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บทน ำ 
 

กำรพัฒนำบุคลำกร หมำยถึง กระบวนกำรที่จะเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ควำมเข้ำใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  กำรพัฒนำบุคคลอำจจ ำแนก
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ กำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำและกำรพัฒนำตนเอง นอกจำกนั้น       
กำรพัฒนำบุคคลำกรยังเป็นกระบวนกำรที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลำกรให้เป็นไปทำงที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วนั้นปฏิบัติงำนได้ผลต ำม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี         
พ.ศ. 2546  มำตรำ  11  ระบุดังนี้  “ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ  ดดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือ
น ำมำประยุกต์ใช้ในรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด  ให้เป็นบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประดยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับ
กำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์    
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรที่ดี จึงได้น ำแผนจัดกำรควำมรู้ (knowledge  Management) ซึ่งเป็นระบบกำรจัดกำรที่สำมำรถก ำหนด
ขึ้น และน ำไปปฏิบัติไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม ดดยทำงองค์กรได้จัดวำงระบบกำรจัดควำมรู้ และแผนกำรด ำเนินกำรจัด
องค์ควำมรู้ 
 
 
 
 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
                                    กันยำยน  2561 
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กำรจดักำรองคค์วำมรู ้(KM)  
 

  
 
 
ที่มำของกำรจดักำร KM กำรพัฒนำองค์กร : องค์กรต้องมีควำมรู้ 

 
ควำมหมำย KM  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้จัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้

ได้มำซึ่งข้อมูลและน ำมำประมวลผลเป็นสำรสนเทศที่เป็นควำมรู้ พัฒนำควำมรู้ให้ทันสมัย เป็นแหล่งขุมปัญญำ และน ำ
ควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประดยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนกำรเผยแพร่ควำมรู้ 

 
เป้ำหมำย KM  เพ่ือกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประดยชน์ 

 
ประดยชน ์KM  - พัฒนำคน (เพ่ิมศักยภำพ) 

- พัฒนำงำน (สร้ำงสรรค์นวัตกรรม)  
- พัฒนำองค์ควำมรู้ (มี/ใช้/รักษำ) 

 
 

 
 “ควำมรูไ้ด้จำกกำรปฏบิตังิำน” 

 
 
 
จัดกำรควำมรู้ที่มีอยู่แล้วและท่ีเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงำนทั้งที่เป็นควำมรู้ที่ส ำคัญและเป็นปัญหำที่

ต้องน ำ KM มำช่วย และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ (Knowledge Assets) มีกำรรักษำ 
พัฒนำให้ทันสมัย สร้ำงแหล่งขุมปัญญำ และน ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประดยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนกำรเผยแพร่
ควำมรู้ ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม 

“ทำงสำยกลำง (มชัฌิมำปฏปิทำ)” 
1. ควำมพอประมำณ 

- ไม่หวังสูงเกินไป 
- สำมำรถบรรลุส ำเร็จได้ 
- ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
- ตำมกำรเอ้ืออ ำนวยของสภำพแวดล้อม 

2. ควำมสมเหตุสมผล 
- สำมำรถน ำไปใช้ประดยชน์ได้จริง 
- มีควำมเป็นมำตรฐำน 
- มีควำมยั่งยืน 
- พัฒนำงำน/พัฒนำคน 

กรอบแนวคดิ 

แนวทาง 

ท าความเข้าใจร่วมกัน (เกี่ยวกับความหมาย/บริบท) 
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3. มีภูมิคุ้มกัน 
- พ้ืนฐำนควำมถูกต้องเป็นธรรม 
- กำรมีส่วนร่วม 
- วัดผลได้ 

 
 
 
ทัศนคต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คน (เพิม่ศักยภำพ) 

  
   (พฒันำ) งำน    ควำมรู ้(องค์ควำมรู้ใหม่) 
 

KM 

ไม่จ  ำเป็นตอ้ง ขันแข่ง 

 

เพิ่มงาน 

แบ่งชนชั้นวรรณะ รอโอกาส 

มีสถานที่ 

 

มีกฎ/ระเบียบ 

KM ต้อง 

พึ่งพา/ช่วยเหลือ/เอื้อเฟื้อ 

 
แบ่งปัน/แลกเปลี่ยน/ถ่ายทอด 

 

ไขวค้วำ้/แสวงหำ/เรียนรู้ 
 

ลด EGO 

 

ต่อเนื่อง/ทุกเวลา 

รวมพลัง/สามัคคี 

สร้างสรรค์/จินตนาการ 

ทัศนคต ิ

วงจรการจัดการความรู้ 
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1. เชื่อมดยงยุทธศำสตร์ 
2. น ำไปใช้ได้จริงเหมำะสมกับงำนและได้จำกกำรปฏิบัติงำนประจ ำ (ควำมชัดเจนของ

วิธีกำร/ขั้นตอน/กระบวนกำร/ผลผลิต/วัดได้) 
       3. ตอบสนองเป้ำหมำย 
      4. ไม่จ ำกัดรูปแบบ 
 
 
กำรก ำหนด  KM (Knowledge  Management) 

 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
กรอบกำรประเมินด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งจะต้องมีควำมเกี่ยวข้องและเชื่อมดยงกับ พระรำช

กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 11 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร มี
หน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำ เสมอ ดดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรและสมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประดยชน์ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมกำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้พัฒนำบุคลำกร และให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำน 

2. เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอ้ือต่อกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกรและ
พัฒนำของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เป้ำหมำย KM (Desired State) 
 เป้ำหมำย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด ำเนินกำร

ประกอบด้วย 
๑). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดองค์หำรบริหรำส่วนต ำบลสระ ไดร้ับกำรพัฒนำศักยภำพ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนำ ในหลักสูตร ต่ำง ๆ 
๒).   กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีส่วนรว่มในกำรด ำเนินงำน/ 

กิจกรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ มีส่วนร่วมในกำร

แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้แก่เพ่ือนร่วมงำน 
๔).   กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในกำรบริหำรและปฏิบัติงำน 
๕).   กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรสรำงขวัญและก ำลังใจแกผู้ปฏิบัติงำน 

 
 

หลักการ 
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ปัจจยัแหง่ควำมส ำเร็จ (Key Success Factor) 
                 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมเป้ำหมำย KM 
ที่เลือกท ำ สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมภำยในองค์กร คือ 
                     ๑).   ผู้บริหำรส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญ และสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรม 
                     ๒).  บุคลำกรที่เก่ียวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
                     ๓).  คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมุ่งม่ันในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
                     ๔).  มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

กำรก ำหนดตวัชีว้ดัตำมเปำ้หมำย (ปัจจยั) 
ปจัจยัที ่1.     พัฒนำองค์ควำมรู้ (Create/Leverage)  
                           ตวัชีว้ดั ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 
                           (จ ำนวนองค์ควำมรู้) 

ระดับ 1  ไม่มีองค์ควำมรู้ 
ระดับ 2  องค์ควำมรู้ที่ได ้1 - 2 เรื่อง 
ระดับ 3        องค์ควำมรู้ที่ได ้3 - 4 เรื่อง 
ระดับ 4        องค์ควำมรู้ที่ได้ 5 - 6 เรื่อง 
ระดับ 5        องค์ควำมรู้ที่ได้ตั้งแต่ 7 เรื่องขึ้นไป 

 
ปจัจยัที ่2.  พัฒนำกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพงำน  

- ตวัชีว้ดั  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำขั้นตอนและ 
ก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน และ/หรือกำรจัดท ำ 
เครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน  
 

(ขั้นตอน/ระยะเวลำและเครื่องมือเครื่องมือฯ ของกลุ่มงำน/กลุ่มภำรกิจ) 
ระดับ 1       ไม่มีกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 

         และ/หรือเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน 
ระดับ 2        มีกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 

        และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน 1 - 2 กลุ่มภำรกิจ 
ระดับ 3        มีกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 

          และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน 3 - 4 กลุ่มภำรกิจ 
ระดับ 4        มีกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
                    และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน 5 - 6 กลุ่มภำรกิจ 
ระดับ 5        มีกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
          และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำนครบทุกกลุ่มภำรกิจ 

 
ปจัจยัที ่3.  กำรถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้   

- ตวัชีว้ดั  ระดับควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ 
(จ ำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่) 
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ระดับ 1        มีกำรเผยแพร่จ ำนวน 1 ช่องทำง 
ระดับ 2        มีกำรเผยแพร่จ ำนวน 2 ช่องทำง 
ระดับ 3        มีกำรเผยแพร่จ ำนวน 3 ช่องทำง 
ระดับ 4        มีกำรเผยแพร่จ ำนวน 4 ช่องทำง 
ระดับ 5        มีกำรเผยแพร่จ ำนวนตั้งแต ่5 ช่องทำงขึ้นไป 
 

วเิครำะหก์ระบวนงำน ควำมรู้ที่จ ำเป็น  
1.  เป็นควำมรู้ที่ใช้ปฏิบัติงำนประจ ำของแต่ละกลุ่มภำรกิจ (Actionable Knowledge) 
2. เป็นควำมรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงำน 
3. เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 

 
วเิครำะหต์นเอง 

1. บุคลำกรมีควำมรู้เฉพำะตัวบุคคล (จุดแข็ง) 
 -  กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน 
2. มีเครื่องมือและเทคดนดลยีอย่ำงเพียงพอ (จุดแข็ง) 

-  ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประดยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน 
3. ขำดกำรรวบรวมควำมรู้องค์รวมของกอง (จุดอ่อน) 

-  พัฒนำ/ยกระดับองค์ควำมรู้ของกอง (ทุกกลุ่มภำรกิจ) 
4. ประสิทธิภำพในกำรติดต่อสื่อสำร/กำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มภำรกิจและคณะท ำงำน 

(จุดอ่อน) 
 -  จัดท ำองค์ควำมรู้เป็นกลุ่มภำรกิจ 
5. กำรรวมตัว(ประชุม)ของคณะท ำงำนฯ (จุดอ่อน) 
 -  กำรอุทิศเวลำของคณะท ำงำนฯ 
 -  กำรให้ควำมส ำคัญกับ KM ของผู้บังคับบัญชำ 
6. ภำระหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำ (จุดอ่อน) 

-  อุทิศเวลำตำมสมควรแก่เหตุ 
  7. แผนปฏิบัติกำรของ KM กรม (ดอกำส) 
   -  ก ำหนดทิศทำงและขับเคลื่อนให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

8.      ขำดงบประมำณ (อุปสรรค) 
 -  ต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน (กอง) 

ปจัจยัแหง่ควำมส ำเรจ็ 
- กำรสนับสนุนของ CKO 
- กำรอุทิศเวลำของคณะท ำงำนฯ(Facilitator) และเจ้ำหน้ำที่ทุกคน 
- ควำมร่วมมือของเจ้ำหน้ำที่ทุกคน 

 - ควำมมีน้ ำใจของเจ้ำหน้ำที่ทุกคน 
 - ควำมกระตือรือร้นของคณะท ำงำนฯ และเจ้ำหน้ำที่ทุกคน 

- ภำวะผู้น ำของผู้บังคับบัญชำทุกระดับ 
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แนวทำงกำรจดักำรควำมรูอ้งคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลสระ 
         กำรจัดกำรควำมรู ้ Knowledge Management 
                กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วน
รำชกำรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้  และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด ดดยที่ควำมรู้มี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ  เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำเป็นค ำพูด
หรือลำยลักษณ์อักษรได้ดดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิง วิเครำะห์ บำงครั้ง จึงเรียกว่ำ
เป็นควำมรู้แบบนำมธรรม 
                     ๒.  ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ ดดย
ผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และบำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบ
รูปธรรม 

กำรจดักำรควำมรู้เปน็กำรด ำเนนิกำรอยำ่งน้อย  ๖  ประกำรต่อควำมรู ้ ไดแ้ก่ 
                    ๑).   กำรก ำหนดควำมรู้หลักท่ีจ ำเป็นหรือส ำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
                    ๒).   กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร 

 ๓).   กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วน ให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน 
 ๔).   กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกรรมงำนของตน 
 ๕).   กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัด “ขุมควำมรู้”  ออกมำบันทึกไว้ 
๖).   กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชุดควำมรู้

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมดยงมำกขึ้น  เหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น 
                    ดดย  ที่กำรด ำเนินกำร ๖ ประกำรนี้บูรณำกำรเป็นเนื้อเดียวกัน ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งควำมรู้ที่
ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่ำงอ่ืนที่เข้ำใจได้ทั่วไป (Explicil Knowledge) และ (เหตุผล) และอยู่ใน
มือ และส่วนอ่ืน ๆ ของร่ำงกำย (ทักษะในกำรปฏิบัติ) กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ ำนวนหนึ่งท ำร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท ำดดย คนคนเดียว เนื่องจำกเชื่อว่ำ “จัดกำรควำมรู้” จึงมีคนเข้ำใจผิด เริ่มด ำเนินกำรดดยรี่เข้ำไปที่
ควำมรู้ คือ เริ่มที่ควำมรู้ นี่คือควำมผิดพลำดที่พบบ่อยมำก กำรจัดกำรควำมรู้ที่ถู กต้องจะต้องเริ่มที่งำนหรือ
เป้ำหมำยของงำน เป้ำหมำยของงำนที่ส ำคัญ คือ กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ที่เรียกว่ำ 
Operration Effectiveness และนิยำมผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๘ ส่วน คือ 

๑).    กำรสนองตอบ (Responsiveness)  ซึ่งรวมทั้งกำรสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ
สนองตอบควำมต้องกำรของเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบควำมต้องกำรของพนักงำน และสนองตอบ
ควำมต้องกำรของสังคมส่วนรวม 

๒).   กำรมีนวัตกรรม (Innovation)  ทั้งที่เป็นวัตกรรมในกำรท ำงำน และวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์
หรือบริกำ 

๓).   ขีดควำมสำมำรถ (Competency)  ขององค์กร และของบุคลำกรที่พัฒนำขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภำพกำรเรียนรู้ขององค์กร 

๔).   ประสิทธิภำพ (Efficiency)  ซึ่งหมำยถึงสัดส่วนระหว่ำงผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป กำรท ำงำน
ที่ประสิทธิภำยสูง หมำยถึง กำรท ำงำนที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมำกหรือคุณภำพสูง 

เป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ  กำรที่กลุ่มคนที่ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน มีชุด
ควำมรู้ของตนเอง ที่ร่วมกับสร้ำงเอง ส ำหรับใช้งำนของตน คนเหล่ำนี้จะสร้ำงควำมรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลำ  ดดยที่ 
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กำรสร้ำงนั้นเป็นกำรสร้ำงเพียงบำงส่วน  เป็นกำรสร้ำงผ่ำนกำรทดลองเอำควำมรู้จำกภำยนอกมำปรับปรุงให้
เหมำะต่อสภำพของ  ตน และทดลองใช้งำน จัดกำรควำมรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเฉพำะหรื อเกี่ยวกับเรื่อง
ควำมรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภำษำวิชำกำรเรียกว่ำ  บูรณำกำรอยู่กับทุกกิจกรรมของกำรท ำงำน 
และท่ีส ำคัญตัวกำรจัดกำรควำมรู้เองก็ต้องกำรกำรจัดกำรด้วย 

เป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้เกิดพัฒนำกำรของควำมรู้ หรือกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะเกิดขึ้นภำยใน 
องค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ เป็นกำรพิจำรณำว่ำองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย คืออะไร  
และเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย เรำจ ำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรำมีควำมรู้อะไรบ้ำง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ เช่น กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก รักษำ 
ควำมรู้เก่ำ ก ำจัดควำมรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นกำรวำงดครงสร้ำงควำมรู้ใหม่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร 
เก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในอนำคต 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำนใช้ภำษำเดียวกัน  
ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์ 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นกำรท ำให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำย และสะดวก เช่น ระบบ 
เทคดนดลยีสำรสนเทศ(IT)  

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ ท ำได้หลำยวิธีกำร ดดยอำจท ำเป็นเอกสำรฐำนควำมรู้ เทคดนดลยี 
สำรสนเทศ จัดท ำระบบ ทีมข้ำมสำยงำน กิจกรรมกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งควำมรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง กำร
สับเปลี่ยนงำน กำรยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้  เป็นต้น 
 

กระบวนกำรบรหิำรจัดกำร กำรเปลีย่นแปลง(Change  Management Process) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เป็นกรอบแนวควำมคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องกำรจัดควำมรู้ภำยในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภำยในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. กำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำกผู้บริหำร  
,ดครงกำรพ้ืนฐำนขององค์กร ทีม หน่วยงำนที่รับผิดชอบ มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล ก ำหนดปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จชัดเจน 

กำรเรยีนรู ้
(Learninig) กำรวดัผล             

(Measurements) 
 

กระบวนกำรและ
เครือ่งมอื Process 

and Tools 
 

 

กำรสือ่สำร  
(Communication) 

 

กำรยกยอ่งชมเชยและ 
กำรใหร้ำงวลั          

 (Recognition  and 
Reward) 

 

กำรเตรยีมกำรและปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม ( Transition and 

Behavior) 
 

เป้ำหมำย 
(Desired 

State) 
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2. กำรสื่อสำร เช่น กิจกรรมที่ท ำให้ทุกคนเข้ำใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท ำ ,ประดยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่ำงไร 

 3. กระบวนกำรและเครื่องมือ ช่วยให้กำรค้นหำ เข้ำถึง ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนควำมรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
ดดยกำรเลือกใช้กระบวนกำรและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของควำมรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะกำรท ำงำน 
วัฒนธรรมองค์กร  ทรัพยำกร  

3. กำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญและหลักกำรของกำรจัดกำรควำมรู้  
ดดยกำรเรียนรู้ต้องพิจำรณำถึง เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำร กำรประเมินผลและปรับปรุง 

4. กำรวัดผล เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ มีกำรน ำผลของกำรวัด 
มำใช้ในกำรปรับปรุงแผนและกำรด ำเนินกำรให้ดีขึ้น มีกำรน ำผลกำรวัดมำใช้ในกำรสื่อสำรกับบุคลำกรในทุกระดับ
ให้เห็นประดยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรวัดผลต้องพิจำรณำด้วยว่ำจะวัดผลที่ขั้ นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ 
วัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประดยชน์ที่จะได้รับ 

5. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกำรมี 
ส่วนร่วมของบุคลำกรในทุกระดับ ดดยข้อควรพิจำรณำได้แก่ ค้นหำควำมต้องกำรของบุคลำกร แรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยำว บูรณำกำรกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับกิจกรรมที่ท ำในแต่ละช่วงเวลำ 
 
หัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้ 
 มีผู้รู้ได้กล่ำวถึง KM หลำยแง่หลำยมุมที่อำจรวบรวมขึ้นของค ำตอบว่ำ หัวใจของ KM อยู่ที่ไหน ดดยอำจ
กล่ำว่ำเป็นล ำดับขั้นหัวใจของ KM ดดยเริ่มจำกฐำนข้อสมมุติฐำนแรกที่เป็นสำกลที่ยอมรับทั่วไปว่ำควำมรู้ คือ พลัง 
(DOPA  KM Team) 

1. Knowledge is power : ควำมรู้คือพลัง 
2. ควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสำร แต่อยู่ที่กำรมีปฏิสัมพันธ์  

ระหว่ำงคนด้วยกัน 
3. จุดหมำยปลำยทำงส ำคัญ ของควำมรู้มิใช่ที่ตัวควำมรู้ แต่อยู่ที่กำรน ำไปปฏิบัติ 
4. นิยำมใหม่ของผู้จัดกำร คือ ผู้ซึ่งท ำให้ควำมรู้ผลิตดอกออกผล 

จะเห็นว่ำ จำกข้อควำมที่กล่ำวถึง ควำมรู้ดังกล่ำว พอท ำให้มองเห็นหัวใจของ KM  เป็นล ำดับชั้นมำเริ่มแต่ข้อควำม
แรกท่ีว่ำ ควำมรู้คือพลังหรือ ควำมรู้คืออ ำนำจ ซึ่งเป็นข้อควำมเป็นที่ยอมรับที่เป็นสำกล ทั้งภำคธุรกิจ เอกชน และ
ภำครำชกำร จำกกำรยอมรับดังกล่ำวมำสู่กำรเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ำมีควำมส ำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ว่ำ
เครื่องมือหรือเอกสำรใดและมักกล่ำวถึงว่ำ แม้ควำมรู้จะถูกจัดระบบและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของบุคคล ต่ำงๆดี
เพียงใดก็ตำม ถ้ำมีควำมรู้เกิดควำมรู้ขึ้นแล้ว หำกไม่น ำไปใช้ประดยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมำยปลำยทำงของควำมรู้และที่
ชัดเจนก็คือ ประดยคสุดท้ำยที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประดยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่ำ ประดยชน์เป็นรูปธรรมที่ว่ำ
นั่นเป็นนิยำมใหม่ของผู้ท ำหน้ำที่เป็นจัดกำรเลย ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำหัวใจของ  KM อยู่ที่กำรน ำควำมรู้ไปใช้ให้
เกิดประดยชน์ต่อสังคม กำรพัฒนำชุมชนต้องมี 4 องค์ประกอบ 

1. ชุมชน หมำยถึง กำรอยู่ร่วมกัน ควำมเป็นชุมชนมีเป้ำหมำยที่กำรอยู่ร่วมกัน 
2. เป็นสุข หมำยถึง ควำมเป็นทั้งหมด ควำมเป็นปรกติ สมดุล บูรณำกำร 
3. กำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผ่ำนกำรปฏิบัติ 
4. กำรเสริมสร้ำง หมำยถึง กำรเอ้ืออ ำนวย ส่งเสริม ไม่ใช้เข้ำไปสอนหรือถ่ำยทอดควำมรู้ 
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กำรจดักำร KS (Knowledge Sharing) 

 
 
กิจกรรม/ดครงกำร 

1. กำรเรียนรู้ 
- เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน  
- เรียนรู้จำกกำรฝึกอบรม  
- เรียนรู้จำกกำรอ่ำน  
 

2.   กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมสร้ำงสิ่งเร้ำกระเซ้ำจิตส ำนึกระลึกถึง KM  
 (ประชำสัมพันธ์) 
- กิจกรรมสนทนำหน้ำงำน (ปัจจัย 1- 2) 
-          กิจกรรมน ำทำงสร้ำงคุณภำพ(ปัจจัย 2 ) 
- จัดดครงกำรเชิงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ (ค้นหำคนเด่นสรรหำ, กำร

จัดกำรให้เกิดควำมรู้) (ปัจจัย 1) 
- กิจกรรมปุจฉำ-วิสัชนำ (ปัจจัย 1-2) 

    - กิจกรรมกำรแปลงควำมรู้สู่ขุมควำมรู้ (ปัจจัย 1) 
    - กิจกรรมกำรปลดปล่อยควำมรู้ (ปัจจัย 3) 
 

3. สร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้แบ่งปันควำมรู้ 
กำรให้รำงวัลแก่ทีมหรือตัวบุคคล เช่น ประกำศเกียรติคุณ/ 

ดล่ห์เกียรติยศ/สิ่งของต่ำงๆ แก่ผู้ที่สมควร ได้แก่ 
-  ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้  
- ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน/นวัตกรรม 

  - ผู้ด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับควำมรู้ (Facilitator) 
 
4. กำรบันทึกข้อมูล 

กำรเก็บข้อมูลที่ได้จำกกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    - ก ำหนดผู้บันทึก 
    - ก ำหนดวิธีกำรบันทึก/รูปแบบ 
    - ข้อมูลที่จะบันทึก 
 

5. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร (After Action Review : AAR) 
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กำรจดักำร KA (Knowledge Asset) 
 
กำรสรำ้งขุมควำมรู ้

1. กำรสร้ำง/ยกระดับควำมรู้ (ประมวลผลเป็นองค์ควำมรู้)  
- วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้น ำมำสังเครำะห์เป็นองค์ควำมรู้  
- จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และแบบตรวจสอบงำน 

2. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลควำมรู้  (Knowledge Base) 
3. กำรใช้ควำมรู้ (Knowledge Acting) 
4. กำรเผยแพร่ควำมรู้ (Knowledge Access) 

-  เอกสำร, คู่มือ 
-  เวทีกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มภำรกิจ/กอง 
-  ตลำดนัดควำมรู้ 
-  กำรใช้สื่อดดยช่องทำงต่ำงๆ เช่น หนังสือเวียน,Web Site, Board   
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กำรด ำเนนิกจิกรรมตำมแผน 
 

 
 
1. กำรเรยีนรู ้(Learning Management)  
 
กลุ่มกิจกรรม ลักษณะ กำรวัดผล หมำยเหตุ 

1. เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน
(Leaning by Doing) 

 

-  กำรปรับเปลี่ยนหน้ำที่ 
- กำรมอบหมำยงำน 

- จ ำนวน..... ครั้งที่
ได้รับกำรปรับ 
เปลี่ยนงำน 

รวบรวมข้อมูล
จำกแต่ละกลุ่ม

ภำรกิจ 
ตลอดปี 

2. เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ
ฝึกอบรม (Leaning by 
Training) 

 

-  กำรเข้ำรับกำรอบรม - จ ำนวน......คนที่
ได้รับกำรอบรม 
 

รวบรวมข้อมูล
จำกแต่ละกลุ่ม

ภำรกิจ 
ตลอดปี 

3. เรียนรู้จำกกำรอ่ำน 
(Leaning by Reading) 
 

 

-  ส่งเสริมกำรอ่ำน แหล่งควำมรู้     
    - มีศูนย์เรียนรู้ 
    - มีWEB ควำมรู้ 
และ WEB ของแต่ละ
กลุ่มภำรกิจ 

รวบรวม 
ข้อมูลจำก 
- แบบสอบ 
ถำมกำรใช้
ห้องสมุด
,เปิดWEB 
SITE  
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. กำรแลกเปลีย่นเรียนรู ้(Knowledge Sharing)                      12 
กิจกรรม/ดครงกำร ลักษณะกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1. กิจกรรมสร้ำงสิ่งเร้ำกระเซ้ำ
จิตส ำนึกระลึก ถึง KM 

 

 

  ประชำสัมพันธ์ KM 
   -  ทดสอบควำมรู้ดดยรวม 
       ด้ำนต่ำงๆ ในงำนกำรเจ้ำที่       
       (กิจกรรมน ำควำมรู้สู่งำนเลี้ยง) 
   -  ให้ควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร 
      ตอบค ำถำม 
   -  ป้ำยเอกสำรแนะน ำ KM 
 

ม.ค.62 - มี.ค.62 
 (คณะท ำงำน) 

 

2. กิจกรรมสนทนำงำน 
 

 
 

 

1. กำรแบ่งปันควำมรู้ซึ่งกันและกัน 
     -  ถ่ำยทอดควำมรู้แต่ละคน/ทีม 
     -  กำรแนะน ำ/สอนงำน/วิเครำะห์งำน/
แก้ไขข้อผิดพลำด/เสนอควำมเห็น 
2.  กำรรวบรวมควำมรู้ (บันทึก) 
    -  จัดท ำแบบบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นจำก
กำรปฏิบัติงำน 
    -  เก็บควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรถ่ำยทอด 
3.  น ำข้อมูลควำมรู้ไปใช้ปฏิบัติงำน 
 

ก.พ.62 – ส.ค.62 
(ทุกกลุ่มงำน/กลุ่ม

ภำรกิจ) 
 
 
 
 
 
 

 

3. ดครงกำรค้นหำคนเด่นสรร
หำ 

 

-  กำรส่งเสริมเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นผู้มีพฤติกรรม
เหมำะสม/มีสมรรถนะสูง/มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์/ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ/แบ่งปันและ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้ร่วมงำน 
-  กำรบันทึกข้อมูลควำมรู้ที่เกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงำน 
 

ม.ค. 62- ส.ค. 62 
(กลุ่มภำรกิจสรรหำฯ) 

 

 

4.  กิจกรรมน ำทำงสร้ำง
คุณภำพ 

 

-  ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 
-  จัดท ำ Flow chart 
-  จัดท ำแบบตรวจสอบงำนเพ่ือเป็นกรอบ
ส ำหรับกำรปฏิบัติและตรวจสอบผ่ำนงำน 
 

พ.ย. 62- ส.ค. 62 
(ทุกกลุ่มงำน/กลุ่ม

ภำรกิจ) 
 

 

5.  กิจกรรมปุจฉำ-วิสัชนำ 
? 

-  ถำมตอบ หำรือประเด็นที่เป็นปัญหำ 
-  เสนอแนวทำง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำน 
-  พิจำรณำสั่งกำรในกำรแก้ปัญหำและ
พิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรจำก
ผู้บังคับบัญชำเพ่ือใช้เป็นควำมรู้ที่ถูกต้อง 
-  จัดท ำแบบกำรสอบถำม 

ม.ค. 62- ส.ค. 62 
(สรรหำฯ) 
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3. กำรสรำ้งขุมควำมรู ้(Knowledge Asset)  
 

กิจกรรม/ดครงกำร ลักษณะ ระยะเวลำ หมำยเหต ุ
1. กิจกรรมกำรแปลงควำมรู้สู่
ขุมควำมรู้ 
 

          

1.  กำรเรียบเรียง(ประมวลผล)ข้อมูล
ควำมรู้ที่ได้มำจัดท ำเป็นองค์ควำมรู้ 
(ขุมปัญญำ) 
2.  กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ 

มิ.ย.62 - ก.ค.62 
 
 

ก.ค.61 – ส.ค.61 

 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมปลดปล่อยควำมรู้ 
 

 
 

 
 

 

1.  วธิีกำรเผยแพร่ 
     -   คู่มือ  
      -  (HOW TO/KNOW HOW) 
2.  ช่องทำงกำรเผยแพร่ควำมรู้ 
       - website 
      - แจ้งเวียน 
      - ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
      - ประชุม/สัมมนำ 
      - ตลำดนัดควำมรู้ 
      - นิเทศงำน 
 

ตลอดเวลำที่มีข้อมูล
ควำมรู้ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ( KM Process) 
ชื่อหน่วยงำน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
เป้ำหมำย KM : กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ ได้รับกำรพัฒนำ 
                  ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรอบรม /สัมมนำ ในหลักสูตรต่ำงๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงำนได้รับกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ และกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่

ควำมส ำเร็จ 
ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 กำรสร้ำงและ 
แสวงหำควำมรู ้
-ภำยใน อบต. 
-ภำยนอก อบต. 

ส่งอบรม / 
สัมมนำ ใน
หลักสตูรตำ่งๆ 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
เข้ำรับกำร
อบรม / 
สัมมนำ 

บุคลำกรไดร้ับกำร
อบรม / สมันำ 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

2 กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ 

-รวบรวม
ควำมรู้เป็น
หมวดหมู่และ
จัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
-สร้ำงคลัง
ควำมรู้ ข้อ
ระเบียบต่ำงๆ  

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
ฐำนควำมรู้
ด้ำนต่ำงๆ 

บุคลำกรในองค์กรมี
ควำมรู้เพิ่ม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

3 กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสำรข้อมลูให้
เป็นมำตรฐำน 
สมบูรณ ์

ปรับปรุง
ฐำนข้อมูล
ควำมรู้ของ
บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
ฐำนควำมรู้
ด้ำนต่ำงๆ 
ได้รับกำร
ปรับปรุง 

บุคลำกรในองค์กรมี
ควำมรู้เพิ่ม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

4 กำรเข้ำถึงควำมรู ้
-บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ 
-ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร 

รวบรวม
ควำมรู้ตดิ
ประกำศ 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
เข้ำถึง
ฐำนข้อมูล 

บุคลำกรในองค์กรมี
ควำมรู้เพิ่ม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

5 กำรแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ควำมรู ้
-บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ 
-แผ่นพับ 

ให้บุคลำกรที่
ได้รับกำร
พัฒนำ
ศักยภำพด้ำน
ต่ำงๆเข้ำร่วม
ท ำบอร์ดและ
แผ่นพับ 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
แลกเปลีย่น
ควำมรู ้

จ ำนวนครั้งในกำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

6 กำรเรยีนรู ้
-กำรสร้ำงองค์
ควำมรู ้
-กำรน ำควำมรูไ้ป
ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

ประชำสมัพันธ์ 
/ศูนย์ข้อมลู
ข่ำวสำร 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
เรียนรู ้

จ ำนวนครั้งในกำร
เรียนรู ้

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  


