคลากร 
ทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

6 การแบง่ปนัแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
-้ประกวดคลังความรู้ของบุคลากรที่
นําเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต/เอกสาร/สื่อ
อ่ืนๆ้ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างดี 

 
-้กันยายน้ 

 
-้ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

 
-้จํานวนคลัง
ความรู้ที่สร้างโดย
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 
-้บุคลากร 
ทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

 
 
 
 



 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
7 การเรยีนรู ้

- จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้้
และศึกษาดูงาน 
-้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
-้กันยายน้้ 
 

 
-้จัดประชุมปฏิบัติการ 
 
-้ศึกษาดูงาน 
 
 
-้ความพึงพอใจ 

 
-้1 ครั้ง 
 
-้1้ครั้ง 
 
 
-้ร้อยละ้80 

 
-้บุคลากร 
ทุกคน 
- บุคลากร 
ร้อยละ้50 
-้บุคลากร 
ทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

8 การยกย่องชมเชยกลุม่เปา้หมาย 
- จัดประกวดเว็บไซต์ 
 

 
-้กันยายน้้ 
 

 
- ผลงานบุคลากรมียอด
เยี่ยม้ 

 
-้2 รางวัล 

 
-้บุคลากร 
ทุกคน 

 
CEO 
CKO 
KM Team 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙. การ    า   ะประ       
 

การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตําบลจันจว้า ให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตําบลจันจว้าประกอบด้วย  

๑. ปลัดเทศบาลตําบลจันจว้า เป็นประธานกรรมการ  
๒. รองปลัดเทศบาลตําบลจันจว้า เป็นกรรมการ  
3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ  
4. ผอ.กองคลัง เป็นกรรมการ  
5. ผอ.กองช่าง เป็นกรรมการ  
6. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ  
7. ผอ.กองการศึกษา เป็นกรรมการ  
8. ผอ.กองการประปา เป็นกรรมการ  
9. บุคคลกร เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนการจัดการความรู้เทศบาลตําบลจันจว้า และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้
เทศบาลตําบลจันจว้า และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 


