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คำนำ 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑   กำหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการ
เรียนรู อยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรู ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรู ในดานตาง ๆ เพื ่อนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน 

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลมดแดงเปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการ
บริหารที ่ดี จึงไดนำการจัดองคความรู  (Knowledge Management) ซึ ่งเปนระบบการจัดการที ่สามารถ   
กำหนดขึ้น  และนำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคการบริหารสวนตำบลมดแดง  ไดดำเนินการจัด
วางระบบการจัดการความรู และแผนการดำเนินงาน ไวเพื่อที่จะใหมีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอน
องคความรูท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง ใหสามารถนำไปประยุกตใช
ในสถานการณตาง ๆ ไดทันเวลา และทันเหตุการณ จะสงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลมดแดง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำใหองคกรบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)   
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 1 
แผนการจดัการความรูองคการบรหิารสวนตำบลมดแดง 

อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

การจัดการองคความรูขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง (KM) 

1. บทสรุปผูบริหาร 

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 กำหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั ้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และ

มีการเรียนรูรวมกัน 

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารบานเมืองที่ดี จึงไดนำการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถ

กำหนดข้ึน และนำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  

2. คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนการจัดการองคความรู (KM) 

เพื่อใหการจัดทำระบบการจัดการความรูดำเนินการไปอยางมีประสิทธิผล องคการบริหารสวน

ตำบลมดแดง จึงมีคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลมดแดง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการัดการองคความรู          

ดังตอไปนี้ 

1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมดแดง   เปนประธานกรรมการ 

2. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลมดแดง  เปนกรรมการ 

3. ผูอำนวยการกองคลัง     เปนกรรมการ 

4. ผูอำนวยการกองชาง     เปนกรรมการ 

5. ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนกรรมการ 

6. ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกรรมการ 

7. หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

8. นักทรัพยากรบุคคล     เปนผูชวยเลขานุการ 

โดยใหมีหนาที่ และความรับผิดชอบ ใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน ทรัพยากร และให

คำปรึกษาแนะนำและรวมประชุมเพ่ือตัดสินใจแกคณะกรรมการ 

นายกองคการบริหารสวนตำบล และรองนายกองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่และความ

รับผิดชอบ ใหคำปรึกษาเก่ียวกับการดำเนินการ และอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคณะกรรมการฯ 

ประธานกรรมการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพ่ือ

นำเสนอตอที ่ประชุม พรอมรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหนาตอที ่ประชุม เพื ่อผลักดัน ติดตาม

ความกาวหนา และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะกรรมการฯ และนายกองคการบริหารสวน

ตำบล /รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ซ่ึงเปนท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมาย จัดทำ

รายงานความคืบหนาของงานในสวนที่รับผิดชอบ เปน “แบบอยางที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรูดานการจัดการ

ความรู 

 

 



 2 
แผนการจดัการความรูองคการบรหิารสวนตำบลมดแดง 

อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. ขอบเขต KM 

กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซึ ่งจะมีความเกี ่ยวของ และเชื่อมโยงกับพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดใหสวนราชการ 

มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูล

ขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั ้งตองสงเสริม และพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิส ัยทัศน                          

และปรับเปลี ่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที ่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู ร วมกัน                       

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตามพระราชกฤษฎีกา 

ขอบเขต KM ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด ประกอบดวย 

1) สงเสริมการนำกระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน 

2) เสริมสรางบรรยากาศใหเอื ้อตอการนำการจัดการความรู มาเปนเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากร และพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตำบล 

ขอบเขต KM ขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

ขอบเขต KM 
ประโยชนที่จะไดจากขอบเขต KM ที่มตีอ 

ประชาชนไทย/ 
ชาวตางชาต/ิชมุชน 

ขาราชการของ 
หนวยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 
ของหนวยงานอ่ืน 

รัฐบาล 
Outsource 

ของหนวยงาน 

1. สงเสริมการนำ
กระบวนการ
จัดการความรูมาใช
ในการพัฒนา
บุคลากร และให
เปนสวนหน่ึงของ
การปฏิบัติงาน 

1. ไดรับการบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
2. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น
จากส่ือประชาสัมพันธ
ตาง ๆ 
3. ชุมชนไดรับการ
พัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 
4. ชุมชนเกิดภาพลักษณ
ท่ีดีขึ้น 

1. ไดรับความรู เพ่ิมขึ้น 
2. ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและ
อบต. 
3. สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ไดรับความไววางใจ
จากผูใชบริการ 
5. เกิดภาพลักษณท่ีดี 

1. ไดรับผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. ภาพลักษณท่ีดี 

1. เกิด
ภาพลักษณท่ีดี 

 

2. เสริมสราง
บรรยากาศใหเอื้อ
ตอการนำการ
จัดการความรูมา
เปนเครื่องมือใน
การพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางานของ
หนวยงานตาง ๆ 
ภายใน อบต. 

1. ไดรับการบริการท่ี
สะดวก สบาย  
2. สามาถสืบ/คนหา 
ความรูตาง ๆ ไดงาย 

1. มีวิสัยทัศนรวมกัน 
2. มีความคิดรวมกัน 
3. มีการพัฒนาตนเอง 
4. มีการเรียนรูในทีม 
5. มีความคิดเชิงระบบ 
6. มีความคิดสรางสรรค 

1. เกิดภาพลักษณท่ีดี 1. เกิด
ภาพลักษณท่ีดี 

 

ผูทบทวน / อนุมัติ :  นายกองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

 

 

 



 3 
แผนการจดัการความรูองคการบรหิารสวนตำบลมดแดง 

อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

4. เปาหมาย KM 

เปาหมาย KM ท้ังหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดำเนินการ ประกอบดวย 

1) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ใน

หลักสูตรตาง ๆ 

2) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลมดแดง มีสวนรวมในการ

ดำเนินงาน / กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตำบลอยางเขมแข็งและตอเนื่อง 

3) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในวสังกัดองคการบริหารสวนตำบลมดแดง มีสวนรวมใน

การแลกเปลี่ยนองคความรูแกเพ่ือนรวมงาน 

4) การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 

5) การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกำลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

5. ปจจัยแหงความสำเร็จ 

ปจจัยแหงความสำเร็จ เพื่อใหดำเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM ที่เลือกทำ สามารถ

นำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 

1) ผูบริหารสวนใหญใหความสำคัญ และสนับสนุนบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม 

2) บุคลากรท่ีเก่ียวของใหความรวมมือเปนอยางดี 

3) คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดำเนินงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

4) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

6. แนวทางการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

การจัดการความรู Knowledge Management 

 การจัดการความรู (Knoledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร สามารถ
เขาใจถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละ
บุคคลในการทำความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคำพูดหรือลายลักษณอักษรได
โดยงาย เชน ทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึก
เปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกเปนความรูแบบรูปธรรม 

นพ. วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคำวา “การจัดการความรู” ไว คือ สำหรับนักปฏิบัติ 
การจัดการความรู คือ เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอม ๆ กัน ไดแก 

1) บรรลุเปาหมายของงาน 
2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
3) บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู 
4) บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทำงาน 
การจัดการความรูเปนการดำเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
1) การกำหนดความรูหลักท่ีจำเปนหรือสำคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
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2) การเสนาะหาความรูท่ีตองการ 
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน 
4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
5) การนำประสบการณจากการทำงาน และการประยุกตใความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด 

“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สำหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด

ความรูท่ีครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
โดยท่ีการดำเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ี

ชัดแจง อยูในรูปของตัวหนังสือ หรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป และความรูฝงลึกอยูในสมองท่ีอยูในคน ท้ังท่ีอยู
ในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอื่น ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) 
การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำรวมกันไมใชกิจกรรมที่ทำโดย คนคนเดียว เนื่องจาก เชื่อวา 
“จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ ่มดำเนินการโดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ ่มที่ความรู นี ่คือความผิดพลาด                   
ที่พบบอยมาก การจัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สำคัญ คือ                
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามท่ีกำหนดไว และนิยามผลสัมฤทธิ์ แบงออกเปน 4 สวน คือ  

1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ ่งรวมทั ้งการสนองตอบความตองการของลูกคา
สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และสนองตอบ
ความตองการของสังคมสวนรวม 

2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั ้งที ่เปนนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑหรือบริการ 

3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะทอน
สภาพการเรียนรูขององคกร 

4) ประสิทธ ิภาพ (Efficiency) ซ ึ ่งหมายถึง ส ัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที ่ลงไป                    
การทำงานท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทำงานท่ีลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง 

เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การที่กลุมคนที่ดำเนินการจัดการความรูรวมกัน          
มีชุดความรูของตนเอง ที่รวมกันสรางเอง สำหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูขึ้นใชเองอยูตลอดเวลา 
โดยที่การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุงให
เหมาะสมตอสภาพของ ตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่อง
ความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทำงาน 
และท่ีสำคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย 

ตั้งเปาหมายการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนา 
งาน พัฒนางาน 
คน พัฒนาคน 
องคกร เปนองคกรแหงการเรียนรู 
ความเปนชุมชนในที่ทำงาน การจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพราง 

ขอที่ 1 ของการจัดการความรู เมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็
เริ่มเดินขามา อันตรายท่ีจะเกิดตามาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดำเนินการเพียงเพ่ือใหไดชื่อ
วามีการจัดการความรู การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู แรงจูงใจ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรูเปนกาวแรก 
ถากาวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสำเร็จสูง แตถากาวผิด ก็จะเดินไปสูความลมเหลว ตัวกำหนดที่สำคัญคือ
แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดกาความรู 
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การจัดการความรูท่ีดีเริ่มดวย 

• สัมมาทิฐิ : ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุความสำเร็จและความมั่นคงใน
ระยะยาว 

• การจัดทีมริเริ่มดำเนินการ 

• การฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดำเนินการตอเนื่อง 

• การจัดการระบบการจัดการความรู 
แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดำเนินการจัดการความรู คือ 

เปาหมายท่ีงาน คน องคกร และความเปนชุมชนในท่ีทำงานดังกลาวแลว เปนเง่ือนไขสำคัญ ในระดับท่ีเปนหัวใจสู
ความสำเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมจะนำไปสูการดำเนินการจัดการความรูแบบเทียม และไปสูความ
ลมเหลวของการจัดการความรูในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมตอการดำเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มีมากมายหลาย
แบบ ที่พบบอยที่สุด คือ ทำเพียงเพื่อใหไดชื่อวาทำ ทำเพราะถูกบังคับตามขอกำหนด ทำตามแฟชั่น แตไมเขาใจ
ความหมาย และวิธีการดำเนินการจัดการความรูอยางแทจริง 

องคประกอบสำคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process) 
  1. “คน” ถือวาเปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนำความรูไปใช
ใหเกิดประโยชน 
  2. “เทคโนโลยี” เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ังนำความรูไป
ใชอยางงาย และรวดเร็วข้ึน 

  3. “กระบวนการความรู” นั้น เปนการบริหารจัดการ เพ่ือนำความรูจากแหลงความรูไปใชใหผูใช
เพ่ือทำใหเกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 

  องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล การจัดการความรูของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
กำหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั ้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรูรวมกัน ขอบเขต KM ท่ีไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีความสำคัญเรงดวนในขณะนี้ คือ การจัดการ
องคความรูเพื่อแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดกำหนดเปาหมายของ KM ที่จะดำเนินการในป 
2569 คือ มุงเนนใหอบต. เปนศูนยกลางองคความรู เพื่อแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เปน
ประโยชนแกทุกฝาย ที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยวัดที่วัดผลไดเปนรูปธรรม และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดจัดใหมี
กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลงควบคูกันไป โดยมีความคาดหวังวา
แผนการจัดการความรูนี้จะเปนจุดเริ่มตนสำคัญสูการปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่อง            
อ่ืน ๆ และนำไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ียั่งยืนตอไป 
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7. แนวความคิดการจัดทำแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

 แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan) 

   กระบวนการจัดการความรูและกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง องคการบริหาร

สวนนตำบลมดแดงไดนำมาประยุกตใชในการจัดทำแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

 
  กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 

  เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน
องคกร มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน คือ 
  1) การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร 
และเพ่ือใหบรรลุเปาลุหมาย เราจำเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร 
  2) การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษา
ความรูเกา กำจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 
  3) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเก็บ
ความรูอยางเปนระบบในอนาคต 
  4) การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
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  5) การเขาถึงความรู เปนการทำใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
  6) การแบงปนแลกเปลี ่ยนความรู  ทำไดหลายวิธีการ อาจจัดทำเปนเอกสาร ฐานความรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีจัดทำเปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหง
การเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 
  7) การเรียนรู ควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการสราง
องคความรู การนำความรูไปใช เกิดการเรียนรู และประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 
 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

 
  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
  เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึง
ปจจัยแวดลอมภายในองคกร ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 
  1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก
ผูบริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล, กำหนดปจจัยแหงความสำเร็จชัดเจน 
  2) การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทำใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทำ, ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ
ทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมอยางไร 

  3) กระบวนการและเครื ่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี ่ยนความรู    
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, 
สถานท่ี ฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 

  4) การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

  5) การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดำเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม, มีการนำผลของการ
วัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการใหดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับ ใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหน ไดแก วัด
ระบบ วัดท่ีผลลัพธ หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ 
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  6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
การมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทำในแตละชวงเวลา 

 

8. หัวใจของการจัดการความรู 

มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบวา หัวใจของ KM อยูท่ีไหนได
โดยอาจกลาวเปนลำดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับข้ันของความตองการของ Mcgregor ได โดยเริ่มจากขอ
สมมุติฐานแรกท่ีเปนสากลท่ียอมรับท่ัวไปวาความรูคือพลัง 

1. ความรูคือพลัง 
2. ความสำเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยู ที ่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยู ที ่การมี

ปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน 
3. จุดหมายปลายทางสำคัญ ของความรูมิใชท่ีตัวความรู แตอยูท่ีการนำไปปฏิบัติ 
4. นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซ่ึงทำใหความรูผลิดอกออกผลิต 
จะเห็นวา จากขอความที่กลาวถึง ความรูดังกลาว พอทำใหมองเห็นหัวใจของ KM เปนลำดับข้ัน 

มาเริ่มแตขอความแรกท่ีวา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออำนาจ ซ่ึงเปนขอความเปนท่ียอมรับท่ีเปนสากล ท้ังภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามีความสำคัญในการ 
ถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใด และมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึงของ
บุคคลตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรู เกิดความรูขึ้นแลว หากไมนำไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทาง
ของความรู และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายที่เนนการนำความรูไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของ 
ความรูและท่ีชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายท่ีเนนการนำความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปน
รูปธรรมวานั่นเปนนิยามใหมของผูทำหนาที่เปนผูจัดการเลยทีเดียว ดังนั้น อาจกลาวไดวาหัวใจของ KM อยูที่การ
นำความรู ไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม อ.นพ.วิจารณ พานิช กลาวไวนาคิด หลังจากการไปรวมสัมมนา 
“นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข” โดยไดฟงการบรรยายของ ศนพ.ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรูเพ่ือ
ชุมชนเปนสุข” ทำใหเกิดความเขาใจเรื่องการจัดการความรูอยางลึกซึ้งมาก จึงขอนำมาเลาสูฟง ทานบอกวา การ
พัฒนาชุมชนตองมี 4 องคประกอบ 

1. ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายท่ีการอยูรวมกัน 
2. เปนสุข หมายถึง ความเปนทั้งหมด ความเปนปรกติ สมดุล บูรณาการของปจจัยตาง ๆ อยาง

นอย 8 ดาน ไดแก ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน 
3. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผานการปฏิบัติ 
4. การสรางเสริม หมายถึง การเขาไปเอื้ออำนวย สงเสริม เสริมพลัง (Empower) ไมใชเขาไป

สอน หรือถายทอดความรู 
ท้ัง 4 องคประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไมใชแคการจัดการความรูของ

ชาวบานหรือชุมชนของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรูนี้ การเรียนรูสำคัญวาตัวความรู เพราะถาไมระวัง ตัว
ความรูจะเปนความรูท่ีหยุดนิ่งตายตัว การเรียนรูจะมีลักษณะ “ดิ้นได” คือ มีชีวิต เปนพลวัตการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด คือ 
การเรียนรูรวมกัน เปนการเยนรูรวมกันผานการปฏิบัติ อ.บดินทร วิจารณ เปนบุคคลหนึ่งท่ีนาสนใจอยางยิ่งในดาน
การจัดการความรู และองคการแหงการเรียนรูไดกลาว เม่ือคราวสัมมนาวิชาการ การจัดการความรู (KM) สิ่งสำคัญ
มันอยูท่ีการลงมือปฏิบัติใหได ใชภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันใหไดการเรียนรูของบุคคลหัวใจสำคัญอยูท่ีเราจะ
ไดเรียนรูจากการสอนคนอื่น และสิ่งท่ีสำคัญของการจัดการความรู ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนา
ตนเอง การวางแผนงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน ขององคกรเครื่องมือในการจัดการความรู 
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9. เครื่องมือในการจัดการความรู 

การจัดทำแผนการจัดการความรู ซ่ึงปรากฏอยูในเอกสาร “คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ “ ซึ่งไดสงให ก.พ.ร. เมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาวจะประกอบดวยสวนสำคัญ               

2 สวน คือ 

1. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู 

2. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งทั้ง 2 สวน จะมีความสำคัญในการชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแกปญหาความยากจนตาม

ขอบเขต และเปาหมายที่กำหนดไวใหบรรลุผล ขณะเดียวกันในแตละสวน ก็จะมีโครงการ และกิจกรรมของแตละ

สำนัก กอง รองรับ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึงขณะนี้มีอยูไมนอยกวา 16 โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการ

จัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน เปนงานท่ีมีความสำคัญอีกงานหนึ่งท่ี

ตองการ พลังการมีสวนรวมของทุก ๆ สวน ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และจะเปนอีกกาวหนึ่งที่สำคัญในการท่ี

จะกอใหเกิดการรวบรวมสะสมองคความรู การใชประโยชนและตอยอดงคความรูในการแกไขปญหาความยากจน 

การจัดการความรูประกอบดวย 

กระบวนการหลัก ๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหา ความรูใหม การจัดความรู

เปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู สุดทายคือ การเรียนรู และเพื่อใหมี

การนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรางข้ึนมาเพ่ือนำไปใชในการ

ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ซ่ึงอาจเปนเปน 2 กลุมใหม ๆ คือ 

(1) เครื่องมือท่ีชวยในการ “เขาถึง” ความรู ซ่ึงเหมาะสำหรับความรูประเภท Exllicit 

(2) เครื่องมือที่ชวยในการ “ถายทอด” ความรู ซึ่งเหมาะสำหรับความรูประเภท Tacit ซึ่งตอง

อาศัยการถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก 

ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวท่ีมีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่ง คือชุมชนแหงการเรียนรู หรือชุมชน

นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู 
 

10.  การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู 

การจัดการความรู หรือ Knowlede Management เปนเรื่องคอนขางใหม ซ่ึงเกิดข้ึนจากการคน

พบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันสงผลกระทบตอ

การดำเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้น จากแนวคิดที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียว 

จึงเปลี่ยนไป และมีคำถามตอไปวาจะอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับ

เรื่อง องคกรแหงการเรียนรูเปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจึงจำเปนตอง

บริหารจัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง หากองคกรใดมี

การจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคกร ก็นับเปนการลงทุนที่สูญ

เปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลาการดวยการ

ฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการท่ีตองดำเนินการตอภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรูความชำนาญแลว องคกรจะ

ทำอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืน และในข้ันตอนสุดทาย องคกรจะตอง

หาเทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับองคกรอยางมีระบบ เพื่อที่จะนำออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัท

ยักษใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกายังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรูท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือใหอยูใน

โลกของการแขงขันสำหรับประเทศไทยนั้นคงเปนเรื่องทาทาย สำหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการพึงความรู
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ออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพื่อรวมงาน ซึ่งการถายทอดความรูบาง

ประเภทนั้น การฝกอบรมอาจจะไมใชวิธีที ่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรู คือ 

พฤติกรรม “การหวงความรู” และวัฒนธรรม “การไมยอมรับในตัวบุคคล” หากองคกรสามารถกำจัดจุดออนท้ัง

สองอยางนี้ได การบริหารจัดการความรู ก็มิใชเรื่องยากจนเกินไป สืบเนื่องจาการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคญัท่ี

ผานมา ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซ่ึงรวมถึงบการประกาศพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนเรื่องของการกำหนดขอบเขต 

แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะ มาตรา 11 ไดกำหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาท่ีในการพัฒนาความรู

เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งสรางความมีสวนรวมในหมูราชการใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
 

11.  CoP (Community of Practice) 

Cop (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คืออะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือ

เชื่อมโยงกันอยางไมเปนทางการ ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะ ดังนี้ 

(1) มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและกัน 

(2) มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงม่ันรวมกัน ท่ีจะพัฒนาวิธีการทำงานไดดีข้ึน 

(3) มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษาเดียวกัน 

(4) มีบทบาทในการสราง และใชความรู และยึดถือคุณคาเดียวกัน 

(5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง 

(6) มีชองทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู หรือผานเทคโนโลยี 

(7) มีความรวมมือชวยเหลือ ทำใหความรูเขาถึงผูท่ีตองการใชไดงาย 

(8) มีปฏิสัมพันธตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง 

(9) มีวิธีการเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม 

ทำใหเพิ่มพูนความรูที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับที่งายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ       
ซึ่งทำงานดวยกันมาระยะหนึ่ง มีปาหมายรวมกัน และตองการที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจาก
การทำงาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการ เปนกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังและ
ความพยายามท่ีจะทำใหบรรลุผลสำเร็จ เปนกลุมท่ีไมมีอำนาจ ไมมีการกำหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร และ
อาจจะมีเปาหมายที่ขัดแยงกันกับผูนำองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจำนวนมาก และคนคนหนึ่ง
จะเปนสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสำคัญอยางไร เครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เกิด
จากความใกลชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอการเรียนรู และการ
สรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการ คำวา ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoP ชี้จุดเนนที่ การเรียนรู
ซ่ึงไดจากการทำงานเปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจำวัน เครื่องมือใหม ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการ
ทำงานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทำใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สราง
ความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือการฝกอบรมตามปกติ เครือขายที่ไมเปนทางการ 
ซึ่งมีสมาชิกจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสำเร็จไดดีกวา การสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการ 
ขอคิดเห็นเก่ียวกับชุมชนนักปฏิบัติ 
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แนวคิด CoP 
(1) CoP เปนกลไกของการไขควาหาความรูเขาหาตัว มากกวาการรวบรวมความรู เพ่ือสงมอบให

ผูอ่ืน 
  (2) CoP เปนเรื่องของการเรียนรู เพ่ือเปนคนทำงานท่ีเกงข้ึน มิใชแคเรียนรูวา จะทำงานอยางไร 
หรือเรียนรูแตเรื่องท่ีเปนนามธรรม 
  (3) การเปนสมาชิกของ CoP คือ มีสวนรวมในชุมชนนั้น อยางมีความหมาย 
  (4) CoP ควรเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักขององคกร 
  แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทำในบริบทเฉพาะ 
  ส่ิงท่ีมีผลตอการปฏิบัติ และเปนผลจากการเรียนรู ไดแก 
  (1) สิ่งที่ปรากฏชัดแจง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาทที่ชัดเจน เกณฑท่ี
กำหนดไว กฎขอบังคับ สัญญา 
  (2) สิ่งที่ไมปรากฏชัดแจง : ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหยั่งรู การรับรู ความออนไหว 
ความเขาใจ สมมติฐาน มุมมองซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ัวไป       
  การปฏิบัติมิใชสิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ ดวย
คำสั่ง หรือกฎระเบียบ 
  มีคนอื ่นในองคกร ซึ ่งมีประสบการณที ่จะเปนประโยชนกับเรา พวกเขาเต็มใจที ่จะแบงปน
ประสบการณนั้น ใหผูอื่น และเราเต็มใจที่จะชวยพวกเขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบ แมจะไมรูจักพวกเขา 
ธรรมชาติของ CoP 
  องคกรประกอบไปดวย CoP จำนวนมากทับซอนกันอยู คูขนานไปกับโครงสรางที่เปนทางการ
ขององคกร 
  รอบชีวิตของ CoP ไมมีความชัดเจนวา เริ่มตนเม่ือไร สิ้นสุดเม่ือไร ข้ึนกับความพรอม และโอกาส
เหมาะสม สำหรับการเยนรู 
  ประเด็นท่ี CoP ใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิก การ
สนับสนุน CoP 
  ปฏิบัติตอ CoP เสมือนทรัพยสินขององคกร ใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลขาวสาร ดูแล
เปาหมายใหสอดคลองกับองคกร 
  สงเสริมการสราง CoP ดวยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้น จากกลุมที่ไมเปนทางการ และดึงชุมชน
เขามารวมกันทำงาน ใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึนอีก 
  มองวา องคกรเปนที่รวมของชุมชน ที่เชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนที่เหมาะสม และมีสวนตอ
ความสำเร็จขององคกร 
  สงเสริมให CoP เรียนรูจากภายในกลุม และจากลุมอ่ืน ๆ 
  ดูแลวา กลไกขององคกรมีสวนในการสนับสนุน CoP 
  สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเชื่อมตอท่ัวท้ังองคกร มุมมองตอการเรียนรู 
  การเรียนรู เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ แตเรามักจะมองไมเห็นวา เกิดการเรียนรูดีข้ึน 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรูไมไดเกิดจากการดูเอกสารของคนอื่น แตเกิดจากการทำความเขาใจใน
ตรรกะ หรือวิธีคิดของคนอ่ืน 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเราแลกเปลี่ยนความเขาใจ และความคิดกันไดอยางกวางขวางข้ึน 
แตหัวใจของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจรวมกัน ใสใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซ่ึงเชื่อใจกัน การ
หาโอกาสเรียนรู 
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  ถามีปญหาเกี่ยวกับการเรียนรู ใหมองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีสวนรวม และการแยกตัว
ของสมาชิก 
  เมื่อมีการนำความรูไปใชในบิบทอื่น หรือมีการสงผานขอมูลขาวสารไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ให
ติดตามเรียนรูการปรับเปลี่ยน ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน และการแปรความหมายใหม 
  รับรูการเกิดข้ึนของวิธีการปฏิบัติใหม ๆ ในท่ีไกลหูไกลตา 
  การเรียนรูที่ชายขอบของ CoP ก็มีความสำคัญ ไดแก การดึงดูดสมาชิกใหม การตอบสนองสิ่ง
กระตุนจากภายนอก การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอ่ืน ๆ ขอควรระวัง 
  ความพยายามท่ีจะเปลี่ยนความรูท่ีฝงลึก มาเขาไวในลักษณะของเอกสาร อาจจะกอใหเกิดผลเสีย
มากกวาผลดี เกิดเปนขยะของขอมูลขาวสาร ที ่ไมใชคน สุดทายคนก็ยังตองการความชวยเหลือ ไปเรื ่อง
ประสบการณ จากเพ่ือนรวมงาน 
  ใหมีการเรียนรูใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากท่ีสุด อยาดวนหลวมตัวท่ีจะสกัดความรูจาก CoP หรือ
เปลี่ยนความรูจาก CoP ไปเปนหลักสูตรเพ่ือการฝกอบรม 
  แนวคิดปจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู ไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล อยางสราง
หองสมุดที่เต็มไปดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล เพื่อชวยในการเชื่อมตอระหวางบุคคลตอบุคคล ปจจัยสู
ความสำเร็จ กลุมท่ีไมเปนทางการเปนสิ่งท่ีเกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตข้ึนเม่ือ
เปนท่ีประสงคของสมาชิก การท่ีจะใหมีคุณคาตอองคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแลดวยความระมัดระวัง และ
สนับสนุนมากเกินไป อาจจะทำใหไมเปนท่ีสนใจจากสมาชิก การปลอยปละละเลย ก็อาจจะทำใหแคระแกร็นเหี่ยว
เฉา ความทาทายนี้แตกตางจากปจจัยตาง ๆ ที่ผูนำองคกรเคยประสบ ความทายทายสำหรับ CoP ปญหาสำคัญ
ของชุมชนที่กำลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปลอยใหผูประสานงานรับผิดชอบไปคนเดียว 
เมื่อผูประสานงานหันไปทำงานอื่น ชุมชนก็ลมสลาย ปญหาสำคัญของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ คือ การที่สนใจ
อยูแตความสำเร็จของตนเอง ขอเสนอแนะตอไปนี้ จะชวยรักษาพลังของชุมชน ใหเกิดความตอเนื่อง นำสมาชิก
ใหมเขามารวม และมุงไปท่ีประเด็นแหลมคม 
  เชิญผูนำทางความคิด ซ่ึงเปนท่ียอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพ่ือสรางพลังใหแกชุมชน 
  จัดใหมีเวทีพบปะกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือสรางความตื่นตัว  

ความไวเนื้อเชื่อใจความรูสึกรวม 
  สงเสริมการติดตอระหวางสมาชิกของชุมชน 
  จัดตั้งกลุมแกนท่ีแข็งขัน ไมจำเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนกลุม
แกนดวยการใหเปนท่ีรับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพ่ิมมากเปนพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค 
  ทำใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนเรื ่องงาย เชน การใช Sofeware 
computer ท่ีใชงาย และคุนเคย ความทาทายสำหรับสมาชิก สิ่งท่ีมีคุณคามากของชุมชน คือ การรวมกันแกปญหา 
แตการอภิปรายปญหาอยางเปดอก ในขณะที่ความคิดยังไมสุกงอมดี หรือคิดดัง ๆ ในที่ประชุมเปนสิ่งที่ไมใช
ธรรมชาติของเรา ความทาทายของสมาชิกที่สำคัญ คือ การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจำนวนมากที่เรา
ไมรูจัก 
  สรางเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เปนผูขอความชวยเหลือ 
และหาผูที่มีกึ๋นไปรวมอยูในเวที ผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพื่อใหสมาชิกอภิปราย
ไปท่ีสมมติฐาน ท่ีใชและเลือก การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก 2 – 3 คน อาจใชเปนจุดเริ่มตนสำหรับ
การสรางชุมชนได 
  ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดกลาวไววา CoP เปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปน
ทางการ มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางองคความรูใหม ๆ เพ่ือชวยใหการทำงานมีประสิทธิผลท่ีดี
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ขึ้นสวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งรวมกัน ซ่ึงความไววางใจและความเชื่อม่ันในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปนสิ่งท่ีสำคัญ 
  CoP จะมีความแตกตางจากการที่บุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไป ตรงท่ี CoP 
เปนการรวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการมอบหมาย
สั่งการเปนการเฉพาะ และจะเลือกทำในหัวขอหรือเรื่องท่ีสนใจรวมกันเทานั้น 
  ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุม CoP จะพัฒนาเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาการทำงานของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยางไมเปนทางการ                  
ในทามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใชเทคนิคท่ีเรียกวาสุนทรีสนทนา ซ่ึงเปนการสนทนาท่ีเคารพ
ความคิดเห็นของผูพูด ใหเกียรติกัน ใหโอกาส และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับฟงผูอื ่นพูดอยาง                
ตั้งอกตั้งใจ 
 

12.  เรียนรูคานิยมของขาราชการยุคใหม 

I AM READY 

I (Intergrity)  = การทำงานอยางมีศักดิ์ศรี 

A (Actiumens)   = ขยันตั้งใจทำงาน 

M (Morl)  = มีศีลธรรม 

R (Relevancy)  = มีการเรียนรูและปรับตัวใหทันกับปญหา 

E (Efficiency)  = การทำงานท่ีมุงเนนประสิทธิภาพ 

A (Accountability) = การมีความรับผิดชอบตอผลงาน 

D (Democracy)  = มีใจและการกระทำท่ีเปนประชาธิปไตย 

Y (Yield)  = มีผลงานเปนท่ีประจักษและปฏิบัติงานโดยเนนผลสัมฤทธิ์ 
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13.  การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู และสรุปผลการประเมินตนเอง 

แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 1 -กระบวนการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลาง และประเมินวาองคกรของทานมีการดำเนินการในเร่ืองการจัดการความรูอยูในระดับใด 
0 - ไมมีเลย / มีนอยมาก    1 - มีนอย    2 - มีระดับปานกลาง    3 - มีในระดับที่ดี   4  -  มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ิงท่ีมีอยู / ทำอยู 
1.1 อบต.มีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนใน
เรื่องการจัดการความรู เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู เชน อบต.ยัง
ขาดความรูที่จำเปนตองมี หรือ อบต.ไมไดรวบรวมความรูที ่มีอยู
ใหเปนระบบ เพื่อใหงายตอการนำไปใช ไมทราบวาคนไหนเกง
เรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการท่ีชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

- อบต.ม ีการว ิเคราะห SWOT ของ 
อบต. แต ย ังไม ได  เช ื ่อมโยงถึงการ
จัดการความรู 

1.2 อบต.มีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจาก อบต.ท่ีมีการใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี) อยางเปน
ระบบและมีจริยธรรม 

- อบต.มีการแสวงหาความรู /ขอมูล
จากแหลงตาง ๆ เมื่อจำเปนตองใช แต
ไมเปนระบบ ตางคน ตางทำ 

1.3 ทุกคนในอบต. มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหม ๆ 
ระดับเทียบเคียง จากองคกรอื ่น ๆ ที ่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
(บริการหรือดำเนินงานที่คลายคลึงกัน) และจากองคกรอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

- อบต.มีการแสวงหาความรู ใหม ๆ 
บางแตไมเปนระบบ และทำกันเฉพาะ
กลุมงาน และยังไมครอบคลุมทุกคน 

1.4 อบต.มีการถายทอดอยางเปนระบบ ซึ ่งรวมถึงการเขียน
ออกมาเปนเอกสาร และการจัดทำขอสรุปบทเรียนท่ีไดรับ 

- อบต.มีการจัดทำวารสารความรูเพ่ือ
เผยแพรในบางเรื่อง แตยังไมเปนระบบ 
ใครอยากทำก็ทำ 

1.5 อบต.เห็นคุณคา หรือความรูและทักษะที่อยูในตัวบุคลากร 
ซ่ึงเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมีการ
ถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ ท่ัวท้ัง อบต. 

- อบต.เห็นคุณคาและพยายามกระตุน
ใหมีการถายทอดความรู แตไมไดทำ
เปนระบบ สวนใหญ มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรูเปนกลุมยอย ๆ แต
ไมมีรูปแบบชัดเจน 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : นายกองคการบริหารสวนตำบลมดแดง (CKO/ผูบริหารระดับสูงสุด 
 

14.  เกณฑการประเมิน 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง มีนโยบายที่ดำเนินการพัฒนาการจัดกาความรู (Knowledge 
Management) ในองคกร โดยไดจัดใหมีสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเหมาะสม และไดจัดวางระบบการจัดการ
เพื่อใหเอื ้อตอการนำแผนการจัดการความรูไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตำบลมดแดง             
ไดจัดวางระบบการจัดการความรูและแผนการดำเนินงานรายการดังตอไปนี้ 

1) องคการบริหารสวนตำบลมดแดง มีแผนยุทธศาสตร โดยมีองคประกอบ 6 ประการ ไดแก 
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด และโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในรอบระยะเวลาของ
แผนการพัฒนาบุคลากร ดังกลาวใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู และแผนพัฒนาตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือนำไปสูเปาหมายขององคกรรวมกัน 

2) นายกองคการบริหารสวนตำบลมดแดง (CEO) กำหนดผูบริหารจัดการความรู CKO และ
ทีมงาน KM เพ่ือดำเนินการจัดการความรูขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
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3) CKO และทีมงาน KM รวมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือก
ขอบเขต KM การกำหนดเปาหมาย KM และการประเมินการจัดการความรูของหนวยงานตามแบบประเมินตนเอง 

4) CKO และทีมงาน KM รวมกันจัดทำแผนจัดการความรู เพื่อกำหนดกิจกรรม ระยะเวลา และ
ผูรับผิดชอบในการจัดการความรูขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในการ
ดำเนินงานในแตละกิจกรรม 

มีการกำหนด ประเด็นความรู และเปาหมายของการจัดการความรู ที ่สอดคลองกันบแผน
ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ี
ดี โดยมุงจุดมุงหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตำบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางประโยชนสุขแกประชาชน 
 

แนวทางการติดตามและประเมิน 
  1. กำหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดทำรายงานผลการเขารับการพัฒนาตามแบบท่ีกำหนดภายใน 
15 วัน นับแตวันกลับจากอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายกองคการ
บริหารสวนตำบล กรณีท่ีไดมีการสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอกองคกร 
  2. กำหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดทำบันทึกขอมูลการเขารับการพัฒนาศักยภาพในเว็บไซด
องคการบริหารสวนตำบล ภายใน 15 วัน นับแตวันกลับจากอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ โดยใหทำการ
ประสานงานกับนักวิเคราะหนโยบายและแผนในการลงขอมูลในเว็บไซดหลักของหนวยงาน 
  3. กำหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดเก็บชุดองคความรูไวในรูปเอกสาร โดยจัดทำเปนเลมเพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  4. กำหนดใหผู บ ังคับบัญชาทำหนาที ่ต ิดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน กอนและหลังการพัฒนา 
  5. ทำการสัมภาษณผูที ่เกี ่ยวของ เชน ผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงานของผูเขารับการพัฒนา 
  ท้ัง 5 องคประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไมใชแคการจัดการความรูของ
ชาวบานหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรูนี้ การเรียนรูสำคัญกวาตัวความรู เพราะถาไมระวังตัวความรูจะ
เปนความรูท่ีหยุดนิ่งตายตัว การเรียนรูจะมีลักษณะ “ดิ้นได” คือมีชีวิต เปนพลวัตการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด คือการเรียนรู
รวมกัน เปนการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ การจัดการความรู สิ่งสำคัญมันอยูที่การลงมือปฏิบัติใหไดใชภาษา
เดียวกันสื่อความกันใหดี การเรียนรูของบุคคลสำคัญ อยูที่เราจะไดเรียนรูจากการสอนคนอื่น และสิ่งที่สำคัญของ
การจัดการความรู คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทำงาน การจัดลำดับความสำคัญ
ของงาน ขององคกรเครื่องมือในการจัดการความรู 
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15.  แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ช่ือหนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
                   ความรู ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ  
หนวยท่ีจัดผลไดเปนรูปธรรม :  พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย

เหต ุ
1 การสรางและ

แสวงหาความรู 
- ภายใน อบต. 
- ภายนอก อบต. 

จัดหรือสง อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาตอ 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

จำนวนบุคลากร
ท่ีไดรับการ
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ 

พนักงาน          
สวนตำบล  
และ           
พนักงานจาง 

งานการ
เจาหนาท่ี  

 

2 การจัดการความรูให
เปนระบบ 
- บอรด
ประชาสมัพันธ 
- เว็บไซดหลัก 
- จัดทำรูปเลม  
  รายงาน/แผนพับ 

- รวบรวมความรู
เปนหมวดหมูและ
จัดทำฐานขอมูล 
- สรางคลังความรู
ระเบียบขอกฎหมาย
ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

จำนวน
ฐานขอมูล
ความรูดาน
ตางๆ 

พนักงาน          
สวนตำบล  
และ           
พนักงานจาง 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมลูใหเปน
มาตรฐานสมบูรณ 

ทบทวนปรับปรุง
ขอมูลใหมีความ
ทันสมัยเปนปจจุบัน 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

จำนวน
ฐานขอมูล
ความรูดาน 
ตาง ๆ ท่ีไดรับ
การปรับปรุง 

จำนวน
ฐานขอมูล
ความรูท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

4 การเขาถึงความรู 
- บอรด
ประชาสมัพันธ 
- เว็บไซดหลัก 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

รวบรวมความรูเพ่ือ
ติดประกาศ/บันทึก/
จัดเก็บ 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

จำนวนการ
เขาถึงฐาน 
ขอมูลความรู
ดานตาง ๆ 

มีจำนวนการ
เขาถึง
ฐานขอมูล
ความรูดาน
ตางๆ 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

5 การแบงปน
แลกเปลีย่นความรู 
- บอรด
ประชาสมัพันธ 
- เว็บไซดหลัก 
- จัดทำรูปเลม  
  รายงาน/แผนพับ 

ใหบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
ดานตางๆ เขารวม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

จำนวนครั้งการ
ประชุมเพ่ือ
แลกเปลีย่น
ความรู/จัดทำ
รายงาน/บันทึก
ขอมูลในเว็บไซด
หลัก 

พนักงาน          
สวนตำบล  
และ           
พนักงานจาง 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

6 - การเรียนรู 
- การสรางองค
ความรู 
- การนำความรูไปใช 

ประชาสมัพันธ/ 
เว็บไซดหลัก/ 
ศูนยขอมูลขาวสาร/ 
ทำแผนพับแจก 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

การจัดทำ/
บันทึกขอมูล/
ประชาสมัพันธ 

จำนวน 
องคความรู 
ท่ีจัดทำ และ
บันทึกขอมูล 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ช่ือหนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
เปาหมาย KM : เสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการนำการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา บุคลากรและพัฒนางาน  
                   ของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตำบล 
หนวยท่ีจัดผลไดเปนรูปธรรม :  บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนำการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย

เหต ุ
1 การบงช้ีความรู 

- มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การนำการจดัการ
ความรูมาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน 

เสรมิสราง
บรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการนำมาจัดการ
ความรูมาเปน
เครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

จำนวนการ
เสรมิสราง
บรรยากาศให
เอ้ือตอการนำ
การจัดการ
ความรูเปน
เครื่องมือ 

มีบรรยากาศ
เอ้ือตอการนำ
การจัดการ
ความรูมาเปน
เครื่องมือ 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

2 การสรางและแสวงหา
ความรู 

- ภายใน อบต. 
- ภายนอก อบต. 

ประชุม/สัมมนา 
เพ่ือสนับสนุนการ
สรางบรรยากาศ 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

จำนวนครั้งท่ี
ประชุม/
สัมมนาเพ่ือ
สนับสนุนการ
สราง
บรรยากาศ 

พนักงาน          
สวนตำบล  
และ           
พนักงานจาง 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

3 การจดัการความรูใหเปนระบบ 

- บอรดประชาสัมพันธ 
- เว็บไซดหลัก 
- จัดทำรูปเลม  
  รายงาน/แผนพับ 

ประชาสมัพันธ 
เว็บไซดหลัก  
ศูนยขอมูลขาวสาร 
ทำแผนพับแจก 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

จำนวนการ
ประชุมเพ่ือ
แลกเปลีย่น
ความรู/จัดทำ
รายงาน/บันทึก
ขอมูลในเว็บ
ไซดหลัก 

พนักงาน          
สวนตำบล  
และ           
พนักงานจาง 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

4 การประมวลกล่ันกรองความรู 

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมลูใหเปน
มาตรฐาน เน้ือหา
สมบูรณ 

หัวหนาสวนราชการ
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานขอมูลความรู 
บนบอรด
ประชาสมัพันธ/ 
เว็บไซดหลัก/ 
แผนพับ 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

หัวหนาสวน
ราชการ
ดำเนินการ
ปรับปรุง
ฐานขอมูล
ความรูดานตาง 
ๆ 

ฐานขอมูล
ความรูเดิมท่ี
ตองดำเนินการ
ปรับปรุง 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

5 การเขาถึงความรู 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- เว็บไซดหลัก 
- ศูนยขอมูลขาวสาร 

ตั้งผูรับผิดชอบ 
ดูแลบอรด 
ประชาสมัพันธ/ 
เว็บไซดหลัก/ 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

การดูแลบอรด 
ประชาสมัพันธ/ 
เว็บไซดหลัก/ 
ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

เจาหนาท่ีใน
อบต.เขาถึง
ขอมูลขาวสาร
ไดอยางท่ัวถึง 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

6 การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 

-บอรดประชาสัมพันธ 
-จัดทำรูปเลม/รายงาน 

จัดทำฐานขอมูล
เทคโนโลยี
สารสนเทศแบงปน 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

ดูแลการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู
ของฐานขอมูล 

เจาหนาท่ีใน
อบต. 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

7 การเรยีนรู 
- การสรางองคความรู 
- การนำความรูไปใช 

ประชาสมัพันธ 
เว็บไซดหลัก 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

การจัดทำ/
บันทึกขอมูล 

มีการจัดทำและ
บันทึกขอมูล 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ช่ือหนวยงาน : องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดรับการพัฒนาศักยภาพความรู  
                   ความสามารถทางดานตาง ๆ เชนการศึกษาตอ/การฝกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรตางๆ 
หนวยท่ีจัดผลไดเปนรูปธรรม :  พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ไดรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนางาน 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย

เหต ุ
1 การเตรียมการและ

ปรับเปลีย่น 
การสงเสริมให
บุคลากรในสังกัด 
เห็นความสำคัญของ
การจัดการความรู 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

บุคลากรใน
สังกัดทราบ
เปาหมาย KM 
ของ อบต. 

จำนวน
บุคลากรท่ี
ทราบเปาหมาย
รอยละ 50 ข้ึน
ไป 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

2 การเสื่อสาร ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมท่ีทำใหทุก
คนเขาใจถึงการ
จัดการความรู 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

บุคลากรใน
สังกัดเขาถึงการ
จัดการความรู 

จำนวน
บุคลากรท่ี
เขาถึงการ
จัดการความรู
รอยละ 50 ข้ึน
ไป 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

3 กระบวนการและ
เครื่องมือ 
- การคนหา 
- การถายทอด 
- แลกเปลี่ยนความรู 

มีการจัดทำบอรด
ประชาสมัพันธ/ 
เว็บไซดหลัก / 
ศูนยขอมูลขาวสาร 
ใหมีการคนหา
ถายทอด
แลกเปลีย่นความรูท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

จำนวนครั้งท่ี
ปรับปรุงขอมูล
ขาวสาร 

บอรด
ประชาสมัพันธ/ 
เว็บไซดหลัก / 
ศูนยขอมูล
ขาวสาร ไดรับ
การปรับปรุง 
ใหดีข้ึน 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

4 การเรยีนรู จัดการประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/จัดกิจกรรม
เพ่ือใหทุกคนเขาใจ
และตระหนักถึง
ความสำคญัของการ
จัดการความรู 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

บุคลากรท่ี
เขาใจและ
ตระหนักถึง
ความสำคญั
ของการจัดการ
ความรู 

จำนวน
บุคลากรท่ี
เขาใจและ
ตระหนักถึง
ความสำคญั
ของการจัดการ
ความรู 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

5 การวัดผล 
 

จัดตั้งทีมงานเพ่ือ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
จัดการความรู 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

มีการตดิตาม
และประเมินผล
แผนการจดัการ
ความรู 

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจดั
ความรู 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 

 

6 การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

การใหของขวัญ 
ของรางวัล  
การประกาศยกยอง
ชมเชยการทำงาน 

1 ต.ค. 23 
เปนตนไป 

บุคลากรใน
สังกัดมีความ
เขาใจการ
จัดการความรู 

จำนวน
บุคลากรท่ี
เขาใจการัดการ
ความรูรอยละ 
50 ข้ึนไป 

หน.สำนัก / 
ผอ.ทุกกอง 
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แผนการจดัการความรูองคการบรหิารสวนตำบลมดแดง 

อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

16.  การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบล               
มดแดง ดังนี้ 

1. นายกองคการบริหารสวนตำบลมดแดง   เปนประธานกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมดแดง   เปนกรรมการ 
3. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลมดแดง  เปนกรรมการ 
4. ผูอำนวยการกองคลัง     เปนกรรมการ 
5. ผูอำนวยการกองชาง     เปนกรรมการ 
6. ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนกรรมการ 
7. ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกรรมการ 
8. หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  เปนกรรมการและเลขานุการ 
9. นักทรัพยากรบุคคล     เปนกรรมการผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ที ่ไดรับการแตงตั ้ง มีหนาที ่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนการจัดการความรู องคการบริหารสวนตำบลมดแดง และดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตำบลมดแดง และรายางานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม
และประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตำบล อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 


