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บทน า 

  จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองเรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่
ดี จึงได้น าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก าหนดขึ้น และน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้ และแผนการด าเนินงานการจัดองค์
ความรู้ 
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1. คณะท างานและจัดท าแผน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)  

๑. นายประประสงค์  ศรีวัฒน์ นายกเทศมนตรี    ประธานคณะท างาน  
๒. ว่าที่ร้อยโทสุรเดช  ลักษณะ ปลัดเทศบาล    คณะท างาน 
๓. นางสาวสุภาวดี ศรีปิดตา รองปลัดเทศบาล    คณะท างาน  
๔. นางอารุณ  อนุตรี  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  คณะท างาน  
5. นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
6. นายฉลอง  งามแก้ม  ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
7. นางจันทิมา  จันทศิลป์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  คณะท างาน 
8. นางสาวกิตติวรรณ  ศรีค าพันธ์ หน.ฝ่ายปกครอง    คณะท างาน  
๙. น.ส.ณิชสกุล  บรรพโคตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       คณะท างาน/เลขานุการ  

คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้  
1. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในเทศบาลต าบลหนองเรือ 
2. จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร  
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม  
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

  หัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดท าแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือ
น าเสนอประธาน รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน  
   และ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดท า
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู้ เป็น Master 
Trainer ด้านการจัดการความรู้ 

2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)  
   กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

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

ปฏิบัติงาน  
๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

และพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล 
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3. เป้าหมาย KM (Desired State)  

เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด าเนินการ ประกอบด้วย  
   ๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหนองเรือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ  
   ๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหนองเรือมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
/ กิจกรรมของเทศบาลอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง  
   ๓). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลหนองเรือ  มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน  
   ๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน  
   ๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  
   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM 
ที่เลือกท า สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร  คือ  

๑). ผู้บริหารส่วนมากให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒). บุคลากรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

   ๓). คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

5. แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต าบลหนองเรือ  
การจัดการความรู้ Knowledge Management  

   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ  
   ๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม  
   ๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
  การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่  

๑). การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
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   ๕). การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด   
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  

๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน  
   โดยที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ 
ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป  (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม
ที่ท าโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่ม
ที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน 
เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้  ที่เรียกว่า Operation 
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๔ ส่วน คือ  
   ๑ ). การสนองตอบ  (Responsiveness) ซึ่ งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความ
ต้องการของสังคมส่วนรวม  
   ๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
หรือบริการ  
   ๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพ
การเรียนรู้ขององค์กร  
   ๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การท างานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง  
   เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดยที่
การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะ
ต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็น
กิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่าบูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน  และที่ส าคัญตัวการ
จัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา  
งาน พัฒนางาน  
คน พัฒนาคน  
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้  

  ความเป็นชุมชนในที่ท างาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อที่ ๑ 
ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้า
มา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการ
จัดการความรู้ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูก 
 



-๔- 
ทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวก าหนดที่ส าคัญคือแรงจูงใจในการ
ริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้  
  การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย  

- สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาว  
- การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ  
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และด าเนินการต่อเนื่อง  
- การจัดการระบบการจัดการความรู้  

  แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายที่
งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ท างานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขส าคัญ ในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความส าเร็จ
ในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความล้มเหลวของ
การจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ที่พบ
บ่อยที่สุด คือ ท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท า ท าเพราะถูกบังคับตามข้อก าหนด ท าตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย 
และวิธีการด าเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง  
 
6. องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  
   ๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์  
   ๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น  
   ๓. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ 
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 และ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ การจัดการองค์
ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  และได้ก าหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะ
ด าเนินการในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้เทศบาลเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
ในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ เทศบาลมีข้อมูลผลส าเร็จ การ
แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ 
(KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความ
คาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต  KM และเป้าหมาย KM 
ในเรื่องอ่ืน ๆ และน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต่อไป 
 
 
 



-๕- 
๗. แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลหนองเรือ  

แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)  
   กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลต าบลหนองเรือได้น ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 

กระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

**************************************** 

1.เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เรื่องน้ันหรือยัง 

2.ความรู้อยู่ท่ีใคร อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

3.จะแบ่งประเภท หัวข้อ
อย่างไร 

4.จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

5.เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

6.มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

7.ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
หรือไม่ 

ท าให้องค์กรดีข้ึนหรือไม่ 
7. การเรียนรู้ (Learning) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

หรือไม 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

1. การบ่งช้ีความรู้ 
(Knowledge Identification) 


