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ค าน า 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  

มาตรา  11  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้  ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบกับเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2545  ในหมวด  12  กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ส่วนที่  3  
การพัฒนาข้าราชการ  จึงได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจ าปีงบประมาณ 
2563  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม  และจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมตามกระบวนการ  ขั้นตอนการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร  ที่มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนต่อไป  
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บทที่  1 

 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของการจัดท าแผน 

 
ในปัจจุบัน  กระบวนการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบ 

ราชการไทย ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
มาตรา 11 ได้ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง  รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  นอกจากนั้นการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA)  ด้านที่  2  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  หน่วยที่  4  
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ข้อ  4.4  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร  ประกอบกับ ใน              
แนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ า ปี              
ได้ก าหนดการจัดการความรู้ในองค์กรไว้เป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน   มิติที่ 4 คือ             
ด้านการพัฒนาองค์กร  ข้อ  1  การบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการบริหารราชการแนวใหม่
ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรต่อไป 

ฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงาน               
ตามนโยบายและภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ซ่ึงมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ 
และได้มีการส่งเสริม  สร้าง  และพัฒนาองค์กรให้มีการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้   โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ   เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้ง              
การพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้การด าเนินงานองค์กรมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 
การท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้อย่างสูงสุด  การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร   การก าหนดแนว
วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
ให้ดียิ่งขึ้น  

ฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่  เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ จึงได้มี
การจัดท าแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  
โดยโครงการดังกล่าวจะครอบคลุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้  ซึ่งครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  
โดยก าหนดกิจกรรมหลัก คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน  จุดประสงค์ของการจัดการความรู้ คือ
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
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บุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกัน   เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ เกิดขึ้น                
มาพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ และกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

1.2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่องาน  ต่อปัญหา  และสามารถร่วมแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี          
ได้อย่างมีหลักการ และแนวคิดท่ีเหมาะสม 

1.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน าสู่การบรรลุเปูาหมาย 
1.2.3 เ พ่ือเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น และสร้างบรรยากาศของ                 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 
1.2.4 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการท างาน  เห็นความส าคัญและคุณค่าของตัวบุคคล 
1.2.5 เพ่ือให้มีเกิดการพัฒนาและใช้ศักยภาพของบุคคลในการท างานได้อย่างเต็มที่   และมี

ประสิทธิภาพ 
1.2.6 เพ่ือสร้างความรู้ใหม่  หรือน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์

ต่อองค์กรมากข้ึน 
1.2.7 เพ่ือรวบรวมความรู้ภายในองค์กร  และน าเข้าความรู้จากภายนอกที่เกี่ยวข้อง  แล้วน ามาใช้

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม   และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
1.2.8 เพ่ือเป็นการเสาะหา  รวบรวม  จัดเก็บความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคน  ที่เชี่ยวชาญ              

ในด้านต่างๆ กัน 
1.2.9 เพ่ือให้ข้อมูลตอบสนองตรงตามเปูาหมายของผู้รับบริการ  และตรงตามเปูาหมายขององค์กร

ให้มากที่สุด 
1.2.10 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ที่ท างานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
1.2.11 เพ่ือให้มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลในองค์กรที่มุ่งเน้นความรู้ และการเรียนรู้ร่วมกัน 
1.2.12 เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร 
1.2.13 เพ่ือให้องค์กรมีความเข้มแข็ง  และมีจุดเด่นในการที่จะแข่งขันกับองค์กรอ่ืน 

 
1.3 กรอบแนวความคิด 
   

การบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management ) หมายถึง   การวางแผนการด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ  พร้อมทั้ง
สร้างศักยภาพใหม่ๆ เพ่ือรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเปูาหมายที่วางไว้   โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นเกิดจากปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอก  เป็นสิ่งผลักดันจากภายนอก
ไม่ว่าจะเป็น นโยบายภาครัฐ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น และปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นใน
องค์กรที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย   การเปลี่ยนผู้บริหาร การปรับระบบ           
การท างาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  กระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process : CMP)  จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
องค์กรเกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงยังเป็นกรอบ
ความคิดแบบหนึ่งของการจัดการความรู้  เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร  ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดังรูปที่ 1.1  
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ที่มา  : Robert Osterhoff  อ้างตามส านักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2547) 

รูปที่  1.1  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของส านักงาน ก.พ.ร 

 
องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง   

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธน วิบูลย์ชัย ,2549)           
โดยในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดสรุปได้  ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)   

เป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม  พฤติกรรมของผู้บริหารและบุคลากร ให้เป็นผู้ยึดแนวการท างาน                  
ที่เปิดรับ และพร้อมจะสร้างสรรค์งานใหม่ๆ พร้อมเป็นผู้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน  เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน  มีมุมมองผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาในเชิงบวก  เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างาน และให้โอกาสทีมงานด้วยความสมัครใจ ปลูกฝังแนวคิดที่เอ้ือต่อการท างาน  เช่น ความตั้งใจจริง 
การเอาชนะอุปสรรค การท างานให้ผลออกมาดีที่สุด ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ความดีงาม ฯลฯ    

 
องค์ประกอบที่ 2  การสื่อสาร (Communication)   

เป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะด าเนินการร่วมกัน การสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่   
1. สื่อสารเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เช่น ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประโยชน์

ของการจัดการความรู้  
2. สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดการความรู้ตลอดจนเครื่องมือ

ที่จะใช้ในการจัดการความรู้   
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3. สื่อสารถึงบทบาทหน้าที่คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้   
4. สื่อสารเกี่ยวกับเปูาหมายของการจัดการความรู้ ตลอดจนความยาก และปัญหาที่อาจจะพบในการ

จัดการความรู้  
 

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools)  
ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้

กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร 
ทรัพยากร  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ถ้าเป็นการจัดการความรู้ประเภทชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) มักจะใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
ประเภทฝังลึก (Tacit Knowledge) มักจะเป็นกระบวนการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันได้ เช่น 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน การสอนงาน (Coaching)  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action 
Learning) การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP)   

 
องค์ประกอบที่ 4  การเรียนรู้(Learning)  

เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้
ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา  กลุ่มเปูาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง  เช่น  การเรียนรู้โดยการจัด
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีกระบวนการขั้นตอน  ดังนี้   

1. การก าหนดเปูาหมาย (Desired State) ซึ่งเป็นความต้องการในการจัดการความรู้ เพ่ือตอบ
ค าถามว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด  และจะท าให้ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้นั้น   

2. สรรหาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ สมาชิก 
ทุกคนที่เข้าร่วมเวทีต้องเป็นตัวจริง คือเป็นผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ที่ประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ            
เป็นแบบอย่างท่ีดี และมาจากความแตกต่าง หลากหลาย จึงจะเกิดพลัง   

3. ค้นหาความรู้ฝังลึกในตัวผู้ปฏิบัติ ซึ่งเขามีวิธีการปฏิบัติอย่างไร จึงประสบผลส าเร็จ ผ่านเทคนิค
การเล่าเรื่อง (Story Telling) โดยใช้กระบวนการสกัดขุมความรู้ (Knowledge Assets) เป็นรายบุคคล แล้วหลอมรวม
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของทุกคนให้เป็นแก่นความรู้ (Core Competence)  

4. สร้างความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่มากมายมารวมไว้ เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสม และตรงกับ          
ความต้องการของผู้ใช้ โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม   

5. เลือกและกลั่นกรอง (Refine) โดยสรรหาเลือกความรู้ที่เป็นประโยชน์ และโดดเด่น ซึ่งอาจจะ
น าไปเทียบเคียงทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่มีบันทึกไว้ หากไม่ตรงกับหลักการใด เราอาจจะได้หลักการ
ปฏิบัติใหม่ๆ เพิ่มขึ้น  

6. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution) กิจกรรมนี้น าการจัดการที่เป็นระบบแล้ว
เผยแพร่แก่นักปฏิบัติที่มีความต้องการจะน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์  

7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Use) เป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อมีการจัดการ
ความรู้แล้วไม่น าไปใช้ประโยชน์ก็ไม่บังเกิดผลใด ๆ ท าให้เกิดความสูญเปล่าในการจัดการความรู้  

8. การน าความรู้ที่ได้มาและผ่านการน าไปใช้แล้วว่าเกิดประโยชน์จริง มาเก็บไว้ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ไว้เป็นแหล่งความรู้ (Knowledge Assets) เพ่ือให้เกิดพลัง           
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

9. การตรวจสอบ (Monitor) เป็นการทบทวนดูว่าทุกขั้นตอนของการจัดกระบวนการความรู้ มีขั้นตอนใด
ที่จะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขั้นตอนใดมีความเหมาะสมดีแล้ว  
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องค์ประกอบที่ 5  การวัดผล (Measurement)   
เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการน าผลของการวัดมาใช้ในการ

ปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ ให้เห็น
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน อันได้แก่ วัดระบบ 
(System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) การวัดผลจะท าให้เราได้รู้ว่า          
การจัดการความรู้ก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่  

 
องค์ประกอบที่ 6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล (Recognition and Rewards)   

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ 
โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับ
ระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา ในการจัดการความรู้ให้ประสบความส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่วางไว้นั้นจะต้องมีสิ่งกระตุ้น  ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพิจารณาเรื่อง            
การยอมรับ และให้รางวัล ก็เพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญ ความสอดคล้อง และความเต็มใจถ่ายทอด
ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งแต่ละองค์กรต้องพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ของรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ค ายกย่อง
ชมเชย เป็นต้น 

 
กล่าวโดยสรุป  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : 

CMP) ทั้ง 6 ขั้นตอน  เป็นแผนช่วยในการน าบุคลากรเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งถือเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้าง  แสวงหา และบริโภคความรู้ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงรายนั่นเอง 
 
 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าแผน 

1.4.1 ปูองกันความรู้สูญหาย : การจัดการความรู้ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสามารถ
รักษาความเชี่ยวชาญ ความช านาญ และความรู้ที่อาจสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร 
เช่น  การเกษียณอายุท างาน  การโอน(ย้าย)  หรือการลาออกจากงาน  ฯลฯ  

1.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ : โดยประเภท คุณภาพ และความสะดวกในการเข้าถึง 
ความรู้ เป็นปัจจัยของการเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจต้องสามารถตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

1.4.3 ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น : การท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงาน
และวัตถุประสงค์ของงาน โดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนัก  จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตส านึกในการท างาน 

1.4.4 ความได้เปรียบในการแข่งขัน : การจัดการความรู้ช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
มีความเข้าใจประชาชน  และผู้มาใช้บริการ  แนวโน้มและทิศทางของการปฏิบัติงานราชการและการแข่งขัน 
ท าให้สามารถลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันได้ 

1.4.5 การยกระดับองค์กร : การน าการจัดการความรู้มาใช้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
และบริการ  ซึ่ งจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เ พ่ือให้องค์กรมี                    
ความเข้มแข็งและมีจุดเด่นในการที่จะแข่งขันกับองค์กรอ่ืนอีกด้วย 
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บทที่  2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การจัดท าแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2563  ผู้ศึกษาได้มีการทบทวนวรรณกรรม  โดยค้นคว้าจากต ารา  คู่มือ  การสืบค้นออนไลน์  และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ  เพื่อประกอบการจัดท า  ดังนี้ 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
2.3  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2.4  เครื่องมือในการจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 

2.1.1  องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) คืออะไร ? 
          องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ 
(Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และ
พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันการมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะท า
ให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการท างานที่มี ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมี
การเชื่อมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมท างานและมีการให้อ านาจในการตัดสินใจ 
(Empowerment) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) ซึ่งจะท าให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขันLearning Organization 
หรือ การท าให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นค าที่ใช้เรียกการรวมชุดของความคิดที่เกิดขึ้นมาจาก
การศึกษาเรื่องขององค์การ Chris Argyris ได้ให้แนวคิดทางด้าน Organization Learning ร่วมกับ Donald 
Schon ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกขององค์การให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนเสมอๆ ในองค์การ 

 
2.1.2  ความหมายองค์กรแห่งการเรียนรู้  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้สร้างองค์ความรู้เพ่ือ 

เพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่เปูาหมายร่วมขององค์การ 
Peter Senge ( 1990 ) แห่ง Massachusetts Institute of Technology กล่าวว่า องค์กรแห่ง

การเรียนรู้ คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานตามที่
ตั้งเปูาหมายไว้ เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้างแรง
บันดาลใจ และเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน  

David A. Gavin (1993) แห่ง Harvard University กล่าวว่า คือ องค์กรที่มีลักษณะในการสร้าง 
แสวงหา และถ่ายโยงความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ และการเข้าใจในสิ่งต่างๆ 
อย่างถ่องแท้  
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Michaek Marquardt (1994) แห่ง George Washington University กล่าวว่า องค์กรที่ซึ่งมี
บรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือช่วย
ให้เข้าใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคนก็ช่วยองค์การ จากความผิดพลาดและความส าเร็จ ซึ่งเป็นผลให้ทุกคน
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช แห่งส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า องค์การเอ้ือการเรียนรู้       
มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการด้าน ๆ คล้ายมีชีวิต มีผลงานดี
ขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม ( Innovation) รวมทั้งมีบุคลิกของ
องค์การในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) ที่ผู้เกี่ยว ข้องสัมพันธ์สามารถรู้สึกได้  
 

2.1.3  ความรู้ คืออะไร ? 
         
 
  ค าว่า ความรู้ (Knowledge) นั้น ในทัศนะของฮอสเปอร์ (อ้างถึงใน
มาโนช เวชพันธ์ 2532, 15-16) นับเป็นขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการจดจ า ซึ่งอาจจะโดยการนึกได้ มองเห็นได้ หรือ ได้ฟัง 
ความรู้นี้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยค าจ ากัดความ
หรือความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และ
มาตรฐานเป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นเรื่องของการจ าอะไรได้ ระลึกได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก 

ด้วยเหตุนี้ การจ าได้จึงถือว่าเป็น กระบวนการที่ส าคัญในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่น าไปสู่พฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ใช้
ความคิดและความ สามารถทางสมองมากขึ้นเป็นล าดับ ส่วนความเข้าใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร์ 
ชี้ให้เห็นว่า เป็นขั้นตอนต่อมาจากความรู้ โดยเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ความสามารถของสมองและทักษะในชั้นที่
สูงขึ้น จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเป็นไปได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้
สัญลักษณ์ โดยมักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับข่าวสารต่าง ๆ แล้ว อาจจะโดยการฟัง การเห็น การได้ยิน หรือเขียน 
แล้วแสดงออกมาในรูปของการใช้ทักษะหรือการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสารที่ได้ยินมาโดย
ค าพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว้ 
หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อสรุปหรือการคาดคะเนก็ได้  

Davenport & Prusak ได้ให้นิยามความรู้ว่า "ความรู้คือส่วนผสมที่เลื่อนไหลของประสบการณ์ที่ได้รับ
การวางโครงร่าง  เป็นคุณค่าต่างๆ  ข้อมูลในเชิงบริบท  และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ช านาญการ ซึ่งได้
น าเสนอกรอบหรือโครงร่างอันหนึ่งขึ้นมา เพ่ือการประเมินและการรวบรวมประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆ            
มันให้ก าเนิดและถูกประยุกต์ใช้ในใจของบรรดาผู้รู้ทั้งหลาย ในองค์กรต่าง ๆ บ่อยครั้ง มันได้รับการฝังตรึง              
ไม่เพียงอยู่ในเอกสารต่าง ๆ หรือในคลังความรู้เท่านั้น แต่ยังอยู่ในงานประจ า  กระบวนการ  การปฏิบัติ และ
บรรทัดฐานขององค์กรด้วย"  

ในหนังสือ “Working Knowledge: How Organization Manage What They Know” โดย ดาเวน
พอร์ต ที เอ็ช และ แอล พรูสัก (Davenport, T. H., และ L. Prusak, Boston: Havard Business School 
Press) อ้างถึงใน องค์กรแห่งความรู้ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ หน้า 17 ของ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 
ว่า ความรู้ คือ “กรอบของการผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท และความรู้แจ้งอย่าง
ช่ าชอง ซึ่งจะเป็นกรอบส าหรับประเมินค่า และการน าประสบการณ์สารสนเทศใหม่ ๆ มาผสมรวมด้วยกัน”  
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ยังมีผู้ให้ความหมายและค าจ ากัดความอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้ จากสัดส่วนความรู้ในองค์กรจะ
พบว่า ความรู้ประเภท Tacit ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากทักษะและประสบการณ์ที่อยู่ในตัวคนมีถึงร้อยละ 80           
ส่วนความรู้ประเภท Explicit ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นเหตุและเป็นผลที่สามารถจะบรรยาย ถอดความ ออกมาในรูป
ของทฤษฎี การแก้ไขปัญหา คู่มือ หรือในรูปฐานข้อมูล ความรู้ประเภทนี้มีเพียงร้อยละ 20 (ในบางแนวคิด           
ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 4 ประเภท  1.Tacit  2. Implicit  3. Explicit  4. Embedded )  

 
2.1.4  ลักษณะของความรู้  
ความรู้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

ซึ่งมีผู้รู้ที่ศึกษาด้านนี้ และเปรียบเทียบในลักษณะของการหมุนเกลียวการเรียนรู้ (Knowledge Spiral)                
ซึ่งคิดค้นโดย IKUJIRO NONAGA และ TAKRUCHI ดังรูป 1 ที่แสดง ขออธิบายดังนี้ จากรูป Knowledge 
Spiral จะเห็นว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนและสร้างความรู้แบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ  ดังนี้  

1. Socialization เป็นขั้นตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้าง Tacit Knowledge จาก 
Tacit Knowledge ของผู้ร่วมงานโดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงที่แต่ละคนมีอยู่  

2. Externalization เป็นขั้นตอนที่สองในการสร้างและแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่มีอยู่และเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการแปลงความรู้จาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge  

3. Combination เป็นขั้นตอนท่ีสามในการแปลงความรู้ขั้นต้น เพ่ือการสร้าง Explicit Knowledge 
จาก Explicit Knowledge ที่ได้เรียนรู้ เพ่ือการสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit Knowledge ใหม่ ๆ  

4. Internalization เป็ นขั้ นตอนที่ สี่ และขั้ นตอนสุ ดท้ ายในการแปลงความรู้ จาก Explicit  
knowledge กลับสู่ Tacit Knowledge ซึ่งจะน าความรู้ที่เรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

2.1.5  องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้   
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้  มี  5  องค์ประกอบ  ดังนี้ 
1. การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย  3 

องค์ประกอบ ได้แก่ 
                 1) ระดับการเรยีนรู้ ได้แก่ การเรียนรูร้ะดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และการเรียนรูร้ะดับองค์การ 
                 2) ประเภทของการเรียนรู้  ได้แก่  การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้จากการคาดการณ์ การ
เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
                 3) ทักษะการเรียนรู้  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
                           3.1) บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)   
                           3.2) แบบแผนทางความคิด (Mental Model)   
                           3.3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  
                           3.4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)  
                           3.5) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)  
                           3.6) การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)  
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2. องค์การ (Organization) หรือการปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation)   
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่  
                 1) วิสัยทัศน์   
                 2) วัฒนธรรมองค์การ   
                 3) กลยุทธ์   
                 4) โครงสร้าง 
 

3. สมาชิกในองค์การ (People) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment) 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
                 1) บุคลากร 
                 2) ผู้บริหาร / ผู้น า 
                 3) ผู้รับบริการ / ลูกค้า 
                 4) คู่ค้า 
                 5) พันธมิตร / หุ้นส่วน 
                 6) ชุมชน 
 

4. ความรู้ (Knowledge) หรือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย 
                 1) การแสวงหาความรู้ 
                 2) การสร้างความรู้ 
                 3) การจัดเก็บความรู้ 
                 4) การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ 
 

5. เทคโนโลยี (Technology) หรือการน าเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application) 
ประกอบด้วย 
                 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 2) เทคโนโลยีพ้ืนฐานของการเรียนรู้ 
                 3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
2.1.5  แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)  หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น คนใน

องค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model)  หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
แสดงถึงวุฒิภาวะ(Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่            
ท าให้บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร                
ให้สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 
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4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกใน
ลักษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็นเปูาหมายส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ 

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองค์กรมีความสามารถที่จะ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม (Total System) ได้อย่างเข้าใจ แล้ว
สามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ที่จะน าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนย่อยๆ นั้นให้เสร็จทีละส่วน 
ลักษณะส าคัญ 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้  
 

2.1.6  องค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
องค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  จะมีลักษณะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้  คือ 
1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศัยหลัก                       

ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, Action)  
2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจ            

จะเป็น Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program  
3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบันทึก

ข้อมูลเป็น case study เพ่ือให้สมาชิกในองค์การได้ศึกษาถึงความส าเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก 

4. มีการเรียนรู้จากผู้อ่ืน (Learning from the Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview), 
การสังเกต (Observation) ฯลฯ 
 

จากการศึกษาถึงแนวคิด “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ( Learning Organization : LO) สามารถสรุปได้ว่า  
“องค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน
ระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เปูาประสงค์ส าคัญ คือ เอ้ือให้เกิดโอกาสในการหา
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ ง               
(Core competence) ขององค์กร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา   
 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้  (Knowledge Management) 
 

2.2.1  ความหมายของ KM (Knowledge Management) 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพ่ือใช้ในการ

บรรลุเปูาหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน 
และบรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ 
ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและ            
มีประโยชน์เพ่ิมขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น               
มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน  

หลักส าคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการด าเนินการ
จัดการความรู้มีบุคคลหรือคนส าคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างท าหน้าที่ในบทบาท
ของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท างานที่ดีและเหมาะสมที่สุด 
เพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด  
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2.2.2  คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้  
1. ศีลธรรมพื้นฐาน ศีลธรรมพ้ืนฐานของสังคมคือการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคน               

ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ศีลธรรมพ้ืนฐานนี้จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การจัดการความรู้มีพ้ืนฐาน
อยู่ที่การให้คุณค่าแก่ความรู้ที่อยู่ในตัวคนทุกคน จึงเป็นรูปธรรมแห่งการปฏิบัติที่ เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่า            
ความเป็นคนของคนทุกคน 

2. การไม่ใช้อ านาจ การใช้อ านาจจะไปปิดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติ คือ การรับรู้ เรียนรู้ งอกงาม 
ถักทอเครือข่าย เมื่อใช้อ านาจจะท าให้กระบวนการตามธรรมชาติบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น 

3. การฟังอย่างลึก (deep listening) การน าความรู้ที่แฝงเร้นในตัวออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ต้องมีการคุยที่เน้นการฟังอย่างลึก ไม่ใช้โต้เถียงกันโดยหวังเอาชนะ การฟังอย่างลึกและเงียบ จิตใจสงบ มีสติ  
จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ยินจะท าให้เกิดปัญญา 

4. วิธีการทางบวก คือ เอาความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของสิ่งที่เคยท าด้วยดีเป็นตัวตั้ง น ามาเห็น
คุณค่าและชื่นชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดให้งดงามและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น วิธีการทางบวกท าให้มีความปิติ            
มีก าลังใจ มีความสามัคคี และมีพลังสร้างสรรค์ที่จะเคลื่อนตัวต่อไปในอนาคต 

5. การเจริญธรรมะ 4 ประการ ที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ปกติมนุษย์เรียนรู้ร่วมกันยาก           
เพราะกิเลส เช่น ความโกรธ ความเกลียด อหังการ การจะเรียนรู้ร่วมกันควรเจริญธรรมะ 4 ประการ ได้แก่ 
ความเอ้ืออาทร ความเปิดเผย ความจริงใจ และความเชื่อถือไว้วางใจกัน 

6. การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (interactive learning through action) เป็นอิทธิปัญญา         
ความรู้ในตัวคนเป็นความรู้ที่เนื่องด้วยการปฏิบัติและการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันท าให้               
การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเป็นผลส าเร็จ 

7. การถักทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคม การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้
บุคคลทั้งโดยตัวบุคคลหรือภายในองค์กรเดียวกันหรือข้ามองค์กรเข้ามาเชื่อมโยงกันโดยความสมัครใจ ไม่ใช่      
การบังคับ แต่เชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและ            
ข้ามองค์กร 

8. การเจริญสติในการกระท า การเจริญสติคือการรู้ตัว ท าให้จิตใจสงบ มีอิสรภาพ เพราะหลุดพ้น
จากความบีบคั้น   สัมผัสความจริงได้   ควบคุมความคิด   การพูดและการกระท าได้  ท าให้เกิดความส าเร็จ   
เป็นความงาม ความดี และความสุข 
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2.2.3  บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 

  

 

 

 

 

 

           ที่มา  : วิจารณ์  พานิช  อ้างตามส านักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ (2551) 

รูปที่ 2.1  บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของส านักงาน ก.พ.ร 

ในกระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กร ควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. "คุณเอ้ือ" คือผู้ที่ท าให้เกิดผลงาน KM มีหน้าที่คัดเลือกหาทีมงานจากหลายสังกัดมาเป็นแกนน า 
สนับสนุนทรัพยากรแก่ทีมงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากความส าเร็จ
หลากหลายรูปแบบ   

2. "คุณอ านวย" ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และอ านวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม   

3. "คุณกิจ" ผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ร้อยละ 90-95 อาจสรุปได้ว่าคุณกิจคือผู้จัดการ        
ความรู้ตัวจริง เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง             
แปลงความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เปูาหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้  

4. "คุณลิขิต" ท าหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมการจัดการความรู้ อาจท าหน้าที่เป็นการเฉพาะกิจ หรือ
ท าหน้าที่เป็นระยะยาว กึ่งถาวรในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หรือ หน่วยงาน หรือองค์กร สิ่งที่ “คุณลิขิต” 
จดบันทึกได้แก ่เรื่องเล่าจากกิจกรรม ขุมความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกการประชุมและบันทึกอ่ืนๆ   

5. "คุณวิศาสตร์" คือ นัก IT ที่เข้ามาช่วยเป็นทีมงาน KM ค าว่า "วิศาสตร์" มาจากค าว่า "IT wizard" 
หรือพ่อมดไอที จะเข้ามาช่วยคิดเรื่องการวางระบบ IT ที่เหมาะกับการด าเนินการ KM 

6. "คุณประสาน" ในการท า KM แบบเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กร "คุณประสาน" 
จะท าหน้าที่ประสานงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกันภายในเครือข่าย ท าให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึก              
เกิดการหมุนเกลียวความรู้ได้อย่างมีพลังมาก เรียกว่า "การหมุนเกลียวความรู้ผ่านเขตแดน" 
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2.2.4  โมเดลปลาทู 

 

รูปที่ 2.2  โมเดลปลาทู 

 

โมเดลปลาทูมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนเปูาหมาย (หัวปลา) ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) และ 
ส่วนการจดบันทึก (หางปลา) 

"หัวปลา" (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนเปูาหมาย ได้แก่ ปณิธานความมุ่งมั่น 
วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะท าจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะท า KM 
ไปเพ่ืออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผู้ด าเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี            
“คุณเอ้ือ” และ “คุณอ านวย” คอยช่วยเหลือ  

"ตัวปลา" (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง ส่วนกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญ ซึ่ง               
“คุณอ านวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะ
ความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการ
หมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 

"หางปลา" (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการ
เก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ                 
“หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดบันทึก เป็นการจดบันทึกความรู้ เทคนิค เคล็ดลับในการท างานที่ได้มา
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรบันทึกในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผังมโนทัศน์ 
(Mind Map) และรูปแบบอ่ืนๆ ให้สมาชิกในองค์กรเข้าถึง เอาไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา และเก็บคลังความรู้
เหล่านี้ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology - ICT) ซึ่งเป็น
การสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด น าไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับ
ต่อไป  
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2.2.5  โมเดลปลาตะเพียน 

 

รูปที่ 2.3  โมเดลปลาตะเพียน 

 

"โมเดลปลาตะเพียน" เป็นบทขยายของ "โมเดลปลาทู" ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น "หัวปลาใหญ่" เป็นสิ่งที่
ทุกหน่วยงานร่วมกันก าหนด ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรือปณิธานความมุ่งมั่นร่วม 
(Common Purpose) หรือเปูาหมายร่วม (Common Goal) เมื่อร่วมกันก าหนดแล้ว ก็ร่วมกันด าเนินการตาม
เปูาหมายนั้น เปรียบเสมือนการที่ "ปลาเล็ก" ทุกตัว "ว่ายน้ า" ไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่แต่ละตัวมีอิสระในการ 
"ว่ายน้ า" ของตนเอง ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ "บริหารหัวปลา" และคอยดูแล "บ่อน้ า " ให้ "ปลาเล็ก" ได้มี
โอกาสใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตนในการ "ว่ายสู่เปูาหมายร่วม" ทุกหน่วยงานย่อยเองก็ต้องคอยตรวจสอบ
ว่า "หัวปลาเล็ก" ของตนหันไปทางเดียวกับ "หัวปลาใหญ่" ขององค์กรหรือไม่  

  
2.3  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

2.3.1  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล  ประสานการพัฒนา  ประชาชนมีความสุข” 
 

2.3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
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รูปที่ 2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
2.3.3  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ก าหนดแบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น  3  ส านัก  7  กอง                  
1  หน่วย  และโรงเรียนในสังกัด  1  โรงเรียน  ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย 
1.1  ฝุายบริหารงานทั่วไป 
1.2  ฝุายนิติการและการพาณิชย์ 

2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย 
2.1  ฝุายการประชุม 
2.2  ฝุายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3. กองแผนและงบประมาณ  ประกอบด้วย 
3.1  ฝุายนโยบายและแผน 
3.2  ฝุายงบประมาณ 
3.3  ฝุายตรวจติดตามและประมวลผล 

4. กองคลัง  ประกอบด้วย 
4.1  ฝุายการเงิน 
4.2  ฝุายบัญช ี
4.3  ฝุายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

5. ส านักการช่าง  ประกอบด้วย 
5.1 ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 

5.1.1 ฝุายส ารวจ 
5.1.2 ฝุายออกแบบ 

“ยึดหลกัธรรมาภบิาล 
ประสานการพัฒนา 

ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
                 และระบบคมนาคมขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง   
                          การปกครอง  และการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา 
                    และการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
             และการท่องเที่ยว 
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5.2  สว่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.2.1  ฝุายเครื่องจักรกล 
   5.2.2  ฝุายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
5.3  ฝุายบริหารงานทั่วไป 

6. กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย 
6.1  ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.2  ฝุายสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 

7. ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
7.1 ส่วนการศึกษา 

7.1.1  ฝุายการศึกษาในระบบ 
7.1.2  ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

7.2 ส่วนส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.2.1 ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
7.2.2 ฝุายส่งเสริมกีฬา  และนันทนาการ 

7.3 ฝุายบริหารงานทั่วไป 
7.4 สถานศึกษาในสังกัด  (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) 
7.5 กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

8. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 
8.1 ฝุายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
8.2 ฝุายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว 

9. กองพัสดุและทรัพย์สิน  ประกอบด้วย 
9.1 ฝุายจัดหาพัสดุ 
9.2 ฝุายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 

10. กองการเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 
10.1  ฝุายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
10.2  ฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
10.3  ฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 

11. หน่วยตรวจสอบภายใน   
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กองแผนฯ กองกิจการสภาฯ กองส่งเสริมฯ กองการเจ้าหน้าที ่กองพัสดุและทรัพย์สิน ส านักการศึกษาฯ กองป้องกันฯ ส านักการช่าง กองคลัง ส านักปลัดฯ 

ฝุายบริหาร 
งานทัว่ไป 

ฝุายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

ฝุายจัดหาพัสด ุฝุายพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

ฝุายปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ส่วนวิศวกรรม 
การก่อสร้าง 
1.  ฝุายส ารวจ 
2.  ฝุายออกแบบ 
 

ฝุายการเงิน 
ฝุายนโยบาย

และแผน 

ฝุายการ
ประชุม 

ฝุายทะเบียน
พัสดุและ
ทรัพย์สิน 

ฝุายบัญช ี

ฝุายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

ฝุายพัฒนาอาชีพ  
และการท่องเท่ียว 

ฝุายเร่งรัด
และจัดเก็บ

รายได้ 

ฝุายนิตกิาร
และ 

การพาณิชย์ 
ฝุายวินยั 

และส่งเสริม
คุณธรรม 

ฝุาย
สงเคราะห์
และฟื้นฟู

ผู้ประสบภัย ฝุายตรวจติดตาม 
และประเมินผล 

ฝุายงบประมาณ ฝุายกิจการ
สภา อบจ. 

ส่วนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
1. ฝุายเครื่องจักรกล 
2. ฝุายก่อสร้าง 

และซ่อมบ ารุง 
 

ฝุายบริหารงานท่ัวไป 

ส่วนบริหารการศึกษา 
1. ฝุายการศึกษาในระบบ 
2. ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ฝุายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
2. ฝุายส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 

ฝุายบริหารงานท่ัวไป 

สถานศึกษาในสังกัด 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

รูปที่  2.5   โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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2.4  เครื่องมือในการจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีเครื่องมือในการจัดการความรู้หลากหลายรูปแบบ  (อ้างถึงใน
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
จังหวัดเชียงใหม่)  ซึ่งท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึง  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  ดังนี้ 
 

2.4.1  ชุมชนนักปฏิบัติ  Community of practice : Co P เป็นการจัดกลุ่มคุณกิจ (ในที่นี้
หมายถึง  หัวหน้าส่วนราชการ)  ที่ท าเรื่องเดียวกัน  มารวมตัวกันด้วยเรื่องที่สนใจเรื่องเดียวกัน (Domain)             
มาพบปะกันสม่ าเสมอ (Community) และมาพัฒนาวิธีการท างานในเรื่องนั้นๆ  ให้ดีขึ้น (Best practice)  
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน  เช่น  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.6   การประชุม หน.ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562   เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 
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2.4.2  ทีมข้ามสายงาน  (Cross-Functional Team)  คือ การจัดตั้งทีมงานหรือคณะท างานเพ่ือ
มาท างานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่าการท างานในแต่ละเรื่องต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ ด้าน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และท างานร่วมกัน จึงจะประสบความส าเร็จ   เช่น  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติราชการด้านการประเมินองค์กร ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.7   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติราชการด้านการประเมินองค์กร  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
2.4.3  การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR)  คือ การร่วมกันทบทวน

กระบวนการท างานแต่ละข้ันตอน เพื่อค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินการ ซึ่งในการทบทวนนั้น อาจได้
ค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแนวทางการปรับปรุงให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องท าการสรุป
บทเรียนทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนการท างานที่ส าคัญแต่ละขั้นตอน รวมถึงเป็นการตรวจสอบระดับของการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วย  เช่น  สรุปรายงานการอบรม  คู่มือการปฏิบัติงาน  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 
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รูปที่  2.8   สรุปรายงานการอบรม  คู่มือการปฏิบัติงาน  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
2.4.4  เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา)  คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพ่ือเอาสิ่งดีๆ            

ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมากเกินไป มีเพียงการก าหนดประเด็น
กว้างๆ ในเรื่องที่จะสนทนากัน ไม่รู้ค าตอบสุดท้ายว่าคืออะไร ไม่ก าหนดเวลาสนทนาของแต่ละคน เปิดกว้าง 
ด้านเวลา สถานที่บุคคลและเปิดกว้างทางใจของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกัน บรรยากาศสบายๆ บรรยากาศ 
เชิงบวก  เช่น  มุมรักการอ่าน  มุมเสวนา มุมพักผ่อน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.9   มุมเสวนาต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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2.4.5  เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)  คือ การให้หรือขอรับค าแนะน าหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่า
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในเรื่องนั้นๆ เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เช่น ในแต่ละ
ส านัก/กอง จะมีคู่มือการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะบอกรายละเอียดผู้ปฏิบัติงานแต่ละด้านไว้ ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.10   คู่มือการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ 
 
2.4.6  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)  คือ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 

เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้   
เช่น  การก าหนดต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.11   แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
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2.4.7  การสอนงาน (Coaching)  คือ การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือรุ่นพ่ีที่มี
ผลงานดี มาแนะน า สอนให้คนที่มาใหม่หรือคนที่ต้องการเรียนรู้ได้ปรับปรุงวิธีการท างาน   เช่น  ข้าราชการ
โอนย้ายมา / บรรจุแต่งตั้ง  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะมีการมอบหมายและแบ่งงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละส านัก/กอง และจะมีบุคลากรพ่ีเลี้ยงคอยสอนงาน  และปฏิบัติหน้าที่แทนกรณี         
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองรับทุกต าแหน่ง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.12   ค าสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
2.4.8  พี่เลี้ยง (Mentoring) คือ การให้คนท างานที่อยู่คนละฝุาย/กลุ่มงาน/แผนกหรือแผนก

เดียวกันก็ได้ มาช่วยแนะน าวิธีการท างาน ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้ค าปรึกษาชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ใน
กลุ่มผู้บริหารหรือผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหาร 

 
 
2.4.9  การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned)  คือ การเรียนรู้โดยอาศัยข้อมูล

ความส าเร็จและความผิดพลาดจากการด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดข้อผิดพลายน้อยที่สุดหรืออย่างน้อย ไม่เกิดความผิดพลาดในประเด็นที่เคยผิดพลาด
มาแล้ว 
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2.4.10  แฟ้มงานเพื่อการพัฒนา (Portfolio)  คือ การบันทึกผลงานดีๆ นวัตกรรมในการท างาน 
ค าชื่นชมความภาคภูมิใจทั้งระดับบุคคล ระดับแผนกหรือระดับองค์การ เรียกอีกอย่างว่าบัญชีความสุข   เช่น 
โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้มี คุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.13   โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

ประจ าปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 
2.4.11  การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling)  คือ การถอดความรู้ฝังลึกโดยการ

มอบหมายให้ผู้ที่มีผลงานดีหรือมีวิธีการท างานที่ดี มาเล่าให้คนอ่ืนๆ ฟังว่าท าอย่างไร ผู้เล่าจะเล่าให้เห็นการ
ปฏิบัติใช้ภาษาเชิงปฏิบัติจริง และมีการบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เช่น  รายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
CRPAO NEWS REPORT ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.14   รายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT 
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2.4.12  การศึกษาดูงาน (Study tour)  คือ การเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้อ่ืนโดยเข้าไปดู
สถานที่จริง การปฏิบัติจริง เพ่ือให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.15   เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาดูงาน อบจ.เชียงราย  
ศึกษาดูงานการบริการจัดการองค์กร และการจัดบริการสาธารณะ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  

เช่น  ด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านการบริหารงานทั่วไป  ฯลฯ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.16   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน  

จังหวัดเชียงราย และผู้เข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์ ศึกษาดูงานโรงงาน
บริหารจัดการขยะครบวงจร ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน าองค์ความรู้มาพัฒนา
ในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายโดยชุมชนมีส่วนร่วม  อีกท้ังเป็นการศึกษาการน าเทคโนโลยี 
มาช่วยในการก าจัดขยะอย่างปลอดภัยและไร้มลพิษท่ีสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
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2.4.13  เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)  คือ การจัดการประชุมหรือ
กิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน 
เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซึ่งอาจท าได้ในหลายลักษณะ เช่น 
การสัมมนาและการประชุมทางวิชาการท่ีจัดอย่างสม่ าเสมอ  การจัดกิจกรรม  KM  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.17   การจัดกิจกรรม KM  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
2.4.14  แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE)  คือ การก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร 

(Center of Excellence) ให้สามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.18   คู่มือการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ 
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2.4.15  ฐานความรู้ (Knowledge Bases)  คือ การเก็บข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลและให้ผู้ต้องการใช้ค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.19   วิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดท าถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.20   จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ 
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2.4.16  Intranet, Web  คือ ระบบเครือข่ายสื่อสารที่รองรับส าหรับการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ท าให้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ ทุกเวลา 

 
2.4.17  Webblog คือ เครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ 2 ทาง ที่สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร อาจเป็น

การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.21   เว็บไซต์ อบจ.เชียงราย  http://www.chiangraipao.go.th/ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2.22   กลุ่ม Line  อบจ.เชียงราย 

 

http://www.chiangraipao.go.th/
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2.4.18   IQCs (Innovation & Quality Circles)  คือ กลุ่มที่พัฒนามาจากกลุ่ม QCs (Quality 
Circles) ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะมาจากต่างหน่วยงานหรือต่างระดับในองค์กรหรืออาจจะมาจากต่างองค์กรก็ได้ 
กลุ่ม IQCs จะรวมตัวกันเพ่ือค้นหาวิธีการที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ หรือเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ท างานต่างๆ การท ากลุ่ม IQCs นี้จะเป็นการระดมสมองเพ่ือก าหนดแนวคิดต่างๆ ที่หลากหลายในการพัฒนา
องค์กรตามหัวข้อเรื่องท่ีตั้งไว้และค้นหาทางเลือกท่ีดีที่สุด ช่วยแก้ปัญหาในการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร 

 
2.4.19   สภากาแฟ (Knowledge Café)  คือ การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นั่งรับประทานกาแฟ ในเรื่องานที่สนใจและงานที่เกิดปัญหาเพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.23   อบจ.เชียงรายเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ พบปะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย  
ณ  สวนไม้งามริมน้ ากก  ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

 
 
2.4.20   การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)  คือ การย้ายบุคลากรไปท างานในหน่วยงานต่างๆ 

ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงานเป็นระยะๆ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝุาย ท าให้ผู้ถูกสับเปลี่ยนงานเกิดการพัฒนาทักษะที่
หลากหลายมากข้ึน 

 
2.4.21   วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  คือ การเรียนรู้จากวิธีการท างานที่ดีที่สุดใน

เรื่องนั้นๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ 
ที่ท าให้ผลงานบรรลุเปูาหมายระดับสูงสุด 
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บทที่  3 
 

แผนการจัดการความรู้ 
 

ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  นี้  คณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  ได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมตามการจ าแนกความรู้จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จในงานทั้งที่เป็น
งานประจ าหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร  ได้แก่  ความรู้ด้านแผนงาน  การบริหารงานบุคคล  งบประมาณ            
การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  จ านวน                 
3  กิจกรรม  จึงขอน าเสนอแผนการจัดกิจกรรมที่ตามล าดับ  ดังนี้  

5.1  กิจกรรมแนวทางการวิเคราะห์ค่างาน (ลักษณะงานที่ปฏิบัติ) ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566)      

5.2  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
5.3  กิจกรรมการบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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ตารางท่ี 5.1    กิจกรรมแนวทางการวิเคราะห์ค่างาน (ลักษณะงานที่ปฏิบัติ) ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี(พ.ศ. 2564 – 2566) 

 
 
ชื่อส่วนราชการ  :  กองการเจ้าหน้าที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ระเบียบ / กฎหมาย ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)   
เป้าหมาย KM (Desired  State)  :  ท าให้ผลการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ. 2564 – 2566) เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง      

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบกิจกรรม 

1. แนวทางการวิเคราะห์
ค่างาน (ลักษณะงาน         
ที่ปฏิบัติ) ในการจัดท า
แผนอัตราก าลัง  3  ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) 

 

ธันวาคม 
2562 

จ านวนของ
บุคลากร 

อบจ.เชียงราย
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  70  
ของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม

สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ  
ไปประยุกต์ใช้
งานไม่ต่ ากว่า 
ระดับ มาก 

บุคลากร                
ในสังกัด   

อย่างน้อย 
ส านัก/กองละ 

 5  คน 

- มือถือสมาร์ทโฟน 
- เครื่องคิดเลข 
- กระดาษ 
- ปากกา 
- ดินสอ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

- การเรียนรู้จากบทเรียน
ในอดีต (Learning 
from their own 
experience) 
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ตารางท่ี  5.2  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 
ชื่อส่วนราชการ  :  ส านักการช่าง 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ระเบียบ / กฎหมาย ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ อปท.    
เป้าหมาย KM (Desired  State)  :  เข้าใจแนวทางการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอย่างถูกต้อง    

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบกิจกรรม 

2. การจัดบริการ
สาธารณะด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

มกราคม 
2562 

จ านวนของ
บุคลากร 

อบจ.เชียงราย
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวนของบุคลากร 
อบจ.เชียงรายที่เข้า

ร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 
50% ต้องเข้าใจ         

แนวทางการจัดบริการ
สาธารณะด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
อย่างถูกต้อง 

บุคลากร                
ในสังกัด   

อย่างน้อย 
ส านัก/กองละ 

 5  คน 

- มือถือสมาร์ทโฟน 
- กระดาษ 
- ปากกา 
- ดินสอ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

ส านักการช่าง/ 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 

- การเรียนรู้จากบทเรียน
ในอดีต (Learning 
from their own 
experience) 
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ตารางท่ี  5.3  กิจกรรมการบริหารพัสดุ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
ชื่อส่วนราชการ  :  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ระเบียบ / กฎหมาย ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การบริหารพัสดุ 
เป้าหมาย KM (Desired  State)  :  ท าให้ผลการบริหารพัสดุเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง    

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบกิจกรรม 

1. การบริหารพัสดุ กุมภาพันธ์ 
2562 

จ านวนของ
บุคลากร 

อบจ.เชียงราย
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  70  ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับ                  
ไปประยุกต์ใช้งาน              

ไม่ต่ ากว่า ระดับ มาก 
 
 

บุคลากร                
ในสังกัด   

อย่างน้อย 
ส านัก/กองละ 

 5  คน 

- มือถือสมาร์ทโฟน 
- กระดาษ 
- ปากกา 
- ดินสอ 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน/กอง
การเจ้าหน้าที่ 

- การเรียนรู้จากผู้อื่น 
(Learning from 
the Others)) 
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