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ค าน า 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑   ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
วิธีการบริหารที่ดี  จึงได้น าการจัดการความรู้   (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่
สามารถก าหนดขึ้น   และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ได้
ด าเนินการจัดวางระบบการจัดการความรู้  และแผนการด าเนินงาน ไว้ เพ่ือที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ 
เผยแพร่ ถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )   

 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการความรู้  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
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๑. บทสรุปผู้บริหาร 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
วิธีการบริหารที่ดี   จึงได้น าการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่
สามารถก าหนดขึ้น  และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้   
และแผนการด าเนินงาน ไว้ดังรายการต่อไปนี้ 

๒. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน  KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  
เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบล

ล าใหม่  จึงได้ประกาศแต่งตั้งทีมงาน  KM  และ  CKO  ดังต่อไปนี้   
๑. นายยูโซ๊ะ   เจ๊ะหลง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ประธานกรรมการ 
๒. จ.ส.อ.ดิษฐกร  ทองส่งโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ กรรมการ 
๓. นางสาวสูไวบ๊ะ  บือราเฮง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย กรรมการ 
๔. นางสาววัลลภา  ทองค า ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
๕. นางสาวนิตยา  วรรณรักษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
๖. นางสาวสุภานันท์  หมวกมา  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
๗. นางสาวนิแอเสาะ  นิแมเราะ นักวิเคราะห์นโยบายฯ   เลขานุการ 

โดย  CKO  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร และให้
ค าปรึกษาแนะน าและร่วมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแก่คณะท างาน 

และที่ปรึกษา  CKO  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับคณะท างาน 

 และหัวหน้า KM Team  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   จัดท าแผนงานการจัดการความรู้ใน
องค์กรเพ่ือน าเสนอประธาน  รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน  ผลักดัน  ติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข  ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 

และ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดท า
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ  เป็น “แบบอย่างที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้ 
เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ 
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๓  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   
กรอบการประเม ินด้านการจ ัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเก ี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   

ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส ่วนราชการให้สอดคล ้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น 

 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 
๑).  ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน  
๒).  เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   

ขอบเขต KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชนท์ี่จะได้รบัจากขอบเขต KM ที่มตี่อ 

 ประชาชนไทย / ชาวต่างชาต/ิ 
ชุมชน 

ข้าราชการ ของ
หน่วยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 
ของหน่วยงานอืน่ 

รัฐบาล 
Outsource 

ของ
หน่วยงาน 

๑. ส่งเสริมการน ากระบวนการ
จั ด ก า รค ว า ม รู้ ม า ใ ช้ พั ฒน า
บุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่ ง
ของการปฏิบัติงาน  
 

๑. ได้ รับการบริ การทึ่ สะดวก 
รวดเร็ว   
๒. ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นจาก สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
๓. ชุมชนได้รับการพัฒนาไปในทาง
ที่ดีขึ้น 
๔. ชุมชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 
 

๑. ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น 
๒ . ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพของตนเองและ
อบต. 
๓. สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ใช้บริการ 
๕. เกิดภาพลกัษณ์ที่ด ี

๑. ได้รับผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒. ภาพลกัษณ์ที่ด ี
 

๑. เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี 
 

 
 

๒. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการน าการจัดการความรู้มา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกา รพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อบต. 

๑. ได้รับการบริการทึ่สะดวก 
สบาย   
๒. สามารถสืบ / ค้นหาความรู้ต่าง 
ๆ ได้ง่าย 

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

๑. เกิดภาพลกัษณ์
ที่ด ี

 

๑. เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี 

  

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :     นายยูโซ๊ะ   เจ๊ะหลง    (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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๔  เป้าหมาย KM (Desired State) 
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการ 

ประกอบด้วย 
๑).  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
๒).  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน / กิจกรรม ของ อบต. อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓).  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  มีส่วนร่วมในการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน    
๔).  การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕).  การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน   

๕   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย  

KM  ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร  คือ 
๑).  ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒).  บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
๓).  คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
๔).   มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๖  แนวทางการจัดการความรู้ อบต.ล าใหม่   
การจัดการความรู้  Knowledge Management 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี  ๒  ประเภท  คือ  

๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  

๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
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นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ ส าหรับนักปฏิบัติ การ
จัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔  ประการไปพร้อม ๆ กัน  ได้แก่ 

๑. บรรลุเป้าหมายของงาน  
๒. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  
๓. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  
๔. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย  ๖  ประการต่อความรู้  ได้แก่  
๑). การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
๕). การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

โดย ที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มด าเนินการโดยรี่เข้า
ไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือ
เป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ที่
เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น   ๔   ส่วน   คือ  

๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบ
ความต้องการของสังคมส่วนรวม  

๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร  

๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การท างาน
ที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง  
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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 หลุมพราง

ข้อที่ ๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามท่ีมีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาด
ก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียง
เพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มด าเนินการจัดการ
ความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว 
ตัวก าหนดที่ส าคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย  
 การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาว   
 การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ   
 การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และด าเนินการต่อเนื่อง  
 การจัดการระบบการจัดการความรู้  
แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้ คือ 

เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ท างานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขส าคัญ ในระดับที่เป็นหัวใจสู่
ความส าเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความ
ล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลาย
แบบ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท า ท าเพราะถูกบังคับตามข้อก าหนด ท าตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจ
ความหมาย และวิธีการด าเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง  

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

ให้เกดิประโยชน์  
๒.  “เทคโนโลยี”  เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้

ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น  
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๓.  “กระบวนการความรู้”  นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้
ผู้ใช้ เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  

องค์ประกอบทั้ง  ๓   ส่วนนี้  จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 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 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นท่ีที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่เก่ียวข้อง 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 
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๗  แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้ อบต.ล าใหม่ 

แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้(Knowledge Management Action Plan) 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร

จัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน

องค์กร  มีทั้งหมด  ๗    ขั้นตอน   คือ  
๑). การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  เป้าหมายคือ

อะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่
ใคร  

๒). การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก  รักษา
ความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

๓). การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู้  เช่น  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู ้(Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองคก์รหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีข้ึนหรือไม ่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม ่

เราน าความรูม้าใช้งานได้ง่ายหรอืไม ่

ความรูอ้ยู่ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อยา่งไร 

จะแบ่งประเภท หัวขอ้อย่างไร 

จะท าให้เขา้ใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชี้ความรู้  
(Knowledge Identification) 
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๕). การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   Web board   บอร์ดประชาสัมพันธ์   เป็นต้น  

๖). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน  การ
ยืมตัว  เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น  

๗). การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น  เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   ได้มุ่งเน้นถึง

ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  ๖  องค์ประกอบ  ดังนี้ 
๑).  การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก

ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม
และประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

๒).  การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

๓).  กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร 
(ขนาด,  สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

๔).  การเรียนรู้   - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

กระบวนการ 
และเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 
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๕).  การวัดผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของ
การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากร
ในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

๖).  การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละ
ช่วงเวลา 

8   เครื่องมือในการจัดการความรู้ 
กรมการปกครองได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร 

“ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙”  ซึ่งได้ส่งให้ ก.พ.ร.  เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙  
แล้ว  เมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกล่าว  จะประกอบด้วยส่วนส าคัญ  ๒  ส่วน  คือ   

๑. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
๒. แผนการจัดการความรู้ ในส่ วนของกระบวนการจัดการเปลี่ ยนแปลง ( Change 

Management Process)  
ซึ่งทั้ง  ๒   ส่วน  จะมีความส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจน

ตามขอบเขต และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของ
แต่ละส านัก กอง รองรับ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า ๑๖โครงการ/กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็น  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเป็นงานที่มีความส าคัญอีกงานหนึ่ง ที่ต้องการ พลังการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค และจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส าคัญในการที่จะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้  การใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  

การจัดการความรู้ประกอบด้วย   
กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้

เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และ
เพ่ือให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
น าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลก เปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

(๑). เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้  ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Explicit  
(๒). เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้  ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้อง

อาศัยการถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก  
ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชน 

นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรู้กบัองค์กรแห่งการเรียนรู้  
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9  การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้  
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management  เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่  ซึ่งเกิดขึ้นจากการ

ค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดท่ีมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียง
อย่างเดียวจึง เปลี่ยนไป และมีค าถามต่อไปว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น  การบริหารจัดการ
ความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนา
ตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็นจะต้องบริหาร จัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ 
มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อ
ภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรู้ความ ช านาญแล้ว องค์กรจะท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับ
องค์กรอย่างมีระบบเพ่ือ ที่จะน าออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทาย ส าหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล  และ
การกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรม
อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" 
และวัฒนธรรม  "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล"  หากองค์กรสามารถก าจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหาร
จัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก  จนเกินไป  สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งส าคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๕  ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเรื่องของการ
ก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑  ได้ก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่
ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้ม ีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วม
ในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง กันและกัน  

๑0  คุณเอ้ือ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน คนส าคัญท่ีด าเนินการจัดการความรู้  
๑. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ส าหรับวงการจัดการความรู้  ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็น

คุณค่า และด าเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม
จัดการความรู้ โดยก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่ “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง 
เช่น รองอธิบดี, รองผู้อ านวยการใหญ่  ,นายกเทศมนตรี 
๒. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ”          ก็
สบายไปเปลาะหนึ่ง แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ น า 
เป้าหมาย/หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ 
“คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอ านวย” และร่วมกับ “คุณอ านวย” จัดให้มีการก าหนด “เป้าหมาย/หัวปลา”ใน
ระดับย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย            
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และยุทธศาสตร์ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออ านาจ (Empowerment), 
ร่วม Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจัดการความรู้โดยตรง 
และเพ่ือแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรส าหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ 
พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการด าเนินการให้ค าแนะน าบางเรื่อง และแสดงท่าทีชื่นชมในความส าเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่อง
ในผลส าเร็จ และให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  

๓. คุณอ านวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู้ ความส าคัญของ “คุณอ านวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้อง
เชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอ้ือ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่าง 
กลุ่มภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้าที่ ที่ “คุณ
อ านวย”  ควรท า   คือ  

- ร่วมกับ “คุณเอ้ือ” จัดให้มีการก าหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” 
เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู้ เพ่ือให้ คุณกิจ น าความส าเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจาก
วิธีท างานที่น าไปสู่ความส าเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”  

- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาช่วย” (Peer Assist) เพ่ือให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย 
หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีท างานจากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต  

- จัดพื้นที่เสมือนส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส าหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ได้ เช่น ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ หรือ
เป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร  

- เชื่อมโยงการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพ่ือสร้าง
ความคึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก  

๔. คุณกิจ (Knowledge Practitioner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือ
นางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ ๙๐-๙๕ ของ
ทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้
ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้  

๕. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ 
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๑1  เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่ 
I  AM  READY 
I (Integrity)  =  การท างานอย่างมีศักดิ์ศรี 
A (Actiumens)  =  ขยันตั้งใจท างาน 
M (Moral)  =  มีศีลธรรม 
R (Relevancy)  =  มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา 
E (Efficiency)  =  การท างานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
A (Accountability) =  การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน 
D (Democracy)  =  มีใจและการกระท าที่เป็นประชาธิปไตย 
Y (Yield)  =  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 

๑2  การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้  และสรุปผลการประเมินตนเอง 
                               แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด ๑ - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านลา่งและประเมินว่าองค์กรของท่านมกีารด าเนินการในเร่ืองการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด   
 ๐ – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         ๑ – มีน้อย           ๒ - มีระดับปานกลาง           ๓ - มีในระดับที่ดี          ๔ – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู ่/ ท าอยู ่
๑.๑  อบต.มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการความรู้   เพื่อ
ปรับปรุงในเรื่องความรู้   เช่น อบต.ยังขาดความรู้ที่จ าเป็นต้องมี หรือ อบต.ไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มี
อยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ  และมีวิธีการที่
ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

-  อบต.มีการวิเคราะห์ SWOT ของอบต.แต่ยังไม่ได้
เช่ือมโยงถึงการจัดการความรู ้

 

๑.๒ อบต.มกีารแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจาก อบต.ที่มีการ
ให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถา้มี)  อย่างเป็นระบบและมีจรยิธรรม 

-อบต.มีการแสวงหาความรู้/ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เมื่อ
จ าเป็นต้องใช้ แต่ไม่เป็นระบบ ต่างคน ต่างท า 

๑.๓ ทุกคนใน อบต. มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ  ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) 
และ Best Practices จากองค์กรอื่น ๆ   ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  (บริการหรือด าเนินงานที่
คล้ายคลึงกัน ) และจากองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

- อบต.มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ บ้าง แต่ไม่เป็นระบบ 
และท ากันเฉพาะกลุ่มงาน  และยังไม่ครอบคลุมทุกคน 
 

๑.๔ อบต.มกีารถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซ่ึงรวมถึงการเขียน Best Practices 
ออกมาเป็นเอกสาร  และการจัดท าขอ้สรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned) 

- เทศบาลมีการจัดท าวารสารความรู้เพือ่เผยแพร่ในบาง
เร่ือง แต่ยังไม่เป็นระบบ ใครอยากท ากท็ า 

๑.5 อบต.เห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทกัษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้ง อบต. 

- อบต.เห็นคุณค่าของ Tacit Knowledge และพยายาม
กระตุ้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่ได้ท าเป็นระบบ 
ส่วนใหญ่ มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เป็นกลุ่ม
ย่อยๆ แต่ไม่มีรูปแบบชัดเจน 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :     นายยูโซ๊ะ   เจ๊ะหลง    (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

๑3  เกณฑ์การประเม ิน   
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  มีนโยบายที่จะด าเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) ในองค์กร  โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม และได้จัด
วางระบบการจัดการเ พ่ือให้ เ อ้ือต่อการน าแผนการจัดการความรู้ ไปปฏิบัติ ได้อย่าง เป็นรูปธรรม               
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการด าเนินงานดังรายการต่อไปนี้ 
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๑). องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่มีแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕6 – ๒๕60  ซึ่งมี

ลักษณะเป็น Conceptual Plan  โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ๖ ประการ ได้แก่  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการส าคัญที่จะด าเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร 
ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 

๒). นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ (CEO)  ก าหนดผู้บริหารจัดการความรู้ CKO  และ
ทีมงาน  KM  เพ่ือด าเนินการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่     

๓). CKO  และทีมงาน KM  ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM  การตัดสินใจเลือก
ขอบเขต  KM  การก าหนดเป้าหมาย KM  และการประเมินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมิน
ตนเอง 

๔). CKO  และทีมงาน KM  ร่วมกันจัดท าแผนจัดการความรู้  เพ่ือก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ตลอดจนก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

มีการก าหนด ประเด็นความรู ้และเป้าหมายของการจ ัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ แผน
ย ุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อย ่างน ้อยครอบคล ุมพ ันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของ อบต.เป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

แนวทางการติดตามและประเมิน  
๑.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดท ารายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด 

ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ   เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
จนถึงนายก อบต.  กรณีท ี่ได ้ม ีการส ่งบ ุคลากรไปฝ ึกอบรม ภายนอกองค ์กร 

๒.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดท าบันทึกข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเว็บไซค์
อบต. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ  โดยให้ท าการประสานงานกับฝ่าย
บันทึกข้อมูล 

๓.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร  โดยจัดท าเป็นเล่ม เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔.  ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน  ก่อนและหลังการพัฒนา 

๕.  ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือน
ร่วมงาน  ของผู้เข้ารับการพัฒนา   
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๑4  แผนการจัดการความรู้ อบต.ล าใหม่  
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ช่ือหน่วยงาน :   อบต.ล าใหม ่
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด อบต.ล าใหม่ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
                                     ความสามารถทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม  :  พนักงานในสังกัดไดรับการพัฒนาศกัยภาพ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ  

ท าการตรวจสอบ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านต่างๆ 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่าง ๆ อย่างน้อยรอ้ย

ละ ๙๐ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

20,๐๐๐-  
 
 

 นายก อบต. 
 KM Team 

 

 
 
 

๒ การสร้างและแสวงหา
ความรู ้
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-จัดหรอืส่งอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศกึษาต่อ 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศกึษาต่อ 

บุคลากรได้รับการ
อบรม / สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน /ศึกษาตอ่ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 
 
 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 
 
 

๓  การจัดความรู้ให้เป็น  
 ระบบ 
 -บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
 -เว็ปไซค ์อบต. 
 -จัดท ารูปเล่ม/รายงาน 

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดท า
ฐานขอ้มูลเป็น 
Knowledge Base 
 - สร้างคลังความรูผ้่าน
ระบบเครอืข่าย
คอมพิวเตอร ์

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรูด้้าน
ต่าง ๆ ที่น าไปใช้
ได้ 

จ านวนความรู้ที่
น าไปใช้ได้จริง 
อย่างน้อย ๖
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,์   

พริ้นเตอร ์
 

 
 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 
 

๔  การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู ้

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอ้มูลให้เป็น
มาตรฐาน สมบูรณ ์

ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรูข้อง
บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์/เว็ป
ไซค ์อบต. 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรูด้้าน
ต่าง ๆ ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรูท้ี่
ได้รับการปรับปรุง 
อย่างน้อย 3 
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,์   

พริ้นเตอร ์
 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๕ การเข้าถึงความรู ้
 -บอร์ดประชาสัมพนัธ ์

- เว็ปไซค ์อบต. 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

รวบรวมความรู้เพือ่
ติดประกาศ /บันทึก 
/ จัดเก็บ 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

จ านวนการเข้าถึง
ฐาน 

ข้อมูลความรูด้้าน
ต่าง ๆ 

มีจ านวนการเข้าถึง
ฐานขอ้มูลความรูด้้าน
ต่าง ๆ อย่างน้อย 6 

ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,์   

พริ้นเตอร ์
-ห้องประชมุ. 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์

- เว็ปไซค ์อบต. 
- จัดท ารูปเลม่ 
- จัดท ารายงาน 

ให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน ๆ  
เข้าร่วมประชมุ/รายงาน /
เพิ่มข้อมูลการพัฒนา
ศักยภาพในเว็ปไซคอ์บต. 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

จ านวนการประชมุ
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้/จัดท า

รายงาน/บันทกึทึก
ข้อมลูในเว็ปไซคอ์บต. 

มีจ านวนกิจกรรม 
อย่างน้อย 5 รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,์   

พริ้นเตอร ์
-ห้องประชมุ. 

 นายก อบต. 
 KM Team 

 

 

๗ การเรียนรู ้
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้ในไปใช ้

ประชาสัมพนัธ์ / เว็ป
ไซค ์อบต. /ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

การจดัท า/
บันทึกข้อมูล 

มีจ านวนการ
จัดท า/บันทกึ
ข้อมูลอย่างนอ้ย 3 
รายการ 

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,์   

พริ้นเตอร ์

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :     นายยูโซ๊ะ   เจ๊ะหลง    (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ช่ือหน่วยงาน :   อบต.ล าใหม ่
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
                                        ของหน่วยงานต่าง ๆ   ภายใน อบต. 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  บรรยากาศที่เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
ก า ร น า ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน           

เสริมสร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อตอ่การน าการ
จัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อตอ่
การน าการจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมือ 

มีการเสรมิสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อตอ่การ
น าการจัดการความรูม้า
เป็นเครือ่งมอือย่างน้อย 

1 รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 
 
 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 
 
 

๒ การสร้างและแสวงหา
ความรู ้
-ภายในอบต. 
-ภายนอกอบต. 

-ประชุม/สัมมนาเพือ่
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศ 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งที่ประชมุ/
สัมมนาเพื่อสนับสนนุการ

สร้างบรรยากาศ 

มีการประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศอย่างน้อย 
2 ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๓ การจดัความรู้ให้เป็น
ระบบ 

 -บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
 -เว็ปไซคอ์บต. 
 -จัดท ารูปเล่ม/รายงาน 

-จัดตั้งทมีงาน
ตรวจสอบการให้และ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานด าเนินการ
ตรวจสอบการให้และ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

ทีมงานมีการด าเนนิการ
ตรวจ 

สอบการให้และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอย่างน้อย 

2 ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๔ 
 
 

 

 การประมวลและ  
 กลั่นกรองความรู ้

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอ้มูลให้เป็น
มาตรฐาน เนือ้หาให้
สมบูรณ ์

-จัดตั้งทมีงานปรับปรุง
กลั่นกรองฐานขอ้มูล
ความรู้บนบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์/เว็ปไซค์
อบต. 
 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานด าเนินการ
ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรูด้้านต่าง 
ๆ  

ทีมงานมีการ
ด าเนนิการปรับปรุง
ฐาน 
ข้อมูลความรู ้อย่าง
น้อย 2 รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร,์   

พริ้นเตอร ์
 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๕ การเข้าถึงความรู ้
 -บอร์ดประชาสัมพนัธ ์

- เว็ปไซคอ์บต. 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

จัดตั้งทมีงานดแูลบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ /เว็ปไซค์
อบต./ ศนูย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานดูแลบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ /เว็ปไซค์

อบต./ ศนูย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

 

ทีมงานมีการดแูลบอรด์
ประชาสมัพนัธ ์/เว็ปไซค์
อบต. / ศนูย์ข้อมูล
ข่าวสาร อย่างนอ้ย  

2 ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพนัธ ์

- เว็ปไซคอ์บต. 
- จัดท ารูปเลม่ 
- จัดท ารายงาน 

จัดตั้งทมีงานรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู ้/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดแูลชอ่งทาง
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้
 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานรวบรวมจัดท า
เป็นเอกสาร / 
ฐานความรู้/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดแูล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้

 

ทีมงานมีการรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู้/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดูแลชอ่งทาง
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรูอ้ย่างน้อย 2 
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๗ การเรียนรู ้
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้ในไปใช ้

ประชาสัมพนัธ์ / เว็ปไซค์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

การจดัท า/บันทกึ
ข้อมูล 

มีจ านวนการจดัท า/
บันทึกข้อมูลอย่าง
น้อย ๖ รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :     นายยูโซ๊ะ   เจ๊ะหลง     (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ช่ือหน่วยงาน :   อบต.ล าใหม ่
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด อบต.ล าใหม่  ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 
                                        ทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ /  ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม  :  พนักงานในสังกัดไดรับการพัฒนาศกัยภาพ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

-ส่งเสรมิให้บุคลากรใน
สังกัด :   อบต.ล าใหม่ 
เห็นความส าคญัของการ
จัดการความรู ้
 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
อบต. ทราบ

เป้าหมาย KM ของ:   
อบต. ล าใหม ่

จ านวนบุคลากรที่
ทราบเป้าหมาย KM 
ของ:   อบต.ล าใหม่ 

อย่างน้อย ๕๐% ของ
อบต. 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๒ การสือ่สาร ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมทีท่ าให้ทกุคน
เข้าใจถึงการจัดการ
ความรู ้

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
อบต.เข้าใจถึงการ

จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจถึงการจัดการ
ความรูอ้ย่างน้อย 

๕๐% ของเทศบาล 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๓ กระบวนการและ
เครื่องมือ 
- การค้นหา    
- การถ่ายทอด  
- แลกเปลี่ยนความรู ้

มีการจัดท าให้บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ / เว็ป
ไซค์:   อบต./ ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร ให้มกีารค้นหา 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ความรูท้ี่สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งของ
บอรด์ประชาสมั 
พันธ ์/ เว็ปไซค์
อบต. /ศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร ที่ไดร้ับ
การปรับ 
ปรุง 

บอรด์ประชาสมั 
พันธ/์เว็ปไซค ์
อบต./ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร ได้รับการ
ปรับปรงุให้ดีขึน้อย่าง
น้อย ๓ ครั้ง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๔ การเรียนรู ้ จัดการประชุม/สมัมนา /
ศึกษาดูงาน / จดักจิ 
กรรมเพือ่ให้ทกุคนเข้าใจ
และตระหนกัถึงความ 
ส าคัญและหลกั 
การของการจัดการความรู ้

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

บุคลากรที่เข้าใจและ
ตระหนกัถึง
ความส าคญัและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจและตระหนกั
ถึงความส าคญัและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๕ การวดัผล จัดตั้งทมีงานเพื่อ
ติดตามและประเมินผล
แผนการจดัการความรู้ 
อบต. 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

มีการติดตามและ
ประเมนิผลแผนการ
จัดการความรู้ อบต. 

ผลการตดิตามและ
ประเมนิผล
แผนการจดัการ
ความรู้ อบต. 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร ์
พริ้นเตอร ์

 นายก อบต. 
 KM Team 

 

 

๖ การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล 

-การให้ของขวัญ/ของ
รางวัล 
 

๑  ต.ค. ๕8 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
อบต. มีความเขา้ใจ
การจดัการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจการจดัการ
ความรูอ้ย่างน้อย 
10% ของ อบต. 

-ของขวัญ/ 
ของรางวัล 
 

 
 

นายก อบต. 
 KM Team 

 

 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :     นายยูโซ๊ะ   เจ๊ะหลง      (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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๑5  การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ อบต.ล าใหไม ่
  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบล        
ล าใหม่  ประกอบด้วย 
  ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่             เป็นประธานกรรมการ 

๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เป็นกรรมการ 
  ๓.  ผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
  ๔.  ผู้อ านวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ 
                 5.  หัวหน้าส านักปลัด    เป็นกรรมการ  
  6.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  และด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


