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  จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 

๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็น 

องค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้าน  

ต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์  

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ  

ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และมีวิธีการบริหารที่ดี  จึงได้นําการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบการ

จัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการ  

จัดการความรู ้และแผนการดําเนินงานการจัดองคค์วามรู้ต่อไป 
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ขอบเขต KM (KM Focus Area)  

 กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให้

ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่าง

สม่ําเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ใน 

การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา  

ความรูค้วามสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี 

ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้

สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา ขอบเขต KM (KM Focus 

Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท์ั้งหมด ประกอบด้วย  

 ๑). ส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการปฏิบัติงาน  

 ๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ  

พัฒนาบุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบล 3 เป้าหมาย KM 

(Desired State)  

เป้าหมาย KM (Desired State) ประกอบด้วย  

 ๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึ กอบรม / สัมมนา ใน 

หลักสูตร ต่าง ๆ  

 ๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม มีส่วนร่วม

ในการดําเนินงาน / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  

 ๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม มีส่วนร่วม

ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ก่เพื่อนรว่มงาน  

 ๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนติิธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน  

 ๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงาน  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) 

เพื่อใหด้ําเนินการจัดการความรู้ตาม เป้าหมาย KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ภายในองค์กร คือ  

 ๑). ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม  

 ๒). บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี  

 ๓). คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดําเนินงานอย่าง 

เต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  

 ๔). มีระบบการตดิตามประเมินผลการจัดการความรูอ้ย่างตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม  
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แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ใน

ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน  

องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน

จะส่งผลใหอ้งค์กรมคีวามสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรูม้ี ๒ ประเภท คือ  

 ๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 

หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด  

ออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง 

วิเคราะห ์บางครัง้ จงึเรียกว่าเป็นความรูแ้บบนามธรรม  

 ๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย 

ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้ 

แบบรูปธรรม  

 การจัดการความรูเ้ป็นการดําเนินการอย่างนอ้ย ๖ ประการตอ่ความรู ้ได้แก่  

 ๑). การกําหนดความรูห้ลักที่จําเป็นหรอืสําคัญต่องานหรอืกิจกรรมของกลุ่มหรอืองค์กร  

 ๒). การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ  

 ๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรอืสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  

 ๔). การประยุกต์ใช้ความรูใ้นกิจการงานของตน  

 ๕). การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  

 ๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด 

ความรูท้ี่ครบถ้วน ลุ่มลกึและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้  

 โดยที่การดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ 

ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 

(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรม

ที่ คนจํานวนหนึ่งทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทําโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมี

คน เข้าใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก 

การ จัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สําคัญ คือ การ

บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยาม

ผลสัมฤทธิ ์ออกเป็น ๔ ส่วน คอื  

 ๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า 

สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และ 

สนองตอบความตอ้งการของสังคมส่วนรวม  
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 ๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมด้าน 

ผลติภัณฑ์หรอืบริการ  

 ๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อน 

สภาพการเรียนรู้ขององค์กร  

 ๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การ 

ทํางานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แตไ่ด้ผลมากหรือคุณภาพสูง  

 เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดําเนินการจัดการความรู้ 

ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สําหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้  

เองอยู่ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอา  

ความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้ เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่ 

กิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรอืเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรอืในภาษาวิชาการ 

เรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการ  

การจัดการด้วย  

 

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา  

 งาน พัฒนางาน  

 คน พัฒนาคน  

 องค์กร เป็นองค์กรการเรยีนรู้  

 ความเป็นชุมชนในที่ทํางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ  

หลุมพรางข้อที่ ๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็น 

เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ  

ปลอม เป็นการดําเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้  

แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูง 

แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวกําหนดที่สําคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการ  

ความรู ้ 

 

การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย  

 - การจัดทีมรเิริ่มดําเนินการ  

 - การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจรงิ และดําเนนิการตอ่เนื่อง  

 - การจัดการระบบการจัดการความรู้  
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องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  

 ๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นํา ความรู้

ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์  

 ๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนํา 

ความรูไ้ปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น  

 ๓. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนําความรูจ้ากแหล่งความรู้ไป ให้

ผูใ้ช้ เพื่อทําให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  

 องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ 

ของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 

เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง 

ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน 

สังกัดใหเ้ป็นบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อใหเ้ป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มี

กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกิจกรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change 

Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวังว่าแผนการ จัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้น

สําคัญสู่การ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่อง อื่น ๆ และนําไปสู่ความเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรูท้ี่ยั่งยืน ต่อไป  

 

แนวคดิการจัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม  

 แน วคิ ดก ารจั ด ทํ าแผนการจั ดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร จัดการการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้มได้นํามา ประยุกต์ใช้ใน

การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้น  

ภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ  

 ๑). การบ่งชีค้วามรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้อะไร ขณะนีเ้รามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด 

อยู่ที่ใคร  

 ๒). การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก  

รักษาความรูเ้ก่า กําจัดความรู้ที่ใชไ้ม่ได้แล้ว  

 ๓). การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการ 

เก็บความรูอ้ย่างเป็นระบบในอนาคต  

 ๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ 

ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  

 ๕). การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 

เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 ๖). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 

อาจจัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทําเป็น 

ระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การ  

สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู ้เป็นต้น  

 

 

1. การบ่งช้ีความรู้ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ 
5. การเข้าถึงความรู้ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

7. การเรียนรู้ 
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 ๗). การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก 

สร้างองค์ความรู้ การนําความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง 

ต่อเนื่อง  

กระบวนการบรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 
 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบ

ความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง  ปัจจัยแวดล้อม

ภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู ้ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

 ๑). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน 

จากผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบ

การตดิตามและประเมินผล , กําหนดปัจจัยแหง่ความสําเร็จชัดเจน  

 ๒). การสื่อสาร – เชน่ กิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทํา, ประโยชน์ที่จะเกิด 

ขึน้กับทุกคน, แตล่ะคนจะมีสว่นร่วมได้อย่างไร  

 ๓). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน 

ความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ , ลักษณะ 

ขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร  

 ๔). การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการ 

จัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและ 

ปรับปรุง  

 ๕). การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนํา

ผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น , มีการนําผลการวัดมาใช้ในการ 

สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเ้ห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วย 

ว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ 

(Out come)  
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 ๖). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการ 

ของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว , บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ

กิจกรรม ที่ทําในแตล่ะช่วงเวลา  

 

หัวใจของการจัดการความรู้  

 ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออํานาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับ  ที่เป็นสากล ทั้งภาค

ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่  ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามี

ความสําคัญในการ ถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูก

จัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคล ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ เกิด  ความรู้ขึ้นแล้ว หาก

ไม่นําไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของ ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ เน้นการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยาม  ใหม่ของผู้ทําหน้าที่เป็น

ผูจ้ัดการเลยทีเดียว ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การน าความรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม และสิ่งที่สําคัญของการ จัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง 

การวางแผนทํางาน การจัดลําดับ ความสําคัญ ของงาน ขององค์กรเครื่องมอืในการจัดการความรู้  

 

เคร่ืองมือในการจัดการความรู้  

กรมการปกครองได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร “คํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙” ซึ่งได้ส่งให้ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๔๙ 

แล้ว เมื่อพจิารณาเฉพาะเนือ้หาสาระในแผนดังกล่าว จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๒ ส่วน คือ  

 ๑. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู ้(KM Process)  

 ๒. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change 

Management Process)  

 ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน จะมีความสําคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กําหนดไว้

ให้บรรลุผล  

การจัดการความรู้ประกอบด้วย  

 กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัด  

ความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ 

การ เรียนรู้ และเพื่อให้มีการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลาย

ประเภทถูก สร้างขึ้นมาเพื่อนําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลก เปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น   ๒ กลุ่ม

ใหญ่ ๆ คือ  
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 (๑). เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู ้ 

 (๒). เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู ้ 

 ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ 

ชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรูก้ับองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 

การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจาก 

การค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ  

อันส่งผลกระทบต่อการดําเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์

กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ก็จําเป็นจะต้องบริหาร จัดการความรู้ ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

เรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผ่าน มาเมื่อเดือนตุลาคม 

๒๕๔๕ ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง รวมถึงการประกาศใช้

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเรื่องของ

การกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ได้กําหนดเป็น หลักการว่าส่วนราชการ

ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ําเสมอพร้อมทั้ง

สร้างความมีสว่นร่วมในหมูร่าชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่ง กันและกัน  

แนวคดิ CoP  

  CoP เป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัว มากกว่าการรวบรวมความรู้ เพื่อส่ง 

มอบใหผู้อ้ื่น  

  CoP เป็นเรื่องของการเรียนรู้ เพื่อเป็นคนทํางานที่เก่งขึ้น มิใช่แค่เรียนรู้ว่า จะทํางาน 

อย่างไร หรอืเรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม  

  การเป็นสมาชิกของ CoP คือ มีสว่นร่วมในชุมชนนั้น อย่างมคีวามหมาย  

  CoP ควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร  

 แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทําในบริบท 

เฉพาะ  

 สิ่งท่ีมีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ ได้แก่  

 • สิ่งที่ปรากฏชัดแจ้ง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบาที่ชัดเจน เกณฑ์ที่

กําหนดไว้ กฎข้อบังคับ สัญญา  

 • สิ่งที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง: ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ในใจ ความหยั่งรู้ การรับรู้ ความ 

อ่อนไหว ความเข้าใจ สมมตฐิาน มุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป  
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 การปฏิบัติมิใช่สิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้งา่ย ๆ 

ด้วยคําสั่ง หรอืกฎระเบียบ  

 มีคนอื่นในองค์กร ซึ่งมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับเรา พวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งปัน 

ประสบการณ์นั้น ให้ผูอ้ื่น และเราเต็มใจที่จะช่วยพวก เขา เราสามารถค้นหาพวกเขาได้พบ แม้จะไม่รู้จัก 

พวกเขา ธรรมชาติของ CoP  

 การเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติ แตเ่รามักจะมองไม่เห็นว่า เกิดการเรยีนรู้ดีขึ้น  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แต่เกิดจากการทําความ 

เข้าใจ ในตรรกะ หรอืวิธีคิดของคนอื่น  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยใหเ้ราแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และความคิดกันได้กว้างขวางขึ้น 

แตห่ัวใจของการแลกเปลี่ยน คอื ความสนใจร่วมกัน ใส่ใจความคิดของกันและกัน และสร้างชุมชนซึ่งเชื่อ 

ใจกัน การหาโอกาสเรียนรู้  

 รับรู้การเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ในที่ไกลหูไกลตา  

 ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึก มาเข้าไว้ในลักษณะของเอกสาร อาจจะ 

ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เกิดเป็นขยะของข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่คนใช้ สุดท้ายคนก็ยังต้องการความ  

ช่วยเหลือ ในเรื่องประสบการณ์ จากเพื่อนรว่มงาน  

 ให้มีการเรยีนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติให้มากที่สุด อย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้ความรู้ 

จาก CoP หรอืเปลี่ยนความรูจ้าก CoP ไปเป็นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม  

 แนวคดิปัจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู ้ไปสู่การเช่ือมต่อระหว่างบุคคล  

 จัดให้มีเวทีพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างความตื่นตัว ความไว้เนื้อเชื่อใจ 

ความรูส้ึกร่วม  

 ส่งเสรมิการติดต่อระหว่างสมาชิกของชุมชน  

เรยีนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่  

 I AM READY  

 I (Intergrity) = การทํางานอย่างมศีักดิ์ศร ี 

 A (Actiumens) = ขยันตั้งใจทํางาน  

 M (Moral) = มีศีลธรรม  

 R (Relevancy) = มีการเรียนรู้และปรับตัวใหท้ันกับปัญหา  

 E (Efficiency) = การทํางานที่มุ่งเน้นประสทิธิภาพ  

 A (Accountability) = การมคีวามรับผดิชอบต่อผลงาน  

 D (Democracy) = มีใจและการกระทําที่เป็นประชาธิปไตย  

 Y (Yield) = มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์  
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แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม  

เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านต่างๆ 

เชน่   การศกึษาต่อ / ฝกึอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ  

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : พนักงานอบต.ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผูร้ับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การสรา้งและ แสวงหา

ความรู้  

-ภายใน อบต.  

-ภายนอก อบต. 

-จัดหรือส่งอบรม/ 

สัมมนา/ศึกษาดูงาน /

ศกึษาต่อ 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 จํานวนบุคลากรที่

ได้รับการอบรม/ 

สัมมนา/ศึกษาดู

งาน /ศกึษาต่อ 

บุคลากรได้รับการ 

อบรม/สัมมนา/ 

ศกึษาดูงาน/ศกึษา 

ต่อ 

หัวหนา้ส่วน

ราชการ แตล่ะสว่น 

 

2 การจัดความรูใ้ห้เป็น ระบบ  

-บอร์ดประชาสัมพันธ์  

-จัดทํารูปเล่ม/รายงาน แผ่น

พับ 

-รวบรวมความรู้ เป็น

หมวดหมู่และ จัดทํา

ฐานขอ้มูล  

-สร้างคลังความรู้ 

ระเบียบข้อ กฎหมาย 

ผา่น ระบบเครือขา่ย 

คอมพิวเตอร์ 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 จํานวนฐานข้อมูล

ความรู้ ด้านต่าง ๆ 

บุคลากรในองค์กร 

ได้รับความรูเ้พิ่ม 

หัวหนา้ส่วน

ราชการ แตล่ะสว่น 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม  

เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านต่างๆ 

เชน่  การศกึษาต่อ / ฝกึอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตา่ง ๆ  

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : พนักงานอบต.ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผูร้ับผิดชอบ หมายเหตุ 

3 การประมวลและ กลั่นกรอง

ความรู้  

-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร

ข้อมูลใหเ้ป็นมาตรฐาน

สมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐานข้อมูล

ความรูข้องบอร์ด 

ประชาสัมพันธ์/เว็ป

ไซต์อบต. 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 จํานวนฐานข้อมูล

ความรูด้้านต่าง ๆ 

ที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

จํานวนฐานข้อมูล

ความรูท้ี่ได้รับการ 

ปรับปรุง 

หัวหนา้ส่วน

ราชการ แตล่ะสว่น 

 

4 การเข้าถึงความรู้  

-บอร์ดประชาสัมพันธ์  

-ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

รวบรวมความรู้ เพื่อ

ติดประกาศ/บันทึก/

จัดเก็บ 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 จํานวนการเข้าถึง

ฐานขอ้มูลความรู้ 

ด้านต่าง ๆ 

มีจํานวนการเข้าถึง 

ฐานขอ้มูลความรู้ 

ด้านต่าง ๆ 

หัวหนา้ส่วน

ราชการ แตล่ะสว่น 

 

5 การแบง่ปัน แลกเปลี่ยนความรู้  

-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์ 

-จัดทํารูปเล่ม  

-จัดทํารายงาน  

-แผน่พับ 

ให้บุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ

ด้านๆเข้าร่วมประชุม/ 

รายงานผลการอบรม 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 จํานวนการประชุม 

เพื่อแลกเปลี่ยน 

ความรู/้จัดทํา 

รายงาน 

บุคลากรในองค์กร 

ได้รับความรูเ้พิ่ม 

หัวหนา้ส่วน

ราชการ แตล่ะสว่น 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม  

เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านต่างๆ 

เชน่การศึกษาต่อ / ฝกึอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ  

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : พนักงานอบต.ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผูร้ับผิดชอบ หมายเหตุ 

6 การเรียนรู้  

-การสร้างองค์ความรู้  

-การนําความรูใ้นไปใช้ 

ประชาสัมพันธ์/ศูนย์

ข้อมูลขา่วสารทําแผ่น

พับแจก 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 การจัดทํา/บันทึก

ข้อมูลประชาสัม 

พันธ์ 

มีจํานวนการ

จัดทํา/บันทึกข้อมูล 

หัวหนา้ส่วน

ราชการ แตล่ะสว่น 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  ของหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายใน อบต. 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : บรรยากาศที่เอื้อตอ่การนําการจัดการความรูม้าเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ล าดับ กิจกรรม วิธกีารสูค่วามสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผูร้ับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ การบง่ชี้ความรู ้ 

-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการนํา

การจัดการความรู้มาเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

และพัฒนางาน 

เสริมสร้างบรรยากาศ

ให้เอือ้ต่อการนําการ 

จัดการความรูม้าเป็น

เครือ่งมือในการ พัฒนา

บุคลากรและ พัฒนางาน 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 จํานวนการ 

เสริมสร้าง 

บรรยากาศให้เอื้อ ต่อ

การนําการ จัดการ

ความรู้มา เป็นเครือ่งมอื 

มีการเสริมสร้าง 

บรรยากาศให้เอื้อต่อ 

การนําการจัดการ 

ความรู้มาเป็น 

เครื่องมือ 

หัวหน้าสว่นราชการ 

แต่ละสว่น 

 

๒ การสร้างและ แสวงหาความรู ้ 

-ภายใน อบต.  

-ภายนอก อบต. 

-ประชุม/สัมมนา เพื่อ

สนับสนุนการสร้าง

บรรยากาศ 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 จํานวนครั้งที่ประชุม/

สัมมนาเพื่อสนับสนุน 

การสรา้งบรรยากาศ 

มีการประชุม/ สัมมนา

เพื่อ สนับสนนุการสร้าง 

บรรยากาศการ ทํางาน 

หัวหน้าสว่นราชการ 

แต่ละสว่น 

 

๓ การจัดความรู้ให ้เป็นระบบ  

-บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 

-วารสาร  

-จัดทํารูปเล่ม/รายงาน และแผน่

พับ 

ประชาสัมพันธ์/ศูนย์

ข้อมูล ข่าวสารทําแผน่

พับ แจก 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 จํานวนการประชุม

เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้/จัดทํา

รายงาน 

บุคลากรในองคก์ร 

ได้รับความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่นราชการ 

แต่ละสว่น 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องคก์ารบรหิารส่วนตําบลกุดตุ้ม  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เสรมิสรา้งบรรยากาศให้เอื้อต่อการนําการจัดการความรูม้าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อบต. 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : บรรยากาศที่เอื้อต่อการนําการจัดการความรูม้าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ล าดับ กจิกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๔ การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้  

-ปรับป รุ งรูป แบบ เอกสาร

ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเนื้อหา

ให้ สมบูรณ ์

-หัวหน้าส่วนรากชาร 

ปรับ ปรุ งกลั่ น กรอง 

ฐานข้อมูลความรู้บน 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

อบต.และแผ่นพับ 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 หัวหน้าส่วนราชการ

ดําเนินการปรับปรุง

ฐานข้อมูลความรู้

ด้านต่าง ๆ 

มี ก า ร ต ร ว จ แ ล ะ 

ปรับปรุงฐานข้อมูล

ความรู ้

หัวหน้าส่วนราชการ 

แต่ละส่วน 

 

๕ การเขา้ถึงความรู้  

-บอร์ดประชาสัมพันธ์  

- ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

ตั้ งผู้ รับผิดชอบดู แล 

บอร์ดประชาสัมพันธ์/ 

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 มี ผู้ ดู แ ล บ อ ร์ ด 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ / 

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

มี ก า รดู แ ล บ อ ร์ ด 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ / 

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

หัวหน้าส่วนราชการ 

แต่ละส่วน 

 

๖ การแบง่ปัน แลกเปลี่ยนความรู้  

- บอร์ดประชาสัมพันธ์  

- จัดทํารูปเล่ม  

- จัดทํารายงาน 

หัวหน้าส่วนราชการ 

รวบ รวม จั ด ทํ า เป็ น 

เอกสาร/ฐานความรู้ / 

เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ดู แ ล ช่ อ ง ท า ง ก า ร 

แบ่ งปั น แลก เปลี่ ย น 

ความรู ้

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 หัวหน้ าส่ วนราชการ

รวบรวมจั ดทํ าเป็ น

เอกสาร/ ฐานความรู้ /

เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ดู แล  ช่ องทางการ

แบ่ งปั น แลกเปลี่ ยน

ความรู ้

มีการรวบรวมจัดทํ า

เป็ น เอ ก ส า ร / 

ฐานความรู้/เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดูแล ช่อง

ทางการ แลกเปลี่ ยน

ความรู้ หัวหน้ าส่ วน

ราชการ แต่ละส่วน 

หัวหน้าส่วนราชการ 

แต่ละส่วน 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม  

เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  ของหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายใน อบต. 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : บรรยากาศที่เอื้อตอ่การนําการจัดการความรูม้าเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผูร้ับผิดชอบ หมายเหตุ 

๗ การเรียนรู้  

-การสร้างองค์ความรู้  

-การนําความรูใ้นไป ใช ้

ประชาสัมพันธ์/ศูนย์ 

ข้อมูลขา่วสาร 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 การจัดทํา/บันทึก 

ข้อมูล 

มีการจัดทํา/ 

บันทึกข้อมูล 

หัวหนา้ส่วน

ราชการ แตล่ะสว่น 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม  

เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษา

ต่อ / ฝกึอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 

หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม     : พนักงาน อบต.ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ล าดับ กิจกรรม วิธกีารสูค่วามสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผูร้ับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ การเตรียมการและ ปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม 

-ส่งเสริมให้บุคลากร 

ในสังกัดองค์การ 

บริหารส่วนตําบลกุดตุม้

เห็นความสําคัญ ของ

การจัดการ ความรู ้

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 บุคลากรในสังกดั

อบต.ทราบเป้าหมาย 

KM ขององค์การ 

บริหารส่วน ตําบล

กุดตุ้ม 

จํานวนบุคลากรที่

ทราบ เป้าหมาย KM 

ขององค์การ บริหาร

ส่วนตําบลกุดตุ้ม 

อย่างน้อย ๕๐% ของ

อบต. 

หัวหน้าสว่นราชการ 

แต่ละสว่น 

 

๒ การสื่อสาร ประชุม/สัมมนา/ศกึษาดู

งาน/จัดกิจกรรมที่ทําให้

ทุก คนเข้าใจถึงการ 

จัดการความรู ้

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 บุคลากรในสังกดั

อบต.เข้าใจ ถึงการ

จัดการ ความรู ้

จํานวนบุคลากรที่

เข้าใจถึง การจัดการ

ความรู้อย่างนอ้ย 

๕๐% ของอบต. 

หัวหน้าสว่นราชการ 

แต่ละสว่น 

 

๓ กระบวนการและ เครื่องมือ 

- การค้นหา  

- การถ่ายทอด  

- แลกเปลี่ยนความรู ้

มีการจัดทําให้บอรด์ 

ประชาสัมพนัธ์/ศนูย ์ข้อมูล

ฯให้มกีารคน้หาถ่ายทอด 

แลกเปลี่ยนความรู้ที ่สะดวก

รวดเรว็ข้ึน 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 จํานวนครั้งบอร์ด

ประชาสัมพันธ์/ศูนย์

ข้อมูลขา่วสารที่ได้รับ

การปรับ ปรุง 

บอร์ดประชาสัม 

พันธ์/ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

หัวหน้าสว่นราชการ 

แต่ละสว่น 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : องคก์ารบรหิารส่วนตําบลกุดตุ้ม  

เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้  ความสามารถ ทางด้านต่างๆ เช่น 

การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : พนักงาน อบต.ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ล าดบั กจิกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๔ การเรียนรู้ จัดการประชุม/สมัมนา 

/ศึกษาดูงาน/จดั

กจิกรรมเพื่อให้ทุกคน 

เข้าใจและตระหนักถึง 

ความสําคัญและหลัก 

การของการจัดการ 

ความรู ้

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 บุคลากรที่เข้าใจและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญและ

หลักการของการ

จัดการความรู้ 

จํานวนบุคลากรที่

เข้าใจและตระหนัก

ถงึความสําคัญและ

หลักการของการ

จัดการความรู้ 

หัวหน้าส่วนราชการ 

แต่ละส่วน 

 

๕ การวัดผล จัดตั้งทมีงานเพื่อ

ติดตามและประเมินผล

แผนการจัดการความรู ้

อบต.กุดตุ้ม 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 มีการติดตามและ

ประเมินผลแผนการ

จัดการความรู ้อบต.

กุดตุ้ม 

ผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนการ

จัดการความรู ้อบต.

กุดตุ้ม 

หัวหน้าส่วนราชการ 

แต่ละส่วน 

 

๖ การยกย่องชมเชยและการให้

รางวัล 

-การให้ของขวัญ/ของ

รางวัล 

1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 บุคลากรในสงักัด

อบต.มีความเข้าใจ

การจัดการความรู้ 

จํานวนบุคลากรที่เขา้ใจ

การจดัการความรูอ้ยา่ง

น้อย ๕๐% ของอบต. 

หัวหน้าส่วนราชการ 

แต่ละส่วน 
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การติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม ให้มี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วน ตําบลกุดตุ้ม

ประกอบด้วย  

 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม  เป็นประธานกรรมการ  

 2. ผูอ้ํานวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ  

 3. ผูอ้ํานวยการกองชา่ง    เป็นกรรมการ  

 4. หัวหนา้สํานักปลัด   เป็นกรรมการ 

 ๕. ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา   เป็นกรรมการ  

 ๖. ผูอ้ํานวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นกรรมการ 

 ๗. นักทรัพยากรบุคคล   เป็นเลขานุการ  

 ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ  

ประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม และดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 

ที่ได้จากการตดิตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตร ีอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ 

-การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการ

ความรูข้ององค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม 

-ระบุองค์ความรูท้ี่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

และสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องเทศบาล 

บุคลากรในแต่ละ

สํานัก/กอง 

-มีบุคลากรของแต่ละสํานัก/กอง 

เป็นคณะกรรมการฯ อย่างน้อย ๑ 

คน 

-มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่

จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๑ ฉบับ 

ต.ค. 61 

สํานักปลัด 

และ

คณะทํางานฯ 

 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

-มีการประชุมประจําเดือนเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ องค์ความรูต้่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

 

บุคลากรในแตล่ะ

สํานัก/กอง 

-มีการจัดการประชุมพนักงาน

ประจําเดือน อย่างนอ้ยเดือนละ 

๑ ครั้ง 
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

สํานักปลัด 

และ

คณะทํางานฯ 

 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

-นําความรูท้ี่รวบรวมได้มาเรียบเรียงจัดทํา

เป็นเอกสาร แล้วทําบัญชีรายการความรู้ 

จําแนกเป็นหมวดหมูใ่ห้เหมาะสมกับการนําไป

ปฏิบัติงาน 

-การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเก็บรวบรวม

ความรูข้องสํานักงานทางอินเตอร์เน็ต 

บุคลากรในแตล่ะ

สํานัก/กอง ที่

รับผิดชอบองค์

ความรู้ 

-มีเอกสาร หรอืสื่อสารสนเทศ ที่

ได้จากการสร้างและแสวงหา

ความรู ้อย่างน้อย ๑ ชุด 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

สํานักปลัด 

และ

คณะทํางานฯ 

 

๔. การเข้าถงึองค์ความรู้ 

-จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 

บุคลากรในแตล่ะ

สํานัก/กอง ที่

รับผิดชอบองค์

ความรู้ 

-มีช่องทางในการเข้าถึงความรู ้

และมีการประชาสัมพันธ์องค์

ความรูใ้นการปฏิบัติงาน อย่าง

นอ้ย ๓ ช่องทาง 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

สํานักปลัด 

และ

คณะทํางานฯ 

 

 


