
แนวทางการจัดการความรู ้
 
1. กรอบแนวทางในการจัดระบบองค์ความรู้ในองค์กร 
  องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ให้เกิดข้ึน  โดย
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ  โดยมีกระบวนการ  7  
ขั้นตอน   ดังนี้ 
  (1) การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge Identification) เช่น พิจารณาว่า  วิสั ยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายขององค์กรคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ่าเป็นต้องรู้อะไร  โดยขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  
อยู่ในรูปแบบใด  อยู่ที่ใคร  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge  Creation  and Acquisition) เช่น การสร้าง
ความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การก่าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  (3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge  Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 
เพ่ือเตรียมพร้อมส่าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  (4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น 
การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน  การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเน้อหาให้สมบูรณ์ 
  (5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท่าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web  Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สามารถด่าเนินการได้หลายวิธี โดย
กรณีเป็น Explicit Knowledge  อาจจัดท่าเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
กรณีเป็น  Tacit  Knowledge อาจจัดท่าเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น 
  (7) การเรียนรู้ (Learning) ควรท่าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้
จาก สร้างองค์ความรู้-น่าความรู้ไปใช้-เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
2. กรอบแนวทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
  เพ่ือให้องค์กรประสบความส่าเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ก่าหนดไว้ หน่ วยงาน
จ่าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร ดังนั้น องค์กรต้อง
มีการเลือกองค์ความรู้ และก่าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจากนั้นต้องสรุปว่า อะไรคือข้อมูล
สารสนเทศ องค์ความรู้ ตัวชี้วัดที่ต้องมี หลังจากนั้น จึงรวบรวมและจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารงานต้องมีการก่าหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบและวิธีการจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศและ
องค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการบริหารงานทั้งระดับองค์กร
และระดับกระบวนการเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร  ดังนี้ 
  1. การบ่งชี้ความรู้และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
องค์กร ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอแม้กระทั้งผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียจาก
ภายนอก เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็น 
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  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และผลการวัดและการวิเคราะห์ที่ได้
ก่าหนดความต้องการไว้ในข้อ 1  ทั้งนี้สามารถหาแหล่งความรู้และข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  3. ด่าเนินการจัดท่าระบบในการจัดเก็บองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศท่ีได้จากข้อ 2  เพ่ือให้
พร้อมใช้งานส่าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 92 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องด่าเนินการตั้งคณะท่างานที่มี องค์ความรู้ 
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 เพ่ือท่าการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นย่า ก่อนที่จะท่าการเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อม่ันขององค์กรต่อสาธารณชน 
  5. การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้องพร้อมใช้งาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในเรื่องความ
ปลอดภัยของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉินและแผนส่ารอง
เป็นอย่างดี หากเกิดภัยพิบัติ หรือความไม่สงบในกรณีต่างๆ 
  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากสร้างความพร้อมในเร่องกระบวนการจัดเก็บและ
พร้อมใช้งานไปแล้วนั้น องค์กรมีการน่าความรู้ไปใช้งานและน่ากลับมาแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดีและบทเรียนจากการน่าไปปฏิบัติ 
  7. การเรียนรู้ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อที่ 6 การน่าความรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่สลับซับซ้อนและทรงคุณค่า
มากขึ้น ซึ่งสามารถใชเป็นดัชนีความส่าเร็จของการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ขององค์กร  องค์กรสามารถด่าเนินการการจัดการความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 
1 จนถึง 7 ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในองค์กรต่อไป 
 
3. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ 
  1. การสร้างทีม (Team  Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept  KM กับบุคลากรทุกระดับ 
ผู้ท่าหน้าที่มาจากทีมงาน 2 ส่วน คือ ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ในส่วนราชการ (CKO) และผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน KM  การด่าเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงานประจ่าที่มีอยู่ 
หลังจากนั้น จึงจัดห้องบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน     ทุกคน 
  2. หาเครือข่ายเพ่ือช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ รวบรวม
รายละเอียดท่าเป็นเครือข่ายขององค์กร 
  3. สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายในองคกร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ปัญหา
เป็นตัวตั้งและน่าปัญหาเหล่านั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการท่างาน หรือความส่าเร็จในการ
ท่างาน โดยให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความส่าเร็จที่เคยท่า หรือเคยมีประสบการณ์ พร้อมทั้งน่าเรื่องราวดีๆ 
เหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างเวที หรือกระตุ้นให้เกิดเวที เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะน่าไปสู่ Best  Practice ที่ทรงคุณค่า เพ่ือเก็บ
เป็นคลังความรู้และถ่ายทอดต่อไป 
  4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ 
Best Practice เป็นตัวตั้ง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่
ละทีมก่าหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ โดย
ด่าเนินการจัดท่าฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
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  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จะส่าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนและ
ความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ ความพร้อมของทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ มีเวทีที่ชัดเจน 
และสามารถน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องแทรกซึมไปกับงานประจ่า ตลอดจนมีการ
เสริมแรงโดยการให้รางวัล จึงจะส่าเร็จได้ 
 
4. การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่องค์กรตามแนว PMQA หมวด 4  
  1. ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการด่าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ 
รวมทั้งผลการด่าเนินงานของตัวชี้วัดตามค่ารับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
  2. ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่
จัดท่าไว้ใน พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ิมเติม
อย่างน้อย 2 กระบวนการ 
  3. ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างเหมาะสม 
  4. ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การ
ก่าหนดระบบเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 
  6. ส่วนราชการต้องจัดท่าแผนการจัดการความรู้ และน่าแผนไปปฏิบัติ จะต้องแสดงผลการ
จัดการความรู้ KM Action Plan  อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางที่ก่าหนด และรายงานผลการด่าเนินงาน
ตามแผน  โดยด่าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดความรู้ได้ส่าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถด่าเนินการที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
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บทท่ี 3 

แนวทางการจัดการความรู้  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ :  พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผดิชอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และคณุภาพ 
ค านิยาม :  การจัดการความรู้ (Knowledge  Management) หมายถึง  ความสามารถในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการสร้งความรู้ การประมวลการแลกเปลี่ยน และการสนับสนุน 
               กระบวนการ 
                 เรียนรู้และการสรา้งนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
              :  องค์กรการเรียนรู้ (Learning  Organization)  หมายถึง  องค์กรที่บุคลากรเพิ่มพูนความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานตามทีต่้องการ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่าง 
                ต่อเนื่อง เป็นกระบวนการเชิงประสบการณ์  ส่งเสริมรปูแบบการคิด การเรยีนรู้ร่วมกัน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมการคิดอย่างป็นระบบ เพื่อช่วยปรับพฤติกรรมองค์กร   
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1. บุคลากรรูจ้ัก “การจัดการความรู”้
อย่างทั่วถึงและมีการปฏิบัติทุกกลุม่
งานในหน่วยงาน 

1.  บุคลากรทุกคนในหน่วยงานตระหนักถึงความส่าคัญในการ
จัดการความรู ้

1.1  มีการเผยแพรแ่ละให้ความรูเ้รื่องการจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบ
ครอบคลมุทุกคนด้วยวิธิการที่หลากหลาย เช่น  ประชมสัมมนา, อบรม เอกสาร ฯลฯ 
1.2  สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากร 

2. บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
น่าเสนอองค์ความรู้ของตนเองผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรไ์ด้อยา่งมี
คุณภาพ 

2.  บริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน  โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2.1  พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายใน (ระบบ LAN)  ใหส้ามารถจัดเก็บองค์
ความรู้ (คลังความรู้) และให้บริการบุคลากรภายในหน่วยงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.2  พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถสร้างองค์ความรู้จดัเก็บในคลังความรู้ และ
น่าเสนอผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก (ระบบ INTERNET)  เพื้อให้ บริการ
บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2.3  พัฒนาซอร์ฟแวร์ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอรไ์ด้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีผลงาน/นวตักรรมด้านการจัดการ
ความรู้รายบุคคล  รายกลุ่ม  และ
ภาพรวมของหน่วยงาน  

3. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจัดการความรู้ ตามบทบาทหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือ
อื่นๆ 

3.1  หน่วยงานจัดท่าแผนจัดการความรู้ (KM. Action  Plan) และมกีระบวนการ
จัดการความรู้ (KM. Process)  ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ 
3.2  ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนใหหน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้ตามบทบาท
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายบันทึกเปน็เอกสาร หรื แผ่นซดีี       เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
บุคลากรอื่นๆ  และเก็บรวบรวมไวใ้นคลังข้อมูลเพื่อให้บริการ 



3.3  ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนในหน่วยงานมีเว็ปไซต์องค์ความรู้ของตนเอง และของ
กลุ่มงาน (web KM.) เพื่อใหบ้ริการผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 
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4.  มีกระบวนการจดัการความรู้ (KM 
Process)   ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  อย่างน้อย  2 ระบวนการ 

4.  หน่วยงานจะต้องน่าภารกิจหลกัท่ีจะต้องด่าเนินการให้มี
คุณภาพในปีงบประมาณนี้   มาจดักระบวนการจัดการความรู้ 
(KM Process)   

4.1  วิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีจะต้องรีบด่าเนินการใหส้า่เร็จอย่างมีคณุภาพ
ในปีงบประมาณนี ้
4.2  จัดกระบวนการจดัการความรู้ (KM  Process)  ของภารกิจหลกัของหน่วยงานท่ีได้
พิจาณาคัดสรรแล้ว 

5.  มีระบบติดตาม/ประเมินผลการ
จัดการความรู ้

5.  จัดให้มรีะบบติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้ครบ
กระบวนการตลอดแนว 

5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม/ประเมินผลการจัดการความรู้ของหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบและตลอดแนวการบริหารจัดการ 
5.2  คณะกรรมการตดิตาม/ประเมินผลการจดัการความรู้  ด่าเนินการติดตาม/
ประเมินผล  และสรุปและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้ ตามแผนท่ีก่าหนดร่วมกันทั้งหน่วยงาน 

 
 


