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1. คณะท างาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 
๑) นายธนวัฒน ์  แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ประธานกรรมการ 
2) นางลินดารัตน์     วัชรมโนกุล ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย กรรมการ 
3) นางสาวอรชร   รัตนธรรม ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
4) นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
5) นายทาวัชร์    ก๋าละ  รก. ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
6) นางพลอยไพลิน  กาใจ  รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
7) นางสาวสุกัญญา    กันชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ     

  
คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1) ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลต าบลสันทราย 
 2) จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
 3) ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
 4) พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
 5) ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 หัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดท าแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือน าเสนอ
ประธาน รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงานและ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด าเนินการ
ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดท ารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่อง
การจัดการความรู้เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ 

2.ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
 กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 

๑) ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  
 ๒) เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล 
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3.เป้าหมาย KM (Desired State) 
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดท่ีสอดรับกับขอบเขต KMที่จะเลือกด าเนินการ ประกอบด้วย 

 ๑) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้
ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
 ๒) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน / กิจกรรม 
ของเทศบาล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 ๓) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่
เพ่ือนร่วมงาน  
 ๔) การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
 ๕) การสนับสนุนส่งเสริมการสรางขวัญและก 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) บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี
 ๓) คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 
 ๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

5.แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต าบลสันทราย 
การจัดการความรู้ Knowledge Management 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ 
 ๑) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม 
 ๒) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
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การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 ๑). การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 ๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 ๓). การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 ๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 ๕). การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด “ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้ 
 ๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วนลุ่ม
ลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 โดยที่การด าเนินการ๖ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูป
ของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอ่ืนๆของร่างกาย 
(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว
เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิดเริ่มด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้คือเริ่มที่ความรู้นี่คือความผิดพลาด
ที่พบบ่อยมากการจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงานเป้าหมายของงานที่ส าคัญคือการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 
๔ ส่วนคือ 
 ๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบความ
ต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นสนองตอบความต้องการของพนักงานและสนองตอบความต้องการของสังคม
ส่วนรวม 
 ๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวัตกรรมในการท างานและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 ๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้นซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ของ
องค์กร 
 ๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไปการท างานที่ประสิทธิภาพ
สูงหมายถึงการท างานที่ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
 เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้คือการที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกันมีชุดความรู้ของ
ตนเองที่ร่วมกันสร้างเองส าหรับใช้งานของตนคนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลาโดยที่การสร้างนั้นเป็นการ
สร้างเพียงบางส่วนเป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตนและ
ทดลองใช้งานจัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝงหรือ
ในภาษาวิชาการเรียกว่าบูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างานและที่ส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการ
จัดการด้วย 
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 ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
  งานพัฒนางาน 
  คนพัฒนาคน 
  องค์กรเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
 ความเป็นชุมชนในที่ท างานการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเองนี่คือหลุมพรางข้อที่ ๑ของการ
จัดการความรู้เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิดเอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมายความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามาอันตรายที่
จะเกิดตามมาคือการจัดการความรู้เทียมหรือปลอมเป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้การริเริ่ม
ด าเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรกถ้าก้าวถูกทิศทางถูกวิธีก็มีโอกาสส าเร็จ
สูงแต่ถ้าก้าวผิดก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลวตัวก าหนดที่ส าคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 
 - สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาว 
 - การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ 
 - การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริงและด าเนินการต่อเนื่อง 
 - การจัดการระบบการจัดการความรู้ 
 แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้คือเป้าหมายที่งานคน
องค์กรและความเป็นชุมชนในที่ท างานดังกล่าวแล้วเป็นเงื่อนไขส าคัญในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียมและไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ใน
ที่สุดแรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยมีมากมายหลายแบบที่พบบ่อยที่สุดคือท าเพียงเพ่ือให้ได้
ชื่อว่าท าท าเพราะถูกบังคับตามข้อก าหนดท าตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการด าเนินการจัดการความรู้อย่าง
แท้จริง 

6. องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 
 ๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ๒. “เทคโนโลย”ี เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหาจัดเก็บแลกเปลี่ยนรวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างง่ายและ
รวดเร็วขึ้น 
 ๓. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการเพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพ่ือท าให้เกิดการ
ปรับปรุงและนวัตกรรม 
 องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุลการจัดการความรู้ของกรมการปกครอง
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้ส่วนราชการมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใ นด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกันขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการจัดการองค์ความรู้
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการและได้ก าหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะด าเนินการในปี 
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พ.ศ.๒๕61 คือมุ่งเน้นให้อ าเภอ/กิ่งอ าเภอเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ที่
เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมคืออ าเภอ/กิ่งอ าเภอมีข้อมูลผลส าเร็จการแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯไม่น้อยกว่าศูนย์ละ๑เรื่องและเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผลได้จัดให้มี
กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process) ควบคู่กันไปโดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญสู่การปฏิบัติราชการใน
ขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่องอ่ืนๆและน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 

๗.แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลสันทราย 
แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้(Knowledge Management Action Plan)  
 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลต าบลสันทราย ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

 
 เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรมี
ทั้งหมด๗ขัน้ตอนคือ 
 ๑). การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไรและเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายเราจ าเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร 
 ๒). การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษาความรู้เก่าก าจัด
ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
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 ๓). การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบในอนาคต 
 ๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกันปรับปรุง
เนื้อหาให้สมบูรณ 
 ๕). การเข้าถึงความรู้เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น 
 ๖). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ท าได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร
ฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น 
 ๗). การเรียนรู้ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้การน า
ความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 
 

 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
 เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคน
มองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล , ก าหนด
ปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 
 ๒). การสื่อสาร – เช่นกิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่ละ
คนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
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 ๓). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดย
การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้งฯลฯ), ลักษณะการ
ท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 
 ๔). การเรียนรู้ - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้โดยการ
เรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
 ๕). การวัดผล - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัดมาใช้ใน
การปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น , มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็น
ประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่วัดระบบ  (System), วัด
ที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 
 ๖). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร , แรงจูงใจระยะสั้นและระยะ
ยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

8. หัวใจของการจัดการความรู้ 
 มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงค าตอบว่าหัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้โดยอาจกล่าว
เป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับขั้นของความต้องการ ( Hierarchy of needs ) ของ Mcgregor ได้โดยเริ่ม
จากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (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 าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่
คอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน 
 ๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางส าคัญของความรู้
มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ 
 ๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : นิยาม
ใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
 จะเห็นว่าจากข้อความที่กล่าวถึงความรู้ดังกล่าวพอท าให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นล าดับชั้นมาเริ่มแต่ข้อความ
แรกที่ว่าความรู้คือพลังหรือความรู้คืออ านาจซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากลทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ราชการจากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือ
หรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่าแม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคลต่างๆดีเพียงใดก็ตามถ้ามี
ความรู้เกิดความรู้ขึ้นแล้วหากไม่น าไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของความรู้และท่ีชัดเจนก็คือประโยคสุดท้าย
ที่เน้นการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่าประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ท าหน้าที่เป็น
ผู้จัดการเลยทีเดียวดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจารณ์
พานิชกล่าวไว้น่าคิดหลังจากการไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” โดยได้ฟังการบรรยายของศ. 
นพ. ประเวศวะสีตีความ “การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” ท าให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมากจึง
ขอน ามาเล่าสู่กันฟังท่านบอกว่าการพัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ 
 ๑. ชุมชนหมายถึงการอยู่ร่วมกันความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน 
 ๒. เป็นสุขหมายถึงความเป็นทั้งหมดความเป็นปรกติสมดุลบูรณาการของปัจจัยต่างๆอย่างน้อย๘ด้านได้แก่ชีวิต
สังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมศาสนธรรมครอบครัวและชุมชน 
 ๓. การเรียนรู้หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆผ่านการปฏิบัติ 
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 ๔. การสร้างเสริมหมายถึงการเข้าไปเอ้ืออ านวยส่งเสริมเสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือถ่ายทอด
ความรู้ 
 ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้คือหัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบทไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของชาวบ้านหรือ
ของชุมชนในเรื่องการจัดการความรู้นี้การเรียนรู้ส าคัญกว่าตัวความรู้เพราะถ้าไม่ระวังตั วความรู้จะเป็นความรู้ที่หยุดนิ่ง
ตายตัวการเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือมีชีวิตเป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ร่วมกันเป็น collective 
learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction learning through action) อ.บดินทร์วิจารณ์เป็น
บุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อคราวสัมมนาวิชาการเมื่อวันที่๖สิงหาคม๒๕๔๘ณห้องประชุม๒อาคาร HS๐๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าการจัดการความรู้ (KM) สิ่งส าคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติ
ให้ได้ใช้ภาษาเดียวกันสื่อความหมายกันให้ได้การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจส าคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอ่ืน  
(Learning from Teaching) และสิ่งที่ส าคัญของการจัดการความรู้ก็คือเรื่องของคนการพัฒนาคนคนพัฒนาตนเองการ
วางแผนท างานการจัดล าดับความส าคัญของงานขององค์กรเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
 

9.แผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลสันทราย 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลสันทราย 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลสันทรายไดร้ับการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถทางด้านต่างๆเช่นการศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 

ล าดับ กิจกรรม 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 การสร้างและแสวงหาความรู ้
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-จัดหรือส่งอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาต่อ 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวน
บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม / 
สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน /
ศึกษาต่อ 

บุคลากรได้รับการ
อบรม / สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน /ศึกษา
ต่อ 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

2 การจัดความรู้ให้เป็น 
ระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็ปไซค์เทศบาล 
-จัดท ารูปเล่ม/รายงาน 
แผ่นพับ 

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดท า
ฐานข้อมูล 
-สร้างคลังความรู้
ระเบียบข้อกฎหมาย
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่างๆ 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

3 การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
สมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ของ
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/เว็ป
ไซค์เทศบาล 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่างๆที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

จ านวนฐาน 
ข้อมูลความรู้ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

4 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

รวบรวมความรู้เพื่อ
ติดประกาศ /บันทึก 
/ จัดเก็บ 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
เข้าถึงฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่างๆ 

มีจ านวนการเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่างๆ 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 
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5 การแบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
-จัดท ารูปเล่ม 
-จัดท ารายงาน 
-แผ่นพับ 

ให้บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านๆเข้าร่วม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ /จัดท า
รายงาน/บันทึก
ทึกข้อมูลในเว็ป
ไซค์เทศบาล 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

6 การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้ในไปใช้ 

ประชาสัมพันธ์ / 
เว็ปไซค์เทศบาล /
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ท าแผ่นพับแจก 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

การจัดท า/
บันทึกข้อมูล
ประชาสมพันธ์ 

มีจ านวนการจัดท า/
บันทึกข้อมูล 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลสันทราย 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานของหนว่ยงาน
ต่างๆภายในเทศบาล 
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ล าดับ กิจกรรม เป้าหมายตวัชี้วัด ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 การบ่งชี้ความรู ้
-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
น าการจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน 

เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้
ต่อการน าการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้
ต่อการน าการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ 

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้
ต่อการน าการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู ้
-ภายในเทศบาล 
-ภายนอกเทศบาล 

-ประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งที่
ประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ 

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศการ
ท างาน 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็ปไซค์เทศบาล 
- วารสาร 
-จัดท ารูปเล่ม/รายงาน 
และแผ่นพับ 

ประชาสัมพันธ ์/ 
เว็ปไซค์เทศบาล /
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ท าแผ่นพับแจก 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ /จัดท า
รายงาน/บันทึกทึก
ข้อมูลในเว็ปไซค์
เทศบาล 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรู้เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

4 การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
เนื้อหาให้สมบูรณ์ 

-หัวหนา้ส่วน
ราชการปรับปรุง
กลั่นกรอง
ฐานข้อมูลความรู้
บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ/์
เว็ปไซค์เทศบาล
และแผ่นพับ 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าสว่น
ราชการด าเนินการ
ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่างๆ 

มีการตรวจและ
ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู ้

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

5 การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์เทศบาล 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/
เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/
เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

มีการดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/
เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

6 การแบ่งปันแลกเปลีย่น
ความรู ้
- บอร์ดประชาสัมพันธ ์

หัวหน้าสว่น
ราชการรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าสว่น
ราชการรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร 

มีการรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร 
/ ฐานความรู/้

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 
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- เว็ปไซค์เทศบาล 
-จัดท ารูปเล่ม 
-จัดท ารายงาน 

/ ฐานความรู ้/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้

/ ฐานความรู/้
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

7 การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้ในไปใช้ 

ประชาสัมพันธ ์/ 
เว็ปไซค์เทศบาล /
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

การจัดท า/บันทึก
ข้อมูล 

มีการจัดท า/บันทึก
ข้อมูล 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 
 
 

 

แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลต าบลสันทราย 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลสันทรายได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ
เช่นการศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม :  พนักงานเทศบาลในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ล าดับ กิจกรรม เป้าหมายตวัชี้วัด ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-ส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลสัน
ทรายเห็น
ความส าคัญของ
การจัดการความรู ้

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลทราบ
เป้าหมาย KM ของ
เทศบาลต าบลสัน
ทราย 

จ านวนบุคลากรที่
ทราบเป้าหมาย 
KM ของเทศบาล
ต าบลสันทราย
อย่างน้อย 50% 
ของเทศบาล 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

2 การส่ือสาร ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ท าให้ทกุ
คนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู ้

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาล เข้าใจถึง
การจัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้
อย่างน้อย๕๐% 
ของเทศบาล 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 
-การค้นหา 
-การถา่ยทอด 
-แลกเปลี่ยนความรู ้

มีการจัดท าให้
บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/ 
เว็ปไซค์เทศบาล / 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้มีการค้นหา
ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/ 
เว็ปไซค์เทศบาล /
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับการปรับ 
ปรุง 

บอร์ดประชาสัม 
พันธ/์เว็ปไซค์เทศ 
บาล /ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

4 การเรียนรู้ จัดการประชุม/
สัมมนา /ศึกษาดู
งาน / จัดกิจ 
กรรมเพื่อให้ทุกคน
เข้าใจและตระหนกั
ถึงความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

5 การยกย่องชมเชยและการ
ให้รางวัล 

-การให้ของขวัญ/
ของรางวัล 

๑ ต.ค. 61 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลมีความ
เข้าใจการจัดการ
ความรู้ 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจการจัดการ
ความรู้อยา่งน้อย
๕๐% ของเทศบาล 

หัวหน้าสว่น
ราชการ 
แต่ละส่วน 

 

 






















