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บทน า 

 

การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  กระบวนการที่จะเสริมสรา้งให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ  

ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจ

จ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง 

นอกจากนั้น การพัฒนาบุคคลากรยังเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้  ความ 

สามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น

ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหนว่ยงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546  มาตรา  11  ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน

ด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นราชการได้อย่างถูกต้อง  ปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองขา้ราชการในสังกัด  ให้

เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
    

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ

วิธีการบริหารที่ดี จึงได้น าแผนจัดการความรู้ (knowledge  Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่

สามารถก าหนดขึ้น และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลปากทางได้จัด

วางระบบการจัดความรู ้และแผนการด าเนินการจัดองค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. คณะท างาน 

1. นายโชคชัย  ด่านรุง่โรจน์ นายก อบต.ปากทาง  ประธานธรรมการ  

2. นางสิรภัทร  ศรีสุข  รองปลัด อบต.                    กรรมการ 

3. นางธีระนุช  รอดรังษี  ผูอ้ านวยกรกองคลัง  กรรมการ 

4. นายภูสิต    อินทร์ธนู  ผูอ้ านวยการกองชา่ง  กรรมการ 

5. นางสาวไพรินทร์  แก้วบวร นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะท างานมหีนา้ที่ดังนี้ 

1. ด าเนนิการจัดท าแนวทางการจัดความรูใ้นองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

2. จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 

3. ด าเนนิการและตดิตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 

 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 

  กรอบการประเมนิด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับ พระราช

กฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วน

ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดย

ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสมารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการ

เรียนรู้รว่มกัน ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนัน้ 

  ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท์ั้งหมด ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิบัติงาน 

2. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาบุคลากรและพัฒนาของหนว่ยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
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๓  เป้าหมาย KM (Desired State) 

 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการ

ประกอบด้วย 

๑).   การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้ 

รับการพัฒนาศักยภาพ ความรูค้วามสามารถทางดา้นต่าง ๆ เช่น การศกึษาต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนา ใน

หลักสูตร ต่าง ๆ 

๒).   การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีสว่นร่วมใน 

การด าเนินงาน/ กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๓).   การสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ม ี

สว่นร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพื่อนรว่มงาน 

   ๔).   การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนติิธรรม ในการบริหารและ 

ปฏิบัติงาน 

   ๕).   การสนับสนุนส่งเสริมการสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงาน 

 

๔  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  (Key Success Factor) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  (Key  Success  Factor)  เพื่อให้ด าเนินการจัดการความรูต้าม 

เป้าหมาย  KM  ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คอื 

                     ๑).  ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และสนับสนุนใหบุ้คลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 

                     ๒).  บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

                     ๓).  คณะกรรมการจัดการความรู้ มีความรู ้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่าง

เต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

                     ๔).  มีระบบการตดิตามประเมินผลการจัดการความรูอ้ย่างตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม 

 

๕   แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

การจัดการความรู้  Knowledge Management 

                 การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่

ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่ อให้ทุกคนใน

องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ

ส่งผลใหอ้งค์กรมคีวามสามารถในเชงิแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรูม้ี ๒ ประเภท  คอื  
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                     ๑.  ความรูท้ี่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์

หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด

ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง 

วิเคราะห ์บางครัง้ จงึเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

                     ๒.  ความรูท้ี่ชัดแจง้ (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย

ผา่นวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มอืต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ

รูปธรรม 
 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย  ๖  ประการต่อความรู้  ได้แก่ 

                    ๑).  การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของกลุ่มหรอืองค์กร 

                    ๒).  การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 

 ๓).  การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

 ๔).  การประยุกต์ใชค้วามรู้ในกิจกรรมงานของตน 

 ๕).  การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัด “ขุมความรู”้  ออกมาบันทึกไว้ 

 ๖).  การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใชง้าน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรูท้ี่ครบถ้วน ลุ่มลกึละเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะตอ่การใชง้านมากยิ่งขึน้ 

                    โดยที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง

ความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicil Knowledge) และ 

(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่

คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคน

เข้าใจผิด เริ่มด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การ

จัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ที่เรียกว่า Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ 

ออกเป็น ๘ ส่วน คือ 

๑).  การสนองตอบ (Responsiveness)  ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า

สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และ

สนองตอบความตอ้งการของสังคมส่วนรวม 

๒).  การมีนวัตกรรม ( Innovation)  ทั้งที่เป็นวัตกรรมในการท างาน และวัตกรรมด้าน

ผลติภัณฑ์หรอืบริการ 
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๓).  ขีดความสามารถ (Competency)  ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อน

สภาพการเรียนรู้ขององค์กร 

๔).  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การ

ท างานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แตไ่ด้ผลมากหรือคุณภาพสูง 

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ  การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้

ร่วมกัน มีชุดความรูข้องตนเอง ที่ร่วมกับสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง

อยู่ตลอดเวลา  โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน  เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้

จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตนและทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่

ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า  

บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน และที่ส าคัญตัวการจัดการความรูเ้องก็ต้องการการจัดการดว้ย 
 

เป็นกระบวนการที่จะช่วยใหเ้กิดพัฒนาการของความรูห้รอืการจัดการความรูท้ี่จะเกิดขึ้น 

ภายในองค์กร  มีทั้งหมด  7  ขั้นตอน  คือ 

1. การบ่งช้ีความรู ้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมวีิสัยทัศน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย  

คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใชอ้ะไร ขณะนีเ้รามีความรูอ้ะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่

ที่ใคร 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้ เชน่ การสรา้งความรู้ใหม่ แสวงหาความรูจ้ากภายนอก  

รักษาความรูเ้ก่า ก าจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

3. การจัดความรูใ้ห้เป็นระบบ  เป็นการวางโครงสร้างความรู้ใหม ่เพื่อเตรียมความพรอ้ม 

ส าหรับการเก็บความรูอ้ย่างเป็นระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้ เชน่  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ 

ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5. การเข้าถึงความรู้  เป็นการท าให้ผู้ใชค้วามรูเ้ข้าถึงความรู้ที่ตอ้งการได้ง่าย และสะดวก  

เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ ท าได้หลายวิธีการ  โดยอาจท าเป็นเอกสารฐานความรู ้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งความรู้ 

ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ เป็นต้น 
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กระบวนการบรหิารจัดการ การเปลี่ยนแปลง  (Change  Management Process) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  

  เป็นกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดความรู้ภายในองค์กร ได้

มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน่ กิจกรรมการมสี่วนรว่มและสนับสนุน 

จากผู้บริหาร ,โครงการพื้นฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล 

ก าหนดปัจจัยแหง่ความส าเร็จชัดเจน 

2. การสื่อสาร  เชน่  กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า ,ประโยชน์ที่จะเกิด 

ขึน้กับทุกคน แต่ละคนจะมีสว่นร่วมได้อย่างไร 

3. กระบวนการและเครื่องมอื ช่วยใหก้ารค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ 

สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร 

ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร  ทรัพยากร  

4. การเรียนรู ้เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการ 

จัดการความรู ้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนือ้หา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมนิผลและปรับปรุง 

 

 

 

การเรียนรู้ 

(Learning) การวัดผล             

(Measurements) 
 

กระบวนการและ

เครื่องมอื Process 

and Tools 

 
 

การสื่อสาร  

(Communication) 
 

การยกยิ่งชมเชยและ 

การให้รางวัล          

 (Recognition  and 

Reward) 
 

การเตรยีมการและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

(Transition and Behavior) 
 

เป้าหมาย 

(Desired State) 



-6- 

 

5. การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ มีการน าผล 

ของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ

บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่

ขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ์ หรอืวัดที่ประโยชนท์ี่จะได้รับ 

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลีย่นพฤติกรรม  

และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร 

แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละ

ช่วงเวลา 
 

6. หัวใจของการจัดการความรู้ 

  มีผู้รูไ้ด้กล่าวถึง KM หลายแงห่ลายมุมที่อาจรวบรวมขึ้นของค าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่

ไหน โดยอาจกล่าว่าเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับ

ทั่วไปว่าความรู ้คือ พลัง (DOPA  KM Team) 

1. Knowledge is power : ความรูค้ือพลัง 

2. ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรูไ้ม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรอืเอกสาร แตอ่ยู่ที่การมี 

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน 

3. จุดหมายปลายทางส าคัญ ของความรู้มิใชท่ี่ตัวความรู้ แตอ่ยู่ที่การน าไปปฏิบัติ 

4. นิยามใหม่ของผูจ้ัดการ คือ ผูซ้ึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
 

จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรูด้ังกล่าว พอท าให้มองเห็นหัวใจของ KM  เป็น 

ล าดับช้ันมาเริ่มแต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออ านาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่

เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคน

ว่ามีความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูก

จัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคลต่างๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่

น าไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้ นการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ท าหน้าที่

เป็นจัดการเลย ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ  KM อยู่ที่การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การ

พัฒนาชุมชนต้องมี 4 องค์ประกอบ 

1. ชุมชน     หมายถึง การอยู่รว่มกัน ความเป็นชุมชนมเีป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน 

2. เป็นสุข     หมายถึง ความเป็นทั้งหมด ความเป็นปกติ สมดุล บูรณาการ 

3. การเรียนรู ้    หมายถึง การเรียนรูร้่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผา่นการปฏิบัติ 

4. การเสริมสร้าง หมายถึง การเอือ้อ านวย ส่งเสริม ไม่ใชเ้ข้าไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้ 
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แผนจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

 

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

ชื่อหน่วยงาน  : องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้รับการพัฒนา

ความรูค้วามสามารถด้านต่างๆ เชน่ การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กจิกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 การสร้างและ 

แสวงหาความรู ้

-ภายใน อบต. 

-ภายนอก อบต. 

ส่งอบรม / 

สัมมนา ใน

หลักสูตรตา่งๆ 

ปีงบประมาณ 

2564 เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

บุคลากรท่ี

เข้ารับการ

อบรม / 

สัมมนา 

บุคลากรได้รับ

การอบรม / 

สัมมนา 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่

ละส่วน 

 

2 การจัดความรู้ให้

เป็นระบบ 

-รวบรวม

ความรู้เป็น

หมวดหมู่และ

จัดท าฐาน 

ข้อมูล 

-สร้างคลัง

ความรู้ ข้อ

ระเบียบตา่งๆ  

ปีงบประมาณ 

2564 เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

ฐานความรู้

ด้านต่างๆ 

บุคลากรใน

องคก์รมีความรู้

เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่

ละส่วน 

 

3 การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารข้อมูลให้

เป็นมาตรฐาน 

สมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐาน 

ข้อมูลความรู้

ของบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

ปีงบประมาณ 

2564 เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

ฐานความรู้

ด้านต่างๆ 

ได้รับการ

ปรับปรุง 

บุคลากรใน

องคก์รมีความรู้

เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่

ละส่วน 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ้( KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน  : องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้รับการพัฒนา

ความรูค้วามสามารถด้านต่างๆ เชน่ การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กจิกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

4 การเขา้ถงึความรู้ 

บอร์ดประชา 

สัมพันธ์ศูนย์ขอ้มูล

ข่าวสาร 

รวบรวม

ความรู้ติด

ประกาศ 

ปีงบประมาณ 

2564 เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

บุคลากรท่ี

เข้าถึง

ฐานขอ้มูล 

บุคลากรใน

องคก์รมีความรู้

เพิ่ม 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่

ละส่วน 

 

5 การแบ่งปันแลก 

เปลี่ยนความรู้ 

บอร์ดประชา 

สัมพันธ์แผ่นพับ 

ให้บุคลากรท่ี

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ตา่งๆ เข้าร่วม

ท าบอร์ดและ

แผ่นพับ 

ปีงบประมาณ 

2564 เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

บุคลากรท่ี

แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

จ านวนครัง้ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่

ละส่วน 

 

6 การเรียนรู้ 

การสร้างองค์

ความรู้การน า

ความรู้ไปใชใ้นการ

ปฏบัิตงิาน 

ประชาสัมพันธ์ 

/ศูนยข์้อมูล

ข่าวสาร 

ปีงบประมาณ 

2564 เป็น

ตน้ไป 

จ านวน

บุคลากรท่ี

เรียนรู้ 

จ านวนคร้ังในการ

เรียนรู้ 

หัวหน้าสว่น

ราชการแต่

ละส่วน 

 

 

7 การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ให้มี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง   เป็นประธานกรรมการ 

2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการ 

3. ผูอ้ านวยการคลัง      เป็นกรรมการ 

4. ผูอ้ านวยการกองชา่ง     เป็นกรรมการ 

5. บุคลากร / ผูท้ าหนา้ที่ดูแลงานบุคลากร   เป็นกรรมการ 
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ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแตง่ตัง้ มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 

แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ

จัดการความรู้ และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

ที่  11/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

(Knowledge Management : KM) 

-------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง จะได้ด าเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยเป็น

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา

พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน 

ดังตอ่ไปนี ้
 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะท างานด าเนินการ

จัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 

 ๑.  นายโชคชัย    ดา่นรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสริภัทร    ศรีสุข  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 

                                        รักษาราชการแทน ปลัดฯ 

 ๓.  นางธีระนุช    รอดรังษี ผูอ้ านวยการกองคลัง       กรรมการ 

๔.  นายภูสิต      อนิทร์ธนู     ผูอ้ านวยการกองคลัง       กรรมการ 

5.  นางสาวไพรินทร์ แก้วบวร   นักทรัพยากรบุคคลร       กรรมการและ 

                      เลขานุการ    
 

คณะท างานมีหน้าที่ดังน้ี 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูอ้งค์การบริหาร 

ส่วนต าบลปากทาง และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ และรายงานผลพร้อม

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตดิตามและประเมินผลตอ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 

              

 

(นายโชคชัย   ด่านรุง่โรจน)์ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ 

วันท่ี  14  เดือนตุลาคม   พ.ศ.2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลปากทาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพจิติร 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายโชคชัย    ดา่นรุ่งโรจน์ นายก อบต.ปากทาง   

2 นางสริภัทร        ศรสีุข 
รองปลัด รักษาราชการแทน 

ปลัด อบต.ปากทาง 
  

3 นางธีระนุช    รอดรังษี ผูอ้ านวยการกองคลัง   

4 นายภูสติ      อินทร์ธนู     ผูอ้ านวยการกองช่าง   

5 นางสาวไพรินทร์ แก้วบวร    นักทรัพยากรบุคคล   

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

เมื่อครบองค์ประชุม นายโชคชัย    ด่านรุ่งโรจน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

ประธานกรรมการ จัดท าแผนการจัดการความรูอ้งค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง   กล่าวเปิดประชุมและ

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๑ มูลเหตุของการประชุม  

นายกฯ    -  องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  จ าเป็นต้องตัง้กรรมการจัดท าแผนการ 

จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เนื่องจากสาเหตุส าคัญจะต้อง

ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด  ๓ มาตรา ๑๑  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน

ส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ”  ดังนั้น

คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  และนักทรัพยากรบุคคล เป็น

คณะกรรมการ มีหน้าที่จัดท าแผนการจัดการความรู้ฯ 
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ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

   -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

3.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหาร  

ส่วนต าบลปากทาง  

นายกฯ    -  ขอเชญิฝา่ยเลขานุการ อธิบายรายละเอียดของร่างแผนการจัดการความรู้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  

นักทรัพยากรบุคคล  -  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา

ความรูใ้นส่วนราชการ เพื่อให้มลีักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  

โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามา

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 

รวมทั้ งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์  และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองขา้ราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี

การเรียนรู้ร่วมกัน ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดท าร่างแผนการจัดการ

ความรูอ้งค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง พร้อมน าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการฯ  

พิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ,ประกาศ

แต่งตั้งทีมงาน ,ขอบเขต KM , เป้าหมาย KM , ปัจจัยแห่งความส าเร็จ , แนว

ทางการจัดการความรู้ , แนวคิดการจัดการความรู้ เป็นต้น ดังมีรายละเอียดตาม

รูปเล่มที่ได้แจกจ่ายไปให้แลว้  

ผูอ้ านวยการกองชา่ง  -  ขอสอบถามถึงวธิีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการ  การจัดการ 

ความรู ้ฯ จะมีโอกาสประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม ่ 

นักทรัพยากรบุคคล  -  การจัดท ากิจกรรม KM บุคคลที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อน KM ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

ได้ดแีละชัดเจน คือ ผูน้ าองค์กรนัน้ๆ ดังนัน้ ผูน้ าขอองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปากทางที่ส าคัญ คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล จะต้องร่วมแรง ร่วมใจกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ช่วยเหลือ ปฏิบัติตนเป็น

ตัวอย่าง ผลักดันวิสัยทัศน์ของ KM อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บุคลากรทั้งหมดของ

องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเปิดใจรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน น าความรูไ้ปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล มีการตดิตามประเมินผล  
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เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงจะประสบความ 

ส าเร็จ  

นายกฯ    -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแหล่งความรูจ้ากบุคคลผู้มีความรู้แฝง (Tacit  

   Knowledge)  ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรูก้ าหนดวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

และวิธีแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  

ปลัดฯ    -  การหาแหล่งความรูจ้ากบุคคลผู้มีความรู้พเิศษ หรือเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ  

นั้น อาจแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลายๆ กลุ่มได้ ซึ่งจ าแนกตามองค์ความรู้ ตาม

หนา้ที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานเช่น ความรู้ด้านเอกสาร ด้านบันทึกข้อมูล 

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ก็เป็นองค์ความรู้ของส านักงานปลัด อบต.  ความรู้

ด้านการเงิน การคลัง ก็เป็นองค์ความรู้ของกองคลัง ความรู้ด้านสันทนาการ 

การศึกษา การจัดกิจกรรม ก็เป็นองค์ความรู้ของกองการศึกษาฯ ความรู้ด้าน

สาธารณสุข การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นองค์ความรู้ของงานด้าน

สาธารณสุข ความรูด้้านการช่าง ซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรับปรุงสิ่งก่อสรา้ง ก็เป็นองค์ 

   ความรูข้องกองช่าง ดังนัน้ จงึให้หัวหนา้กองทุกกอง/สว่น   มีหน้าที่ซักซ้อมความ 

เข้าใจถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองค์ความรู้ ถ่ายทอด

ความรู้ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบทุกคน เพื่อให้เข้าใจทฤษฎี KM วิธีการ

ปฏิบัติ โน้มน้าวให้มีการเปิดใจและพร้อมที่จะท า KM อย่างเต็มใจ รวมทั้งค้นหาบุ

คลที่มีความรู้แฝง  และกระตุ้นเตือนให้บุคลากรในสังกัด ท าการถ่ายทอดความรู้ 

และบันทึกเรื่องเล่า (Story Telling) และน ามาประมวลบันทึกเป็นขุมความรู้ 

(Knowledge Assets) แล้วสังเคราะห์  เป็นบันทึกแก่นความรู้ (Core Competence) 

หรือ Explicit Knowledge แล้วจัดเก็บ Explicit Knowledge ไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์ 

โดยใหม้ีผู้รับผดิชอบในการบันทึกข้อมูลในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ และพัฒนา 

   ระบบให้ดียิ่งขึน้อย่างตอ่เนื่อง และคณะท างานจัดท ารูปเล่มเอกสาร เพื่อน าไป 

เรียนรู้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และน าไปปฏิบัติจริง 

นายกฯ   -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาสถานที่ส าหรับถ่ายทอดความรู ้ หรอืมุม KM เพื่อให้ 

   บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้  

ผูอ้ านวยการกองช่าง  -  ขอเสนอใหใ้ช้ป้ายประชาสัมพันธ์นานาน่ารู้สูช่าวท้องถิ่นและป้ายประชาสัมพันธ์ 

   ระเบียบ กฎหมายและสาระน่ารู้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถเห็นเด่นชัด  

และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และ

ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  
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นายกฯ    -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ถึงเรื่องส าคัญที่ในการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่ 

องค์ความรู ้เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลน าไปใช้อย่างเหมาะสม  

รองปลัดฯ   -  จากความรู้ที่สามารถค้นหาได้จากบุคคลากรที่มคีวามรูแ้ฝง (Tacit  

Knowledge) เมื่อถ่ายทอดใหบุ้คลากรทุกคนแลว้จะพัฒนาเป็น Explicit Knowledge   

ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเมื่อระยะผ่านไป  Tacit 

Knowledge และ Explicit Knowledge จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลับไปกลับมา

เหมอืนเกลียวเชือก ดังนัน้ วิธีจัดเก็บ เผยแพร่ ชุดความรูด้ังกล่าว เห็นควรให ้ 

๑. จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร โดยจัดท าเป็นเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน  

๒. จัดเก็บชุดองค์ความรู้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์ของอบต. 

พร้อมจัดท ากระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้ง

องค์กร ซึ่งจะพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ใน

อนาคต โดยมอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการเป็นคนจัดเก็บข้อมูล และพัฒนา

ระบบข้อมูลอย่างตอ่เนื่อง  

ผูอ้ านวยการกองช่าง  -  แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง  ควรมกีารก าหนด 

เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม  KM เพื่อทราบ

ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินการตามแผน ฯ  

นักทรัพยากรบุคคล -  ในส่วนที่ 14  แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้  

มีการกล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้ โดยได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

แนวทางการติดตามและประเมินผล กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลาใน

การปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไว้เพื่อ

ใช้ในการตดิตามและประเมินผล  

นายกฯ    -  มีผู้ใดจะเสนอความเห็นอีกหรอืไม่  

 -  หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การ

บริหารส่วนต าบลปากทางหรอืไม่  

มตทิี่ประชุม   -  เห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ  

นายกฯ    -  มีผู้ใดจะเสนอความเห็นอีกหรอืไม่  

 -  หากไม่มี ขอปิดประชุม 
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เลิกประชุมเวลา ๑1.55 น.  

 

 

(ลงช่ือ)                                 ผู้จดรายงานการประชุม  

        (นางสาวไพรินทร์  แก้วบวร) 

   นักทรัพยากรบุคคล  

 

 

    (ลงช่ือ)                                  ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

     (นายโชคชัย    ด่านรุ่งโรจน์) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


