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ค าน า 

 

  สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

 

  คณะท างานการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้จัดท าแผนการจัดการองค์
ความรู้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดการองค์ความรู้  ซึ่งจะประกอบไปด้วย (๑) การสร้างองค์ความรู้   (๒) การจัดการความรู้ และ 
(๓) การเผยแพร่  คณะท างานฯ หวังว่าแผนการจัดการความรู้ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
         

    คณะท างานด้านการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
         มกราคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 

 
 

ค าน า           หน้า 

 

บทที่ ๑  การจัดการความรู้เบื้องต้น       ๑ 
       

บทที่ ๒  การก าหนดขอบเขต เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้    ๘ 
    

บทที่ ๓  แผนการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑    ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑- 
บทที่ ๑ 

การจัดการความรู้เบื้องต้น 

การจัดการความรู้ Knowledge Management 

  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ 

  ๑) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 

  ๒) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี  ต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่  
  ๑). การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  

  ๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
  ๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  

  ๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
  ๕). การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้  
  ๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

  โดยที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัต)ิ การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่
ท าโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่ม
ที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน 
เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation 
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

  ๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบความ
ต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของ
สังคมส่วนรวม  
  ๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ  
 



-๒- 
 
 

  ๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร  
 ๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การท างานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 

 เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา 
โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุง
ให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่อง
ความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน 
และท่ีส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 
  

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา  
   งาน พัฒนางาน  
   คน พัฒนาคน  
   องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้  
  ความเป็นชุมชนในที่ท างาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อที่ 
๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้
ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้เป็น
ก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวก าหนดที่
ส าคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ 
 

   การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย  
  - สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาว  

  - การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ  
  - การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และด าเนินการต่อเนื่อง  
  - การจัดการระบบการจัดการความรู้  
  แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้ คือ 
เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ท างานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขส าคัญ ในระดับท่ีเป็น
หัวใจสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และ
ไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มี
มากมายหลายแบบ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท า ท าเพราะถูกบังคับตามข้อก าหนด ท าตาม
แฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการด าเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง 

 
 
 



-๓- 
 

องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  
๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์  

  ๒. “เทคโนโลย”ี เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น  
  ๓. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท า
ให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 

  องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของกรมการ
ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ การ 
จัดการองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้ก าหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ 
KM ที่จะด าเนินการในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ 
อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ มีข้อมูลผลส าเร็จ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า
ศูนย์ละ ๑ เรื่อง และเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวัง
ว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญสู่การ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ใน
เรื่องอ่ืน ๆ และน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต่อไป 
 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
  เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้  
  ๑). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 
(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน  
  ๒). การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุก
คน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

  ๓). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, 
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร  
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 ๔). การเรียนรู้ - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธกีาร, การประเมินผลและปรับปรุง  
  ๕). การวัดผล - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ข้ันตอนไหนได้แก่ 
วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 
  ๖). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

หัวใจของการจัดการความรู้  
  มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงค าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้ โดย
อาจกล่าวเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับขั้นของความต้องการ ( Hierarchy of needs ) ของ 
Mcgregor ได้ โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (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) : ความส าเร็จของการถ่ายทอด
ความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน 

  ๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางส าคัญ 
ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ  
 ๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : 
นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 

 จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอท าให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นล าดับชั้นมาเริ่ม
แต่ข้อความแรกท่ีว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออ านาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความส าคัญในการ 
ถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
ของบุคคล ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่น าไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมาย
ปลายทางของ ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมี
คุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยที เดียว ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า
หัวใจของ KM อยู่ที่การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้น่าคิด หลังจาก
การไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี 
ตีความ “การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” ท าให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมาก จึงขอน ามา
เล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การพัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ 

 
 
 



-๕- 
 

 ๑. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน  
  ๒. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของปัจจัยต่าง ๆ อย่างน้อย ๘ 
ด้าน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนาธรรม ครอบครัว และชุมชน  
 ๓. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่านการปฏิบัติ  
  ๔. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอ้ืออ านวย ส่งเสริม เสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือ
ถ่ายทอดความรู้ 
  ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของ
ชาวบ้านหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู้นี้ การเรียนรู้ส าคัญกว่าตัวความรู้ เพราะถ้าไม่ระวัง ตัวความรู้
จะเป็นความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือ มีชีวิต เป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการ
เรียนรู้ร่วมกัน เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction learning 
through action) อ.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้าน การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อ
คราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การจัดการความรู้ (KM) สิ่งส าคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้
ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจส าคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอ่ืน 
(Learning from Teaching) และ สิ่งที่ส าคัญของการจัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คน
พัฒนาตนเอง การวางแผนท างาน การจัดล าดับความส าคัญ ของงาน ขององค์กรเครื่องมือในการจัดการความรู้ 

แนวคิดการจัดทาแผนการจดัการความรู้  

    แนวคิดการจัดทาแผนการจดัการความรู้(Knowledge Management Action Plan)  

  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด ได้นามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดังรูปภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

กระบวนการจัดการความรู้ 
 

 
 

เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ  
  ๑). การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  
  ๒). การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รกัษาความรู้เก่า 
ก าจัดความรู้ที่ใชไ้ม่ได้แล้ว  
  ๓). การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสรา้งความรู ้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่าง
เป็นระบบในอนาคต  
 ๔). การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เชน่ ปรบัปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ 
  ๕). การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ตอ้งการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
 
 



-๗- 
 
  ๖). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเปน็
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสบัเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ เป็นต้น 
 ๗). การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การ
น าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

บทที่ ๒ 

การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM 

 และแผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ขอบเขต KM (KM Focus Area)  
  กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 

๑) ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  
  ๒) เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 

เป้าหมาย KM (Desired State) 

เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการ ประกอบด้วย 

  ๑) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 

  ๒) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 

  ๓) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน  
  ๔) การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรม และนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 

  ๕) การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญ และก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ    (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM 
ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 

  ๑) ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 

  ๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  ๓) คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

  ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 



-๙- 
 

บทที่ ๓ 

แผนการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 เนื่องจากโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา  
กลุ่มเป้าหมาย  ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



-๑๐- 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล 

ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๑  ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 

๑.  ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ

ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และ

ทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 

 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

-   ความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 

-   ด้านการบริหาร 

-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ

อย่างเต็มที่  โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษา

ต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 

๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดู

งานตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ

หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝึกอบรม 

-  ศึกษาดูงาน 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให้

ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 

-  ให้ทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

และหลักสูตรตามสายงาน

ปฏิบัติ 

 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

งบ อบต. จ านวน

พนักงาน

ส่วนต าบล 

และ

พนักงานจ้าง

ได้รับการ

ฝึกอบรมได้

ครบถ้วน 



-๑๑- 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก

คนทุกต าแหน่งได้รับการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 

๑.  ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ 

ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างเหมาะสม 

๒.  การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

๓.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ

เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 

๔.  มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ

หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝึกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให้

ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  

-  วางมาตรการจูงใจและ

ลงโทษ 

ปีงบประมาณ   

๒๕๖๑ 

งบ อบต. พนักงานส่วน

ต าบลได้รับการ

ส่งเสริมจริยธรรม

อย่างดี 

 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก

คนทุกต าแหน่งได้รับการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  

๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน

การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 

๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการเองหรือ

ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย

วิธีการ ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝึกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให้

ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  

-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 

และสถานที่บริการ

ประชาชน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

งบ อบต. พนักงานส่วน

ต าบลและ

พนักงานจ้างได้มี

ความรู้ เรื่องต่างๆ 

 

 


