
 
 

 

การจัดการความรูในองคกร (KM) 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

 
 

กองการเจาหนาท่ี 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 
 
 



 
คํานํา 

 
 
  ตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2556 
มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศน            
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหเปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ     
และมีการเรียนรูรวมกัน 

  เนื้อหาภายในเลมจะประกอบดวย บริบทเก่ียวกับ องคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization : LO) กรอบแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู แนวทางในการจัดการความรู ทัศนคติท่ีเก่ียวของ
กับ (Knowledge Management : KM) การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน หรือทิศทางของการจัดการความรู 
(Knowledge Vission : KV) การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดบรรยายกาศในการเรียนรูแบบเปนทีม ใหเกิดการหมุน
เรียนความรู ยกระดับความรู และเกิดนวัตกรรม ((Knowledge Sharing : KS) การสลัดความรูท่ีซอนเรนใหเปน
ความรูท่ีเดนชัด นําไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนหมุนเวียน พรอมยกระดับตอไป (Knowledge Asset : KA)                              

  กองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอบุคลากรในองคกร เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี จึงไดนําหลักการจัดการความรู (Knowledge Management 
: KM) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนระบบการจัดการท่ีสามารถกําหนดข้ึนและนําไปใชเปนรูปธรรม องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการจัดการความรู เ พ่ือพัฒนาองคกรให เปนองคกรแหงการเรียนรู                 
โดยวางระบบการจัดการ และแผนการดําเนินงาน ไวเพ่ือท่ีจะไดมีการรวบรวม จัดระบบ เผยแพร การสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดการจัดการความรูในทุกสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พรอมท้ังพัฒนาระบบ
สนับสนุนกระบวนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน                  
มีองคความรูเปนฐานในการสนับสนุนตอความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
บรรลุเปาหมาย  
 
 

ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
กองการเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
 
           หนา 
การจัดการองคความรู (Knowledge Management)         
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v หลักการการจัดการความรู        6 
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v การวิเคราะหตนเอง         7 
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v องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู      8 
v กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง       9 
v แนวทางการติดตามและประเมินผล      10 
v ประโยชนของการจัดการความรู       10 
v แผนการจัดการความรู        12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เรื่อง แผนการจัดการความรู (Knowledge Management) ประจําปงบประมาณ 2562 

---------------------------------- 
 
ตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2556 

มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดเปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฏีกา 
นั้น 

  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชกฤษฏีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2556 มาตรา 11 ท่ีกําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ี
พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการจัดการความรูขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในการประชุม เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 
2561 เห็นชอบแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งไดผานการทบทวนโดยผูบริหาร
ดานการจัดการความรูขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรียบรอยแลวนั้น จึงประกาศใชแผนการจัดการ
ความรู ประจําปงบประมาณ 2562   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี 2๗ เดือน กันยายน พ.ศ.2561 

 

 (นายณัฐวุฒิ  ทวีเก้ือกูลกิจ) 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ท่ี   ๑๖๕๔/2561 

เรื่อง คณะกรรมการการจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ประจําปงบประมาณ 2562 (Knowledge Management : KM)  

---------------------------------- 
 
ดวยกองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จะไดดําเนินการจัดองคความรูใน

องคกร โดยเปนการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการตางๆ ท้ังจากตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอยาง
เปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองรวมท้ังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 

1. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก   ประธานคณะกรรมการ 
2. รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  คณะกรรมการ 
3. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก   คณะกรรมการ 
4. หัวหนาสํานักการชาง     คณะกรรมการ 
5. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ  
7. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ   คณะกรรมการ 
8. ผูอํานวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 
9. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
10.ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี    คณะกรรมการและเลขานุการ 
11.หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร   ผูชวยเลขานุการ 
12.นางสมจิตร มาเนตร     ผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ใหคําปรึกษาแนะนําและรวมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแกคณะทํางานจัดการความรู 
  2. ใหคําปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคณะทํางาน        
การจัดการความรู 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561 

 
  
 (นายณัฐวุฒิ  ทวีเก้ือกูลกิจ) 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
   คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ท่ี      ๑๖๕๓/2561 
เรื่อง คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ประจําปงบประมาณ 2562 (Knowledge Management : KM)  
---------------------------------- 

 
ดวยกองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จะไดดําเนินการจัดองคความรูใน

องคกร โดยเปนการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการตางๆ ท้ังจากตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอยาง
เปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองรวมท้ังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะทํางาน ดังตอไปนี้ 

1. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี    ประธานคณะทํางาน 
2. หัวหนาฝายสังกัดสํานักปลัด อบจ.ตาก   คณะทํางาน 
3. หัวหนาฝายสังกัดสํานักการชาง    คณะทํางาน 
4. หัวหนาฝายสังกัดสํานักปลัด อบจ.   คณะทํางาน 
5. หัวหนาฝายสังกัดกองกิจการสภา อบจ.   คณะทํางาน  
6. หัวหนาฝายสังกัดกองแผนและงบประมาณ  คณะทํางาน 
7. หัวหนาฝายสังกัดกองคลัง    คณะทํางาน 
8. หัวหนาฝายสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะทํางาน 
9. หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
10.นางสมจิตร มาเนตร     ผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. รวมจัดทําแผนการจัดการความรู 
  2. ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูท่ีไดรับมอบหมาย 
  3. จัดทํารายงานผลความคืนหนาของผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูในสวนท่ี
รับผิดชอบ 
  4. เปนแบบอยางท่ีดีในการมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรู 
  5. นัดประชุมคณะทํางานการจัดการความรู และจัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานเก่ียวกับ
การกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู และการติดตามประเมินผลความคืบหนาของการ
ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดในแผนการจัดการความรู 
 
 
 
 

/6. รวบรวม............... 
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  6. รวบรวมและสรุปรายงานความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
  7. สรุปผลวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรูใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
  8. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561 

 
  
 (นายณัฐวุฒิ  ทวีเก้ือกูลกิจ) 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 



การจัดการองคความรู (Knowledge Management) 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 
 
ที่มาการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
  การพัฒนาองคกร (Organization Development : OD) องคกรจําเปนตองมีความรูใน
เรื่องตางๆ เพ่ือการขับเคลื่อนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว เกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุดจากการปฏิบัติงาน และสามารถแกปญหาได เพ่ือใหงานนั้น
ประสบผลสําเร็จ 

ความหมายของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
  การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจาย         
อยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถใน
การบรรลุประสิทธิผลขององคการ โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 
  1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ 
พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถ
ถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการ
คิดเชิงวิเคราะห บางครั้งจึงเรียกวา เปนความรูแบบนามธรรม 
  2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอด
ได โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวา เปนความรู         
แบบรูปธรรม    

เปาหมายของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
  เพ่ือเปนองคกรเรียนรูการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรและการสรางและใชความรูใน
การปฏิบัติงาน มีการเรียนรูรวมกันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู สวนในแงของบุคคลในหนวยงาน เชน ถา
เปนหนวยงานรัฐก็จะเปนบุคลากรในองคกรเปนบุคคลเรียนรู และสามารถเรียนรูจากผูอ่ืน ซึ่งอาจจะเปน
เพ่ือนรวมงานหรือผูใชบริการ 

การจัดการความรูในองคกร แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. การจัดการความรูในองคกร 
2. การจัดการความรูในกลุมเพ่ือนรวมงาน 
3. การจัดการความรู ในตัวบุคคล ซึ่งเปนการนําขอมูลมาประมวลเขาสูระบบ

สารสนเทศ  
และเปนการจัดการความรูสมัยใหมในยุคของสังคมแหงการเรียนรู 
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เคร่ืองมือในการจัดการความรู (KM TOOLS) 
เครื่องมือการจัดการความรูเปนการชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยน

ความรูสะดวกรวดเร็วข้ึน การเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือข้ึนกับชนิดของความรู ลักษณะของ
องคกร (ขนาด สถานท่ีตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร ฯลฯ สําหรับเครื่องมือ
การจัดการความรูมีรายละเอียดดังนี้ 

*ฐานขอมูล (Knowledge Bases) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลความรูตางๆ ท่ี
จําเปนตองใชในการทํางานขององคกรใหเปนระบบ เพ่ือใหบุคลากรท่ีตองการใชขอมูลความรูนั้นสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว การรวบรวมจัดเก็บฐานขอมูลความรูสามารถทําได 2 วิธีคือ จัดเก็บ
ในรูปแบบเอกสารและจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

*การใชท่ีปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring System) คือ การใหคนทํางานท่ีอยูคนละ
ฝาย/กลุมงาน/แผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได มาชวยแนะนําวิธีการทํางาน ชวยเหลือสนับสนุน คอยให
คําปรึกษาชี้แนะ มักใชในการเรียนรูในกลุมผูบริหารหรือผูท่ีจะกาวไปเปนผูบริหาร และเปนวิธีการ
ถายทอดความรู ประสบการณแบบตัวตอตัว จากผูท่ีมีความรู และประสบการณมากกวาไปยังผูท่ีมีความรู
และประสบการณนอยกวา 

*การเรียนรูจากบทเรียนท่ีผานมา (Lesson Learned) คือ การเรียนรูโดยอาศัย
ขอมูลความสําเร็จและความผิดพลาดจากการดําเนินการท่ีผานมา เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดขอผิดพลายนอยท่ีสุดหรืออยางนอย ไมเกิดความผิดพลาดใน
ประเด็นท่ีเคยผิดพลาดมาแลว 

*การจัดเก็บความรูและวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) คือ การเรียนรูจาก
วิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดในเรื่องนั้นๆ เพ่ือใชเปนตนแบบเพ่ือนําไปประยุกตใชในการทํางาน ซึ่งอาจจะเปน
ระบบบริหารเทคนิควิธีการตางๆ ท่ีทําใหผลงานบรรลุเปาหมายระดับสูงสุด เปนการจัดเก็บความรูหรือ
ขอมูลขององคกรในรูปแบบงายๆ เพ่ือความสะดวกในการคนหาและนําไปใชเชน คูมือ การจัดฝกอบรม 
คูมือการตรวจประเมิน 5 ส. คูมือการจัดการความรู 

*เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist) คือ การใหหรือขอรับคําแนะนําหรือประสบการณท่ีมี
คุณคาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆ เพ่ือจะไดนําไปประยุกตใชในหนวยงาน 

*การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR) คือ การรวมกัน
ทบทวนกระบวนการทํางานแตละข้ันตอน เพ่ือคนหาโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินการ ซึ่งในการ
ทบทวนนั้น อาจไดคนพบวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) และแนวทางการปรับปรุงใหเกิดผลงานท่ีดีข้ึน ซึ่ง
จําเปนตองทําการสรุปบทเรียนทุกครั้ง เม่ือเสร็จกระบวนการทํางานท่ีสําคัญแตละข้ันตอน รวมถึงเปนการ
ตรวจสอบระดับของการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวย 

*การเลาเรื่อง (Storytelling) คือ การใชเทคนิคการเลาเรื่องนี้เปนวิธีการเผยแพรสิ่งท่ี
เราไดเรียนรูมาใหแกผูสนใจหรือคนในกลุมงานเดียวกัน โดยตองสรางความสมดุลระหวางความนาสนใจ
ในการบรรยายเรื่องและเนื้อหาท่ีตองการสื่อ เชน การใชเทคนิคการเลาเรื่องในประเด็นเก่ียวกับ
ความสําเร็จหรือลมเหลวมาผูกเปนเรื่องราวใหนาสนใจ ทําใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรงและ
กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูท่ีมีระหวางกันจนไดองคความรูท่ีดีไวใชประโยชน 
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*เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) คือ การจัดกลุมพูดคุยกันเพ่ือเอาสิ่งดีๆ 
ท่ีแตละคนมีอยูในตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยไมขีดวงท่ีชัดเจนมากเกินไป มีเพียงการกําหนด
ประเด็นกวางๆ ในเรื่องท่ีจะสนทนากัน ไมรูคําตอบสุดทายวาคืออะไร ไมกําหนดเวลาสนทนาของแตละ
คน เปดกวาง ดานเวลา สถานท่ีบุคคลและเปดกวางทางใจของทุกคนท่ีเขารวมกิจกรรมกัน บรรยากาศ
สบายๆ บรรยากาศเชิงบวก 

*เวที ถาม-ตอบ (Forum) เปนอีกหนึ่งเวทีในการท่ีเราสามารถโดยคําถามเขาไป 
เพ่ือใหผูรูท่ีอยูรวมใน Forum ชวยกันตอบคําถามหรือสงตอใหผูเชี่ยวชาญอ่ืนชวยตอบ หากองคกรมีการ
จัดตั้ง ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) หรือมีการกําหนด แหลงผูรูในองคกร (Center 
of Excellence-CoE) แลว คําถามท่ีเกิดข้ึนสามารถสง/ยิงเขาไปใน Forum ซึ่งอยูใน CoP หรือ CoE 
เพ่ือหาคําตอบ ในลักษณะ “Pull Information” 

*ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุมคนท่ีมาจาก
กลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกันรวมตัวกันอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ ในเรื่องท่ีมีความสนใจ
รวมกันเพ่ือพัฒนาการทํางานและการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนโดยมีมีความ
สนใจ (Knowledge Domain) และความปรารถนารวมกัน (Passion) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีปฏิสัมพันธ
และความสัมพันธในกลุม (Community) และมีการแลกเปลี่ยน สรางความรู สรางแนวปฏิบัติรวมกัน 
(Practices) มีวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือและภาษาเดียวกัน 

*การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
จริง เพ่ือใหเขาใจถึงสาเหตุและนําไปสูการแกไขปญหา โดยสามารถพัฒนาวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนได 

*การสอนงาน (Coaching) คือ การถายทอดจากผูท่ีมีประสบการณมากกวาหรือรุนพ่ี
ท่ีมีผลงานดี มาแนะนํา สอนใหคนท่ีมาใหมหรือคนท่ีตองการเรียนรูไดปรับปรุงวิธีการทํางาน 

*การศึกษาดูงาน (Study tour) คือ การเรียนลัดจากประสบการณของผูอ่ืนโดยเขาไป
ดูสถานท่ีจริง การปฏิบัติจริง เพ่ือใหเห็นตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม สามารถนํามาประยุกตใชงานได 

*เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) คือ การจัดการประชุม
หรือกิจกรรมอยางเปนกิจจะลักษณะอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสพบปะ
พูดคุยกัน เปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถ กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันได ซึ่งอาจทําไดใน
หลายลักษณะ เชน การสัมมนาและการประชุมทางวิชาการท่ีจัดอยางสมํ่าเสมอ 

*การจัดแผนท่ีผูรูและผูเช่ียวชาญ (People Map) เปนการเก็บรายละเอียดขอมูล
สวนบุคคล ผลงาน ประเภทความรูความเชี่ยวชาญของบุคคลท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญ ในเรื่องตางๆ 
ท้ังภายในและภายนอกสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางคนท่ีตองการใชขอมูลกับ
แหลงขอมูลท่ีเปนบุคคลได 
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*การหมุนเวียนเปลี่ยนการทํางาน (Job Rotation) เปนการสับเปลี่ยนงานโดยการ
ยายบุคลากรไปทํางานในหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีอยูในสายงานเดียวกัน เพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการ
แลกเปลี่ยนความรู ทักษะท่ีหลากหลายมากข้ึน 

*การปรับแตงความรู (Knowledge Consolidation / Repackaging) เปน
กระบวนการวิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีปรากฏชัดเจนในรูปแบบหนึ่งเปนความรูท่ีปรากฏชัดเจนในอีก
รูปแบบหนึ่ง เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการใชความรู 

*การจัดทําเว็บทาความรู (Knowledge Portal) เปนการรวบรวมสารสนเทศ ความรู
และบริการจากแหลงตางๆ ใหมาอยูในท่ีเดียวกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกและประหยัดเวลา ใหกับ
ผูใชบริการ ทําใหผูใชบริการไมตองเขาหลายๆ เว็บไซต เพ่ือใชบริการตางๆ 

แนวทาง 
  การจัดการความรูท่ีมีอยูแลวและท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานท้ังท่ีเปนความรูท่ีสําคัญและ
เปนปญหาท่ีตองนํา KM มาชวย และดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรู (Knowledge 
Asswts) มีการรักษา พัฒนาใหทันสมัย สรางแหลงปญญา และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกร ตลอดจนการเผยแพรความรู ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม ดังนี้ 
 

ทางสายกลาง 
 

  1. ความพอประมาณ 
   -ไมหวังสูงเกินไป 
   -ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
   -ตามสภาพการณของสภาพแวดลอมและการเอ้ืออํานวย 
  2. ความสมเหตุสมผล 
   -สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
   -มีความเปนมาตรฐาน 
   -มีความยั่งยืน 
   -พัฒนางาน / พัฒนาคน 
  3. มีภูมิคุมกัน 
   -พ้ืนฐานความถูกตองเปนธรรม 
   -การมีสวนรวมของทุกคน 
   -สามารถวัดผลได 
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              ทัศนคติ 
 
 
 

 
 
 

 KM  ไมจําเปนตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            KM         ตอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกฎ / ระเบียบ เพิ�มงาน 

รอโอกาส 

มีสถานที� แข่งขนั 

แบ่งชนชั �นวรรณะ 

ไขว่คว้า/แสวงหา/เรียนรู้ 

สร้างสรรค์/จินตนาการ 

รวมพลัง/สามัคค ี

แบ่งปัน/แลกเปลี�ยน/ถ่ายทอด 

พึ�งพา/ช่วยเหลอื/เอื �อเฟื�อ 

ต่อเนื�อง/ทุกเวลา 

ลด EGO 
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  วงจรการจัดการความรู 
 
 
 
 
                คน (เพิ่มศักยภาพ) 
 
 
 
 
       (พัฒนา) งาน      ความรู (องคความรูใหม) 
 
 
 
 
หลักการการจัดการความรู (Knowledge Management) 
  1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร 
  2. นําไปใชไดจริงเหมาะสมกับงาน และไดจากการปฏิบัติงานประจํา  
  3. ตอบสนองเปาหมาย 
  4. ไมจํากัดรูปแบบกิจกรรม 

การกําหนด Knowledge Vision : KV 
  ขอบเขต “ความรูดานการปฏิบัติงานและขอระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน” 
  เปาหมาย (ปจจัย) 
  1. พัฒนาองคความรู (Create/Leverage)  การพัฒนาความรูเชิงการปฏิบัติงาน 
  2. พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงาน 
  3. การถายทอดและเผยแพรความรู 

การวิเคราะหกระบวนงาน ความรูท่ีจําเปน 
  1. เปนความรูท่ีใชปฏิบัติงานประจําของแตละกลุมภารกิจ (Actionable Knowledge) 
  2. เปนความรูท่ีมีอยูแลวและท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน 
  3. เปนความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
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การวิเคราะหตนเอง 
  จุดแข็ง 
  1. บุคลากรมีขีดสมรรถนะ ความรูความสามารถและประสบการณ รวมท้ังทักษะในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองไดเปนอยางดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันได 
  2. มีเครื่องและเทคโนโลยีอยางเพียงพอ ใชเครื่องมืออุปกรณท่ีมีอยูแลวใหเกิดประโยชน
ตอการดําเนินงาน 
  3. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนกลยุทธอยางตอเนื่อง เปนไปตาม
แผนงาน 
  จุดออน 
  1. ขาดการรวบรวมความรูแบบองครวมขององคกร (ทุกกลุมภารกิจงาน) 
  2. ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร/การประสานงานระหวางกลุมภารกิจและ
คณะทํางาน 
  3. การรวมตัว (ประชุม) ของคณะทํางานฯ และการใหความสําคัญกับ Knowledge 
Management : KM ของบุคลากร 
  4. ภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานประจําของบุคลากร จึงทําใหไมสามารถศึกษาเก่ียวกับ 
Knowledge Management : KM 
  โอกาส 
  1. การจัดทําแผนปฏิบัติการของ Knowledge Management : KM ชวยกําหนด
ทิศทางและขับเคลื่อนใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  2. เทคโนโลยีการคนควาหาความรู/ประชาสัมพันธ (e-mail, facebook, web page 
ของ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนตน 
  3. หนวยงานใหการสนับสนุนในการจัดโครงการองคกรแหงการเรียนรูและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร 
  4. นโยบายของหนวยงานเนนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมี
การพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
  อุปสรรค 
  1. นโยบายการบริหารงานของหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสรางในการ
บริหารงาน สรางความสับสน ใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  2. การประชาสัมพันธของหนวยงานยังมีไมมากพอท่ีจะทําใหเปนท่ีรูจักของผูท่ีสนใจ
ศึกษา 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
  1. การสนับสนุนของผูบริหารดานการจัดการความรู chief knowledge officer : CKO 
  2. การอุทิศเวลาของคณะทํางานการจัดการความรู (Facilitator) และผูรับผิดชอบ 
ทุกคน   

3. ความรวมมือของบุคลากรทุกคน ความกระตือรือรนของคณะทํางานฯ และภาวะ
ผูนําของผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
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กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 
  เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูท่ีจะ
เกิดข้ึนภายในองคกร มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน คือ 
  1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 
เปาหมายคืออะไร และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูใน
รูปแบบใด อยูท่ีใคร  
  2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก 
รักษาความรูเกา จํากัดความรูท่ีใชไมไดแลว 
  3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ
การเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใช
ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
  5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก 
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธี โดยกรณีเปน Explicit Knowledge 
อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปน
ระบบ            ทีม ขามสายงาน กิจกรรมกลุม คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ี
เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 
  7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจาก
สรางองคความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยาง
ตอเนื่อง 
 
องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process) 

1.  “คน” ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
       2. “เทคโนโลยี” เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ัง  
นําความรูไปใชอยางงาย และรวดเร็วข้ึน 

3. “กระบวนการความรู” นั้น เปนการบริหารจัดการ เพ่ือนําความรูจากแหลงความรู
ไปใหผูใช เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
  เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกร ได
มุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 
องคประกอบ ดังนี้ 
  1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุน
จากผูบริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น)  โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร  ทีม/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีระบบการ
ติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 
  2. การสื่อสาร เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทํา ประโยชนท่ีจะเกิด
ข้ึนกับทุกคน แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
  3. กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรูสะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ท่ีเหมาะสมกับชนิดของความรู 
ลักษณะขององคกร (ขนาด สถานท่ีตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร 
  4. การเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการ
จัดการความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 
  5. การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม มีการนํา
ผลของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสาร
กับบุคลากรทุกระดับใหเปนประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ี
ข้ันตอนไหนไดแก วัดระบบ (System) วัดท่ีผลลัพธ (Out put) หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ (Out 
come) 
  6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของ
บุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทํา
ในแตละชวงเวลา 
 
 
 

การเรียนรู 
(Learning) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การบวนการและเคร่ืองมือ 
(Process & Tools) 

การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
(Recogniton and Reward) 

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Transition and Behavior) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

เปาหมาย 
(Desired State) 
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แนวทางการติดตามและประเมิน 
  1. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดทํารายงานผลการเขารับการพัฒนาตามแบบท่ี
กําหนดภายใน 15 วัน นับแตวันกลับจากการอบรม /สัมมนา / ฝกปฏิบัติ เสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก กรณีท่ีไดมีการสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอก
องคกร และสามารถมาถายทอดความรูท่ีไดรับมาไปยังบุคลากรภายในองคกร 
  2. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดเก็บชุดองคความรูไวในรูปเอกสาร โดยจัดทําเปน
รูปเลม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  3. กําหนดใหผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน กอนและหลังการพัฒนา 
  4. รายงานผลพรอมขอเสนอแนะท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล พรอมท้ังรายงาน
ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ปละ 1 ครั้ง 

ประโยชนของการจัดการความรู 
1. ชวยลดข้ันตอนในการทํางานได เชน เม่ือมีปญหาในการทํางานเกิดข้ึน ผูปฏิบัติงานก็

จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแกปญหาไดรวดเร็ว โดยคนควาจากผลการจัดการความรูในเรื่องนั้น ๆ 
2. การจัดการความรูชวยใหผูปฏิบัติงานไมตองทํางานดวยการลองผิดลองถูกเพราะ  

กอนทํางานถามีการเรียนรูความผิดพลาดของคนอ่ืนจากบทเรียนในอดีตไดกอน เพ่ือเปนการตอยอด
ความรูก็จะทําใหชวยประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรท่ีใชในการทํางานไดมากกวาและไมตองเสียเวลา
ลองผดิลองถูกอีก 

3. การจัดการความรูท่ีไดมาโดย วิธีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในงานท่ีปฏิบัติ
ในเรื่องเดียวกัน ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถขจัดปญหาท่ีตนกําลังเผชิญอยูได เม่ือมีการแลกเปลี่ยน
ความรูกับผูปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ในเรื่องเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. องคการท่ีมีระบบการจัดการความรูท่ีดี จะทําใหผูท่ีจะแสวงหาความรูมีชองทางการ
เขาถึงความรูท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว เชน ระบบ internet ทําใหสามารถคนหาความรูไดตลอดเวลา 
เปนการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมีประโยชนท้ังตอตนเอง และตอองคกร 

5. การแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูปฏิบัติเปนการสรางนวัตกรรมใหม (Innovation) 
โดยการเรียนรูตอยอดจากความรูท่ีฝงในตัวคน (tacit knowledge) ของผูท่ีมีประสบการณการทํางานมา
กอน 

6. หนวยงานไมตองเสียเวลาทําวิจัยและพัฒนาในความรูบางเรื่อง เพราะสามารถใช
ความรูท่ีไดมาจากการสะสมไวแลวจากบุคคล (tacit knowledge) หรือจากสวนตาง ๆ ขององคกรเพ่ือ
นํามาตอยอดความรูไดเลย 

7. ทําใหเกิดแหลงความรูในองคกรท่ีสามารถเรียกใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนไดรับรู และไดศึกษาคนควาตอไป 

8. งานบางเรื่องท่ีผูปฏิบัติไมตองเรียนรูจากประสบการณตนเอง เพราะบางทีเกิดผลเสีย
มากกวา เพราะตองลองผิดลองถูก แตถาเรียนรูจากประสบการณของคนท่ีเกงและประสบความสําเร็จใน
การทํางาน/บริหารงานมากอนก็จะชวยยนระยะเวลาในการทํางานไดมากกวา 
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9. “การจัดการความรู” จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือวัฒนธรรมการทํางาน ของคนในองคการ
ปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสูการมีวินัยในตนเอง มีการศึกษา คนควา เรียนรู ตลอดชีวิต ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของคนอ่ืน มีพลังในการคิดสรางสรรค มีความขยัน อดทน มีจิตสํานึกของการเปน “ผูให” และมี
จิตใจเปนประชาธิปไตย ดังนั้น การจัดการความรู จะสําเร็จได บุคลากรทุกคนในองคกรก็จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหมใหสอดคลองกับ “การจัดการความรู” 
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แผนการจัดการความรู (Knowledge Management) 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน  : องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เปาหมาย KM :  การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับการพัฒนา 
                      ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม / สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : บุคลากรไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย 

เหตุ 
1 การสรางและ

แสวงหาความรู 
-ภายใน อบจ. 
-ภายนอก อบจ. 

สงอบรม /สัมมนา 
ในหลักสูตรตางๆ 

ปงบประมาณ 
2562 

 

จํานวน
บุคลากรเขารับ
การอบรม / 
สัมมนา 

บุคลากรไดรับ
การอบรม / 
สัมมนา 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

2 การจัดความรูให
เปนระบบ 

-รวบรวมความรู
เปนหมวดหมู  
-จัดทําฐานขอมูล 
-สรางคลังความรู 
ขอกฎหมาย 
ระเบียบตางๆ 

ปงบประมาณ 
2562 

 

จํานวน
ฐานความรู 
หรือขอมูล
ตางๆ 

บุคลากรใน
องคกรมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

3 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสาร ขอมลูให
เปนมาตรฐาน 
และสมบูรณ 

ปรับปรุงฐานขอมูล
ความรูของบอรด
ประชาสมัพันธ 
หรือทางเวบไซด 

ปงบประมาณ 
2562 

 

จํานวน
ฐานความรู
ดานตางๆ 
ไดรับการ
ปรับปรุงใหเปน
ปจจุบัน 

บุคลากรใน
องคกรมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

4 การเขาถึงความรู 
-บอรด
ประชาสมัพันธ 
-ศูนยขอมูล
ขาวสารตางๆ 

รวบรวมความรูตดิ
ประกาศ 

ปงบประมาณ 
2562 

 

จํานวน
บุคลากรเขาถึง
ท่ีเขาฐานขอมูล 

บุคลากรใน
องคกรมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

5 การแบงปน
แลกเปลีย่นความรู 
-บอรด
ประชาสมัพันธ 
-แผนพับ 

ใหบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆ 
เขารวมทําบอรด
และแผนพับ การ
ทํางานเปนทีม 

ปงบประมาณ 
2562 

 

จํานวน
บุคลากรท่ี
แลกเปลีย่น
ความรู 

จํานวนครั้งใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

6 การเรยีนรู 
-การสรางองค
ความรู 
-การนําความรูไป
ใชในการปฏิบัต ิ

ประชาสมัพันธ / 
ศูนยขอมูลขาวสาร 

ปงบประมาณ 
2562 

 

จํานวน
บุคลากรท่ี
เรียนรู 

จํานวนครั้งใน
การเรยีนรู 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 
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แผนการจัดการความรู (Knowledge Management) 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน  : องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เปาหมาย KM : การเสริมสรางบรรยายกาศใหเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ของหนวยงานตางๆ ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอ

บ 
หมาย 
เหตุ 

1 การบงชี้ความรู 
-มีบรรยายกาศที่เอื้อตอ
การนําการจัดการ
ความรูมาเปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน 

เสริมสรางบรรยากาศให
เอื้อตอการนําการจัดการ
ความรูมาเปนเคร่ืองมือใน
การพัฒนาบุคลากร พัฒนา
งาน เชนการจัดการประชุม
ในแตละสวนราชการ 

ป 
งบประมาณ 

2562 
 

จํานวนเสริมสราง
บรรยายกาศใหเอื้อ
ตอการนําการจัดการ
ความรูมาเปน
เคร่ืองมือ 

มีการเสริมสราง
บรรยายกาศให
เอื้อตอการนําการ
จัดการความรูมา
เปนเคร่ืองมือ 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

2 การสรางและแสวงหา
ความรู 
-ภายใน อบจ. 
-ภายนอก อบจ. 

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสรางบรรยาย
กาศ มีการประชุมแตละ
สวนราชการ 

ป 
งบประมาณ 

2562 
 

จํานวนคร้ังที่ประชุม/
สัมมนา เพื่อ
สนับสนุนการสราง
บรรยายกาศ 

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการ
สรางบรรยายกาศ 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

3 การจัดความรูใหเปน
ระบบ 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็ปไซด อบจ.ตาก 
-วารสาร 
-จัดทํารูปเลม/รายงาน 
และแผนพับ 

ประชาสัมพันธ/เว็ปไซด 
อบจ.ตาก /ศูนยขอมล 
ขาวสาร ทําแผนพบัแจกให 
บุคลากรทราบ 

ป 
งบประมาณ 

2562 
 

จํานวนการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู/จัดทํา
รายงาน/บันทึก
ขอมูลในเว็ปไซด 
อบจ.ตาก 

บุคลากรไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสาร ขอมูลใหเปน
มาตรฐาน และสมบูรณ 

แตละสวนราชการปรับปรุง
ฐานขอมูลความรู บอรด
ประชาสัมพันธ  
เว็ปไซด ของแตละสวน
ราชการ 

ป 
งบประมาณ 

2562 
 

สวนราชการ
ดําเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลความรู
ดานตาง 

มีการตรวจและ
ปรับปรุง
ฐานขอมูลความรู 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

5 การเขาถึงความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-ศูนยขอมูลขาวสาร
ตางๆ 

แตงตั้งคณะทํางานเพื่อหา
ผูรับผิดชอบดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ  
เว็ปไซด ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

ป 
งบประมาณ 

2562 
 

มีผูดูแลบอรด 
ประชาสัมพันธ 
เว็ปไซด อบจ. 
และศูนยขอมูล
ขาวสาร 

บอรด
ประชาสัมพันธ 
เว็ปไซด และศูนย
ขอมูลขาวสาร มี
ขอมูลที่เปน
ปจจุบัน 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

6 การแบงปนแลกเปลีย่น
ความรู 
-บอรดประชาสัมพันธ 
-เว็ปไซด 
-การจัดทาํรูปเลม 
การทํารายงาน 
-แผนพับ 

สวนราชการรวบรวมจัดทาํ
เปนเอกสาร ฐานความรู 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ดูแลชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู ของแต
ละสวนราชการ 

ป 
งบประมาณ 

2562 
 

สวนราชการรวบรวม
จัดทําเปนเอกสาร 
ฐานความรู 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ดูแล
ชองทางแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู 

มีการรวบรวม
จัดทําเปนเอกสาร 
ฐานความรู 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดูแล
ชองทางการ
แบงปน 
แลกเปลี่ยนความรู 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 

 

7 การเรียนรู 
-การสรางองคความรู 
-การนําความรูไปใช 

ประชาสัมพันธ           
เว็ปไซด                
ศูนยขอมูลขาวสาร     
ของแตละสวนราชการ 

ป 
งบประมาณ 

2562 
 

มีการจัดทําบันทกึ
ขอมูล 

องคกรมีขอมูลที่
เปนปจจุบัน 

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน 
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แผนการจัดการความรู (Knowledge Management) 
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
ชื่อหนวยงาน  : องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับการความกาวหนาในสายอาชีพ 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดรับความกาวหนาในสายอาชีพ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย 

เหตุ 
1   ป 

งบประมาณ 
2562 

  บุคลากรในสังกัด 
อบจ.ตาก 

 

2   ป 
งบประมาณ 

2562 

  บุคลากรในสังกัด 
อบจ.ตาก 

 

3   ป 
งบประมาณ 

2562 

  บุคลากรในสังกัด 
อบจ.ตาก 

 

4   ป 
งบประมาณ 

2562 

  บุคลากรในสังกัด 
อบจ.ตาก 

 

5   ป 
งบประมาณ 

2562 

  บุคลากรในสังกัด 
อบจ.ตาก 

 

6   ป 
งบประมาณ 

2562 

  บุคลากรในสังกัด 
อบจ.ตาก 

 

 

การดําเนินการตามแผน 
 

กิจกรรม ลักษณะ การวัดผล หมายเหตุ 
การเรยีนรูจากการปฏิบตัิงาน 
(Leaning by Doing) 

การสับเปลี่ยนสายงาน 
(Job Rotation) 
และการยืมตัวบคุลากรมา
ชวยงาน 
(Secondment) 
 

จํานวนครั้งท่ีไดรับมอบหมาย
งาน 

รวบรวมขอมลูจากแตละกลุม
ภารกิจตลอดป 

การเรยีนรูจากการปฏิบตัิดาน
การฝกอบรม 
(Leaning by Training) 
 

การเขารับการอบรม จํานวนคนท่ีไดรับการอบรม รวมรวบขอมลูจากแตละกลุม
ภารกิจตลอดป 

การเรยีนรูจากการอาน 
(Leaning by Reading) 

สงเสริมการอาน แหลงความรู 
-ศูนยขอมูลขาวสาร 
-อินเตอรเน็ต 
 

รวบรวมขอมลูจาก 
-แบบสอบถามการใชบริหาร 
อินเตอรเนต็ตลอดป 
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