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ประกาศเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
เรื่อง แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
*****************
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัักเกณฑััและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดัี พ.ศ. 2556ั
มาตราั 11 ส่วนราชการมีหน้าที่ พััฒนาความรู้ในส่วนราชการััเพื่ อให้มีลักษณะเป็นองคัการแห่งการัเรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอัโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารัและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆัเพื่อนํามาประยุกตใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการได้ อย่ า งถู กต้ องัรวดเร็ ว และเหมาะสมกับ สถานการณ ััรวมทั้ งต้ องส่ งเสริม และพััฒ นาความรู้
ความสามารถััสร้างวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการในสังกัดเป็นบุคลากรที่ มัีประสิทธิภาพและมัีการ
เรียนรู้ร่วมกัันัััทั้งนี้ัเพัื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกัับการบริหารราชการให้เกัิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ั นั้น
เพัื่อให้ การปฏิบั ติร าชการของเทศบาลตําบลหนองผึ้ ง เป็ น ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยั
หลักเกณฑัและวิธีการบริการกัิจการบ้านเมืองที่ดัี พ.ศ.2556ัมาตราั11ัที่กัําหนดให้สั่วนราชการมีหน้าที่พััฒนาั
ความรู้ในส่วนราชการัเพื่อให้มีลักษณะเป็นองคักรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอัประกอบกับมติคณะกรรมการั
การจัดการความรู้ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งในการประชุมััเมื่อวันที่ั20ั กันยายนั2557ััเห็นชอบแผนการ
จัดการความรู้ั ประจําปีงบประมาณัพ.ศ.ั 2558ััซึง่ ได้ผ่านการทบทวนโดยผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ข อง
เทศบาลตําบลหนองผึ้งเรียบร้อยแล้วนั้นัจึงประกาศใช้แผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณัพ.ศ.ัั2558ัั
ทั้งนี้ัสามารถดูรายละเอัียดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ั ั(Knowledge Management :KM) ของเทศบาลตําบล
หนองผึ้งัได้ทัี่เว็บไซตัwww.nongphung.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศัณัวันที่ั 1ั เดือนั ตุลาคมั พ.ศ.ั 2557

พ.อ.อ
ั(ปัญญาััหล้าดวงดี)
ััััันายกเทศมนตรีตําบลหนองผึ้ง

คานา
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัักเกณฑััและวิธีัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีัพ.ศ.ั๒๕๔๖ั
มาตรา๑๑ั กําหนดให้ส่วนราชการัมีหน้าที่พััฒนาความรู้ในองคกรั เพื่อให้มีลักษณะเป็นองคักรแห่งการเรียนรู้ั
อย่างสม่ําเสมอัโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพัื่อนํามาประยุกตใช้ในการั
ปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งรวดเร็ ว เหมาะสมกั บ สถานการณ ัรวมทั้ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพััฒ นาความรู้ั
ความสามารถัสร้างวิสัยทัศนัและปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มัีประสิทธิภาพั
และมัีการเรียนรู้ร่วมกััน
เพัื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองผึ้งเป็นไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการบริหารั
ที่ดัี จึงได้นําการจัดการความรู้ั(ัKnowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกัําหนดขึ้นและ
นําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางเทศบาลตําบลหนองผึ้งได้ดําเนินการจัดวางระบบการจัดการความรู้ั
และแผนการดําเนินงานไว้เพือ่ ที่จะให้มกี ารรวบรวมัจัดระบบัเผยแพร่ัถ่ายโอนองคความรู้ที่เป็นประโยชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองผึ้งัให้สามารถนํา ไปประยุกตใช้ัในสถานการณต่างๆั ได้ทันเวลาและทัน
เหตุการณั จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหนองผึ้งัมีคุณภาพและมัีประสิทธิภาพ
เพัิ่มมากขัึ้น ซึ่ง จะทัําให้องคกรบรรลุเป้าหมายตามวิ สัยทั ศน พัันธกิจ ัและเป็น องคกรแห่งการเรีย นรู้ (Learning
Organization )

งานการเจ้าหน้าที่ัสํานักปลัดเทศบาลั
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง

แผนการจัดการความรู้
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
สารบัญ
เรื่อง
หน้า
๑.ั บทสรุปผู้บริหาร
๑
๒.ั ประกาศแต่งตั้งทัีมงานััKM และัCKO (Chief Knowledge Officer)ัััััััััััััััััััััััััั๒
๓.ั ขอบเขตัKM (KM Focus Area)
๓
๔.ััเป้าหมายัKM (Desired State)ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั๔
๕.ั ปัจจัยแห่งความสําเร็จั(Key Success Factor)
๔
๖.ั แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลตําบลหนองผึ้ง
4
๗.ั แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู้เทศบาลตําบลหนองผึ้ง
๗
๘.ั หัวใจของการจัดการความรู้
10
๙.ั เครือ่ งมือในการจัดการความรู้
๑1
๑๐.ั การจัดการความรู้กับองคกรแห่งการเรียนรู้
๑๑
๑๑.ั Cop (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ
12
๑๒.ั กรมการปกครองเริ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ั (Cop) นําร่องทัี่วปค.
๑๕
๑๓.ั คุณเอัื้อคุณอัํานวยคุณกัิจคุณประสานคนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู้
17
๑๔.ั ภาษิตัคําคมัKM
๑8
๑๕.ั เรียนรู้ั ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่
๑9
๑๖.ัการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ัและสรุปผลการประเมินตนเอง
20
๑๗.ั เกณฑการประเมิน
21
๑๘.ั แผนการจัดการความรู้ัเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
22
๑๙.ั การติดตามและประเมินผล
๒7

๑. บทสรุปผู้บริหาร
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัักเกณฑััและวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดีัพ.ศ.ั๒๕๔๖ั
มาตราั๑๑ักําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พััฒนาความรู้ในองคกรัเพัื่อให้มีลักษณะเป็นองคักรแห่งการเรียนรู้ั
อย่างสม่ําเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆััเพื่อนํามาประยุกตใช้ในการั
ปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งถัูก ต้ อ งรวดเร็ ว เหมาะสมกั บ สถานการณ ั รวมทั้ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพััฒ นาความรู้ั
ความสามารถสร้างวิ สััยทัศนัและปรับเปลี่ยนทัศนคติข องข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ ภาพั
และมีการเรียนรู้ร่วมกััน
เพัื่อให้ การปฏิบั ติร าชการของเทศบาลตําบลหนองผึ้ ง ัเป็น ไปตามหลั กเกณฑและมีวิธีการ
บริหารที่ดีจึงได้นําการจัดการความรู้ั (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกัําหนด
ขึ้ น และนํ า ไปปฏัิบั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมัโดยทางองค กรได้ จั ด วางระบบการจั ด การความรู้ แ ละแผนการ
ดําเนินงานไว้ดังรายการต่อไปนี้

๒. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
เพัื่อให้การจัดทําระบบการจัดการความรู้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผลัเทศบาลตําบลหนองผึ้งจึงได้
ประกาศแต่งตั้งทัีมงานั KM และัCKO ดังต่อไปนี้
1.ัันายกเทศมนตรีตําบลหนองผึ้ง
เป็น CKO
2. ัรองนายกเทศมนตรีตําบลหนองผึ้งคนที่ั1ั
เป็น ที่ปรึกษา CKO
3. ัรองนายกเทศมนตรีตําบลหนองผึ้งคนที่ั2ั
เป็น ที่ปรึกษา CKO
4. ปลัดเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
ั
เป็น ผอ.ัKM Team
5. ัรองปลัดเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
เป็น KM Team
6. ัหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
เป็น KM Team
7.ััผู้อํานวยการกองคลัง
เป็น KM Team
8.ััผู้อํานวยการกองช่าง
เป็น KM Team
9.ััผู้อํานวยการกองการศึกษา
เป็น KM Team
10.ัับุคลากร
เป็น KM Teamและเลขานุการ
โดยั CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้การสนับสนุนในด้านต่างัๆัเช่นัทรัพยากรัและให้
คําปรึกษาแนะนําและร่วมประชุมเพัื่อการตัดสินใจแก่คณะทํางานัและทัี่ปรึกษาั CKO มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการและอัุปสรรคต่างัๆัที่เกัิดขึ้นกัับคณะทํางาน
และัผอ.ัKM Teamัมีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดทําแผนงานการจัดการความรู้ในองคกรเพื่อ
นําเสนอประธานัรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าต่อประธานัผลักดันัติดตามความก้าวหน้าและั
ประเมัินผลเพื่อปรับปรุงแกั้ไขประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน
และัKM Team มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายัจัดทํารายงาน
ความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบเป็นั“แบบอย่างที่ดั ีั” ในเรื่องการจัดการความรู้เป็นัMaster Trainer
ด้านการจัดการความรู้

3. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
กรอบการประเมัินด้านการจัดการความรู้ั ซึ่งจะมีความเกัี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัับพระราชกฤษฎีกาว่าั
ด้วยหลัักเกณฑัและวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดีั พ.ศ.ั๒๕๔๖ั มาตราั ๑๑ั กําหนดให้ส่วนราชการมีั
หน้าที่พัฒนาความรู้ในองคกรัเพัื่อให้มีลักษณะเป็นองคักรแห่งการเรียนรู้ัอย่างสม่ําเสมอัโดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างัๆั เพื่อนํามาประยุกตใช้ในการปฏิบัติราชการได้ัอย่างถูกต้องั
รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณััรวมทั้งต้องส่งเสริมและพััฒนาความรู้ความสามารถัสร้างวิสััยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มัีประสิทธิภาพั และมัีการเรียนรู้ร่วมกัันัทั้งนี้ัเพื่อ
ประโยชนัในการปฏัิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกัับการบริหารราชการให้เกัิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระ
ราชกฤษฎีกาดังนั้นขอบเขตัKM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดัประกอบด้วย
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
๑)ั ส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พััฒนาบุคลากรัและให้เป็นสั่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
๒)ัเสริมสร้างบรรยากาศให้เอัื้อต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พััฒนางานของหน่วยงานต่างัๆัภายในเทศบาล
ขอบเขตัKM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
ประโยชนทัี่จะได้รัับจากขอบเขตัKM ที่มีต่อ
ขอบเขตัKM ที่
ประชาชนไทย
ข้าราชการัของ
กระทรวงักรม รัฐบาล
Outsource
(KM Focus Areas)
ชาวต่างชาติัชัุมชน
หน่วยงานตนเอง
กองัของ
ของ
หน่วยงานอัื่น
หน่วยงาน
๑.ัส่งเสริมการนํา
๑.ัได้รัับการบริการที่
๑.ได้รัับความรู้เพิ่มขึ้น
๑.ัได้รัับ
1. เกิด
กระบวนการจัดการความรัู้ สะดวกรวดเรั็ว
๒.ได้รัับการพัฒนา
ผลงานทัี่มี
ภาพลักษณที่ดี
มาใชั้พฒ
ั นาบุคลากรัและ ๒.ัได้รัับความรู้เพิ่มขึ้น
ศักยภาพของตนเองและ ประสิทธัิภาพ
ให้เป็นส่วนหนึง่ ของการ
จากสื่อประชาสัมพันธั
เทศบาล
๒.ภาพลักษณ
ปฏิบัติงาน
ต่างๆ
๓.ัสามารถปฏิบัติงานได้ ที่ดี
๓.ัชัุมชนได้รัับการพัฒนา อย่างมีประสัิทธัิภาพ
ไปในทางที่ดีขึ้น
๔.ัได้รัับความไว้วางใจ
๔.ัชัุมชนเกิดภาพลักษณ จากผู้ใชั้บริการ
ที่ดีขึ้น
๕.ัเกิดภาพลักษณที่ดี
๒.ัเสริมสร้างบรรยากาศให้
เอื้อต่อการนําการจัดการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางานของหน่วยงาน
ต่างๆัภายในเทศบาล

๑.ัได้รัับการบริการที่
สะดวกัสบาย
๒.ัสามารถสืบั/ัค้นหา
ความรู้ต่างๆัได้ง่าย

๑.ัมีวิสยั ทัศนร่วมกัน
๒.ัมีความคิดร่วมกัน
๓.ัมีการพัฒนาตนเอง
๔.ัมีการเรัียนรู้ในทัีม
๕.ัมีความคิดเชิงระบบ
๖.ัมีความคิดสร้างสรรค

๑.ัเกิด
ภาพลักษณที่
ดี

๑.เกิด
ภาพลักษณที่ดี

๔. เป้าหมาย KM (Desired State)
เป้าหมาย KM (Desired State) ทัง้ หมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดำเนินการ ประกอบด้วย
๑)ัการสนับสนุนสั่งเสริมให้บุคลากรในสังกััดเทศบาลตําบลหนองผึ้งได้รับการพัฒนาศักยภาพั
ความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆั เช่นัการศัึกษาต่อั/ัฝึกอบรมั/ัสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
๒)ัการสนับสนุนสั่งเสริมให้บุคลากรในสังกััดเทศบาลตําบลหนองผึ้งมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน/ั
กิจกรรมของเทศบาลอย่างเข้มแขั็งและตั่อเนื่อง
๓)ัการสนับสนุนสั่งเสริมให้บุคลากรในสังกััดเทศบาลตําบลหนองผึ้งัมัีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองคั
ความรู้แก่เพัื่อนร่วมงาน
๔)ัการสนับสนุนสั่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน
๕)ัการสนับสนุนสั่งเสริมการสร้างขวัญและกัําลังใจแก่ผู้ปฏัิบัติงาน
๕. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสําเร็จั(Key Success Factor) เพัื่อให้ดําเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายKM ที่เลือกทําั
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองคกรคือ
๑)ั ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญัและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกัิจกรรม
๒)ับุคลากรที่เกัี่ยวข้องให้ความร่วมมัือเป็นอย่างดี
๓)ั คณะกรรมการจั ด การความรู้ ัมี ค วามรู้ ั ความเข้ า ใจัและมัุ่ง มั่ น ในการดํ า เนิ น งานอย่ า งเต็ มั
ประสิทธิภาพเพัื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๔)ัมีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ัอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๖. แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลตาบลหนองผึ้ง Knowledge Management
การจัดการความรู้ั(Knowledge Management: KM) คือัการรวบรวมองคความรู้ทมี่ ีอั ยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลัหรือเอกสารมาพััฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองคกรสามารถั
เข้าถัึงความรู้และพััฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ร วมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพัอัันจะส่งผลให้องคักรมีั
ความสามารถในเชิงแข่งขัันสูงสุดัโดยที่ความรู้มัี ๒ั ประเภทัคือ
๑.ั ความรู้ที่ฝังอยู่ในคนั(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณั พรสวรรคหรือั
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเขั้าใจในสิ่งต่างัๆัเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถั่ายทอดออกมาเป็นคําพัูดั
หรือลายลัักษณอัักษรได้โดยง่ายัเช่นัทักษะในการทํางานงานฝีมือัหรือการคิดเชิงวัิเคราะหับางครั้งจึงเรียกว่าั
เป็นความรู้แบบนามธรรม
๒.ั ความรู้ที่ชัดแจ้งั(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ัโดยผ่านวิธีั
ต่างัๆัเช่นการบันทึกเป็นลายลักษณอัักษรัทฤษฎีั คู่มือต่างัๆัและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมั
นพ.ัวิจารณัพานิชัได้ัให้ัความหมายของคําว่าั“การจัดการความรู้ั” ไว้ัคือสําหรับนักปฏัิบัติการจัดการ
ความรู้คือัเครือ่ งมือเพัื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยั ๔ัประการไปพร้อมัๆั กันัได้แกั่
๑.ับรรลุเป้าหมายของงาน
๒.ับรรลุเป้าหมายการพััฒนาคน
๓.ับรรลุเป้าหมายการพััฒนาองคักรไปเป็นองคักรเรียนรู้
๔.ับรรลุความเป็นชุมชนัเป็นหมู่คณะความเอัื้ออาทรระหว่างกันในที่ทัํางานการจัดการความรู้เป็น การ

ดำเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่
๑).การกัําหนดความรู้หลักทัี่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกัิจกรรมของกลุ่มหรือองคกร
๒).ัการเสาะหาความรู้ที่ตอ้ งการ
๓).ัการปรับปรุงดัดแปลงัหรือสร้างความรู้บางส่วนัให้ัเหมาะต่อการใช้ังานของตน
๔).ัการประยุกตัใช้ความรู้ในกัิจการงานของตน
๕).ัการนําประสบการณัจากการทํางานัและการประยุกตัใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ัและสกัด
“ขุมความรู้ั”ออกมาบันทึกไว้
๖).ัการจดบันทึกั“ขุมความรู้ั”และั“แกั่นความรู้ั” สําหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็น ชัุดความรู้ที่ั
ครบถ้วนัลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นัเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการั๖ัประการนี้ับูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันัความรู้ที่เกัี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งั
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอัื่นที่เข้าใจได้ทัั่วไปั(Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมองั
(Tacit Knowledge) ทีอ่ ยู่ในคนทั้งทัี่อยู่ในใจั(ความเชื่อค่านิยม)ัอยู่ในสมองั(เหตุผล)ัและอยู่ในมือและส่วนอื่นๆั
ของร่างกายั(ทักษะในการปฏัิบัติ)ััการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทําร่วมกัน ไม่ใช่กิจกรรมที่ทําั
โดยคนคนเดียวเนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้ั” จึงมีคนเขั้าใจผิดัเริ่มดําเนินการโดยเข้า ไปที่ความรู้คือเริ่มที่ั
ความรู้นี่คือความผิดพลาดที่ พบบ่อยมากัการจัดการความรู้ที่ถู กต้องจะต้ องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงานั
เป้าหมายของงานที่สําคัญ ัคือัการบรรลุ ผลสััมฤทธิ์ในการดําเนินการตามที่กัําหนดไว้ ัที่เรียกว่าัOperation
Effectiveness และนิยามผลสััมฤทธิ์ออกเป็นั๔ั ส่วนั คือ
๑).ั การสนองตอบั(Responsiveness) ซึ่งรวมทัง้ การสนองตอบความต้องการของลูกค้าั สนองตอบ
ความต้ องการของเจ้ าของกัิจ การหรื อผู้ ถื อหุ้ น ัสนองตอบความต้ องการของพนั กงานัและสนองตอบความั
ต้องการของสังคมส่วนรวม
๒).ั การมีนวัตกรรมั(Innovation) ทั้งทัี่เป็นนวััตกรรมในการทํางานและนวัตกรรมด้านผลิตภััณฑั
หรือบริการ
๓).ั ขีดความสามารถั(Competency) ขององคกรัและของบุคลากรที่พััฒนาขึ้นซึ่งสะทั้อนสภาพการั
เรียนรู้ขององคกร
๔).ั ประสิทธิภาพั(Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสั่วนระหว่างผลลัพธักับต้นทุนที่ลงไปัการทํางานที่ั
ประสิทธิภาพสูงหมายถึงัการทํางานที่ลงทุนลงแรงน้อยัแต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง
เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ัคือัการที่กลุ่มคนที่ดําเนินการจัดการความรู้ร่วมกัันัมีชุดความรู้
ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเองสําหรับใช้งานของตนัคนเหลั่านี้ัจะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลาโดยทีั่ การั
สร้างนั้นเป็นการสร้างเพัียงบางส่วนัเป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้ัเหมาะั
ต่อสภาพของตนัและทดลองใช้งานัจัดการความรู้ัไมั่ใช่กิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกัี่ยวกับเรื่องความรู้แต่ั
เป็นกิจกรรมทีแ่ ทรก/แฝงัหรือในภาษาวิชาการเรียกว่าับูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทํางานัและที่สําคัญั
ตัวการจัดการความรู้เองกั็ต้องการการจัดการด้วย
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อ
งานั พััฒนางานั
คนั พััฒนาคน
องคกรัเป็นองคักรการเรียนรู้
ความเป็นชัุมชนในที่ทัํางานั การจัดการความรู้ั จึงไมั่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเองั นี่คือั หลุมพรางข้อั
ทีั่ ๑ัของการจัดการความรู้เมื่อไรก็ตามทัี่มกี ารเข้าใจผิดัเอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมายความผิดพลาดก็ัเริ่ม

เดินเข้ามาอัันตรายที่จะเกิดตามมาคัือัการจัดการความรู้เทียมัหรือัปลอมเป็นการดําเนินการเพียงเพัื่อให้ได้ชื่อั
ว่ามีการจัดการความรู้ัการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ ัแรงจูงใจัการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ัเป็นก้าวั
แรกัถ้ากั้าวถูกทิศทางัถูกวิธีั ก็มีัโอกาสสําเร็จสูงแต่ถั้าก้าวผิดัก็ัจะเดินไปสูั่ัความล้มเหลวัตัวกําหนดที่สําคัญั
คือแรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย
- สัมมาทิฐิั:ัใช้ัการจัดการความรู้ัเป็นเครื่องมือเพัื่อบรรลุความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริงัและดําเนินการต่อเนื่อง
- การจัดการระบบการจัดการความรู้
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ั แรงจูงใจแท้ตอ่ การดําเนินการจัดการความรู้คือัเป้าหมาย
ที่งานคนองคกรและความเป็นชัุมชนในที่ทํางานดังกล่าวแล้วัเป็นเงื่อนไขสําคัญในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความสําเร็จ
ในการจัดการความรู้แรงจูงใจเทียมจะนําไปสู่การดําเนินการจัดการความรู้ ัแบบเทียมัและไปสู่ความล้มเหลวของ
การจัดการความรู้ในที่สุดัแรงจูงใจเทียมต่อการดําเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยัมีมากมายหลายแบบที่พบ
บ่อยที่สุดัคือทําเพียงเพัื่อให้ได้ชื่อว่าทําัทําเพราะถัูกบังคัับตามขั้อกําหนดัทําตามแฟชั่นัแต่ไม่เขั้าใจความหมายั
และวิธีการดําเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริงั
องค์ประกอบสำคัญของการจัดการ
ความรู้(Knowledge Process)
๑.“คน” ถือว่าเป็นองคัประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ ัและเป็นผู้นําความรู้ไปใช้ให้เกิดั
ประโยชน
๒.“เทคโนโลยีั” เป็นเครื่องมือเพัื่อให้คนสามารถคั้นหาัจัดเก็บัแลกเปลี่ยนั รวมทั้งนําความรู้ัไปใช้ั
อย่างง่ายัและรวดเร็วขึ้น
๓.“กระบวนการความรู้ั” นั้นัเป็นการบริหารจัดการเพัี่อนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผัู้ใช้เพื่อทํา
ให้เกิดการปรับปรุงัและนวัตกรรม
องคัประกอบทั้งั ๓ั ส่วนนี้ ั จะต้องเชื่อมโยงและบูร ณาการอย่างสมดุลการจัดการความรู้ข องกรมการ
ปกครองัจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัักเกณฑััและวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดีัพ.ศ.๒๕๔๖ั กําหนดให้
ส่วนราชการมีหน้าที่พััฒนาความรู้ัในส่วนราชการเพัื่อให้มีลักษณะเป็นองคักรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอัโดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพัื่อนํามาประยุกตใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้องัรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณั รวมทั้งต้องส่งเสริมและพััฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทั ศนั
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพัและมีการเรียนรู้ร่วมกัันั

๗. แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู้(ัKnowledge Management Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู้ั (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการั
การเปลี่ยนแปลงั(ัChange Management Process) เทศบาลตําบลหนองผึ้งนํามาประยุกตใช้ในการจัดทําั
แผนการจัดการความรู้ั(KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ั(Knowledge Management Process)
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

กระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management)
เป็นกระบวนการที่จ ะช่วยให้เกิด พััฒนาการของความรู้ัหรือการจัดการความรู้ที่จะเกัิดขึ้นภายในองคกรมีั
ทั้งหมดั๗ั ขั้นตอนัคือ
๑)ัการบ่งชี้ความรู้เป็นการพัิจารณาว่าองคกรมีวิสัยทัศนั พันธกิจัยุทธศาสตรัเป้าหมายคืออะไรัและั
เพัื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจําเป็นต้องใช้อะไรัขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างั อยู่ในรูปแบบใดอยู่ทใี่ คร
๒)ัการสร้างและแสวงหาความรู้เชั่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอกัรักษาความรู้เก่าั
กําจัดความรู้ทใี่ ช้ไม่ได้แล้ัว
๓)ัการจัดความรู้ให้เป็นระบบัเป็นการวางโครงสร้างความรู้ัเพัื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเกั็บความรู้ั
อย่างเป็นระบบในอนาคต
๔)ัการประมวลและกลั่นกรองความรู้ัเชั่นั ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใชั้ภาษาเดียวกันั
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ
๕)ัการเขั้าถึงความรู้เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถัึงความรู้ที่ตอ้ งการได้งั่ายและสะดวกััเช่นัระบบั
เทคโนโลยีสารสนเทศั(IT) Web board บอรดประชาสัมพันธัเป็นต้น
๖)ัการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทําได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็นัExplicit Knowledge อาจจัดทําเป็นั
เอกสารฐานความรู้ัเทคโนโลยีสารสนเทศัหรือกรณีเป็นัTacit Knowledge จัดทําเป็นระบบทีมข้ามสายงานั
กิจ กรรมกลุ่ มคุ ณภาพและนวั ตกรรมัชัุมชนแห่ งการเรียนรู้ ัระบบพัี่เลี้ยงัการสับเปลี่ ยนงานัการยืมตัว ัเวทีั
แลกเปลี่ยนความรู้ัเป็นต้น
๗)ัการเรียนรู้ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานัเชั่นั เกิดระบบการเรียนรู้ัจากสร้างองคัความรู้ั
การนําความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณัใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งัเพือ่ ให้องคกรที่ตอ้ งการจัดการความรู้ภายในองคกรัได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยั
แวดลั้อมภายในองคักรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ัประกอบด้วยั๖ัองคัประกอบดังนี้
๑)ัการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นักิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหารัั(ที่
ทุกคนมองเห็น)โครงสร้างพื้นฐานขององคกรที ม/หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบมีระบบการติด ตามและประเมัินผลั
กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชััดเจน
๒)ัการสื่อสาร เช่นักิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถัึงสิ่งที่องคกรจะทําประโยชนที่จะเกัิดขึ้นกัับทุกคนแต่ละ
คนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
๓)ักระบวนการและเครื่องมือช่วยให้การค้นหาเข้าถัึงถ่ายทอดัและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วั
ขึน้ โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกัับชนิดของความรู้ลักษณะขององคกรั(ขนาดั,สถานที่ตั้งฯลฯ)ั
ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร,ัทรัพยากร
๔)ัการเรียนรู้เพัื่อสร้างความเขั้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู้ั โดยการ
เรียนรู้ต้องพัิจารณาถึัเนื้อหากลุ่มเป้าหมายวัิธีการการประเมินผลและปรับปรุง
๕)ัการวัดผลเพัื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้หรือไม่มัีการนําผลของการวัดมาใช้ัใน
การปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น ัมีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้ั
เห็ น ประโยชน ของการจั ด การความรู้ และการวั ด ผลต้ อ งพัิจ ารณาด้ ว ยว่ า จะวั ด ผลที่ ขั้ น ตอนไหนได้ แกั่ั วั ด ระบบั
(System) วัดที่ผลลัพธั(Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะได้รับั(Out come)
๖)ัการยกย่องชมเชยและให้รางวัล-เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกัิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แกั่ค้นหาความต้องการของบุคลากรแรงจูงใจระยะสั้นัและ
ระยะยาวบูรณาการกับระบบที่มอี ยู่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกัิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา

๘. หัวใจของการจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่าวถึงัKM หลายแง่หลายมุมทัี่อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบว่าัหัวใจของัKM อยู่ทไี่ หนได้โดยั
อาจกล่าวเป็นลําดับขั้นหัวใจของัKM เหมือนกับลําดับขั้นของความต้องการั(Hierarchy of needs)ัของั
McGregor ได้ั โดยเริ่มจากข้อสมมุตัิ ฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลังั(DOPA KM Team)
๑.ั Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง
๒.ั Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but
rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสําเร็จของการถ่ายทอดความรู้ั
ไม่ใช่อยู่ทัี่คอมพัิวเตอรหรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธระหว่างคนด้วยกัน
๓.ั The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางสําคัญ
ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ทัี่ การนําไปปฏิบัติ
๔.ั Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge
productive : นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผัู้ซึ่งทําให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่าั จากขั้อความที่กล่าวถึงความรู้ดังกล่าวพอทําให้มองเห็นหัวใจของKM เป็นลําดับชั้นมาเริ่มั
แต่ข้อั ความแรกทัี่ว่าความรู้คือพลังหรือความรู้คืออัํานาจซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากลัทั้งภาคธุรกิจัเอกชนั
และภาคราชการัจากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธของคนว่ามีความสําคัญในการถ่ายทอดความรู้
กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมัักกล่าวถึงว่าัแม้ความรู้จะถัูกจัดระบบและง่ายต่อการเขั้าถึงของบุคคลต่างัๆัดี
เพียงใดก็ตามถ้ามัีความรู้ัเกิดความรู้ขึ้นแล้วหากไม่นําไปใช้ประโยชนก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของความรู้และทัี่
ชัดเจนก็คอื ประโยคสุดท้ายที่เน้นการนําความรู้ไปใช้ประโยชนให้เกิดมรรคผลมีคุณคั่าัประโยชนเป็นรูปธรรมว่านั่น
เป็นนิยามใหม่ของผู้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยทีเดียวััดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหัวใจของัKM อยู่ที่การนําความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชนต่อสังคมัอ.นพ.วิจารณัพานิชกล่าวไว้น่าคิดหลังจากการไปร่วมสัมมนาั“นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ชุมชนเป็นสุข”โดยได้ฟัังการบรรยายของัศ.นพ.ัประเวศัวะสีัตีความั“การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขั” ทําให้เกิด
ความเขั้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมากจึงขอนํามาเล่าสู่กันฟัังท่านับอกว่าการพััฒนาชัุมชนต้องมีั๔ั
องคประกอบ
๑.ั ชุมชนัหมายถึงการอยู่ร่วมกัันัความเป็นชัุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกััน
๒.ั เป็นสุขัหมายถึงความเป็นทั้งหมดความเป็นปรกติั สมดุลับูรณาการของปัจจัยต่างๆัอย่างน้อยั๘ั
ด้านัได้แกั่ั ชีวิตัสังคมัเศรษฐกิจัสิ่งแวดล้อมัวัฒนธรรมัศาสนธรรมัครอบครัวัและชุมชน
๓.ั การเรียนรู้ั หมายถึงัการเรียนรู้ร่วมกัันของคนในชัุมชนนั้นๆัผ่านการปฏิบัติ
๔.ั การสร้างเสริมัหมายถึงการเขั้าไปเอื้ออัํานวยัสั่งเสริมั เสริมพลังั(ัEmpower) ไม่ใช่เข้าไปสอนั
หรือถ่ายทอดความรู้
ทั้งั ๔ั องคัประกอบนีั้ คือัหัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบทั ไม่ใช่แคั่การจัดการความรู้ของ
ชาวบ้านหรือของชุมชนัในเรื่องการจัดการความรู้นี้ัการเรียนรู้สําคัญกว่าตัวความรู้ัเพราะถั้าไม่ระวังตัวความรู้จ ะ
เป็นความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัวัการเรียนรู้จะมีลักษณะั“ดิ้นได้ั” คือมีชีวิตัเป็นพลวััตการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ั
ร่วมกัันเป็นั collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกัันผ่านการปฏิบัติ (interaction learning through
action)
อ.บดิน ทร ัวิจ ารณ ัเป็ น บุคคลหนึ่งที่ น่าสนใจอย่ างยิ่ง ในด้านการจัดการความรู้ ั(ัKnowledge
Management - KM) และองคการแห่งการเรียนรู้ั(Learning Organization)ได้ักล่าวไว้เมื่อคราวสััมมนา
วิชาการัเมื่อวันที่ั๖ัสิงหาคมั๒๕๔๘ั ณัห้องประชุมั๒ั อาคารัHS๐๕ัคณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตรั
มหาวิทยาลัยขอนแกั่นว่าัการจัดการความรู้ั(KM) สิ่งสําคัญมัันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ใช้ภาษาเดียวกันัสื่อ
ความหมายกันให้ได้การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสําคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอื่น

(Learning from Teaching) และสิ่งที่สําคัญของการจัดการความรู้ก็ัคือัเรื่องของคนัการพััฒนาคนัคนพััฒนาั
ตนเองการวางแผนทํางานัการจัดลําดับความสําคัญของงานขององคกรเครื่องมือในการจัดการความรู้
๙. เครื่องมือในการจัดการความรู้
กรมการปกครองได้จัดทําแผนการจัดการความรู ้ั(KM Action Plan)ัซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร“คํารับรองั
การปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณัพ.ศ.๒๕๔๙”ัซึ่งได้ส่งให้ก.พ.ร.ัเมื่อวันที่๓๐ั ม.ค.๒๕๔๙ั แล้วั เมื่อั
พัิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกล่าวัจะประกอบด้วยส่วนสําคัญั ๒ั ส่วนั คือ
๑.แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ั(KM Process)
๒.แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงั(Change Management Process)
ซึ่งทั้งั๒ั ส่วนัจะมัีความสําคัญในการชั่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตรัการแกั้ปัญหาความยากจนตามขอบเขตั
และเป้าหมายที่กัําหนดไว้ให้บรรลัุผลขณะเดียวกันในแต่ละส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่ละสํานักกองั
รองรับเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมัซึ่งขณะนี้มีอยู่ไมั่น้อยกว่า๑๖โครงการ/กิจกรรัการขัับเคลื่อนการจัดการความรู้ั
ของกรมการปกครองเพัื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรัััััั การแกั้ไขปัญหาความยากจนเป็นงานที่มี ความสําคัญอัีกั
งานหนึ่งที่ต้องการพลังการมีส่วนร่วมของทุกๆส่วนทั้งส่วนกลางัและส่วนภัูมิภาคัและจะเป็นอัีก้าวหนึ่งที่สําคัญัใน
การที่จะกั่อเกิดการรวบรวมสะสมองคความรู้ัการใช้ประโยชนัและต่อยอดองคความรู้ในการแก้ไขปัญหาความั
ยากจน
การจัดการความรู้ประกอบด้วย
กระบวนการหลักๆัได้แกั่ั การคั้นหาความรู้ัการสร้างและแสวงหาัความรู้ใหม่ั การจัดความรู้ัให้เป็นั
ระบบัการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ัการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ัสุดท้ายคือัการเรียนรู้และเพัื่อให้ัมีั
การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชนัสูงสุดต่อองคกรเครื่องมือหลากหลายประเภทถัูกสร้างขึ้นมาเพัื่อนําไปใช้ัในั
การถั่ายทอดและแลกัเปลัี่ยนความรู้ซึ่งอาจแบ่งเป็นั๒ักลุ่มใหญ่ๆัคือ
(๑).เครื่องมือที่ช่วยในการ“เข้าถัึง”ความรู้ซึ่งเหมาะสําหรับความรู้ประเภทัััััExplicit (๒).เครือ่ งมือที่ช่วย
ในการ“ถ่ายทอดั“ความรู้ั ซึ่งเหมาะสําหรับความรู้ประเภทTacit ซึง่ ต้องอาศัยการ
ถ่ายทอดโดยปฏัิสัมพันธระหวั่างบุคคลเป็นหลัักในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหนึ่งคือั
ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือชุมชนันักปฏิบัติั(Community of Practice: CoP) การจัดการความรู้ักับองคกรแห่งั
เรียนรู้
๑๐. การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ัหรือัKnowledge Management เป็นเรื่องคั่อนข้างใหม่ัซึ่งเกิดขัึ้นจากการค้น
พบว่าองคกรต้องสูญเสัียความรู้ไปพร้อมัๆักัับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษัียณอายุราชการั อันส่งผลกระทบั
ต่อการดําเนินการขององคกรเป็นอย่างยิ่งััดังนี้จากแนวคิดทัี่มุ่งพััฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพัียงอย่างเดียวจึง
เปลี่ยนไัและมีคัําถามต่อไปว่าจะทัําอย่างไรให้องคกรได้เรียนรู้ด้วยัดังนั้นัการบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ ั
กับเรือ่ งองคกรแห่งการเรียนรู้ั(Learning Organization) เป็นอย่างยิ่งัหากองคกรจะพััฒนาตนเองให้เป็นองคักร
แห่งการเรียนรู้ก็จําเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองคกรให้เป็นระบบเพัื่อส่งเสริมให้บุคลากรัเรียนรู้ได้จริง
และต่อเนื่องหากองคกรใดมีการจัดการความรู้โดยไมั่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นัภายในองคกรก็
นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้ัเชั่นกันัอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความรู้มีความซับซ้อนมากกว่าการพััฒนา
บุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการต่อภายหลังจากทัี่บุคลากร

มีความรู้ความชํานาญแล้วองคกรจะทําอย่างไรให้บุคลากรเหลั่านั้นยินดีถ่ายทอดัและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อัื่นั
และในขั้นตอนสุดท้ายองคกรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองคกรอย่างมัีระบบเพัื่อที่จะนําั
ออกมาใช้ได้ัอย่ างมีประสิ ทธิภาพบริ ษัทยักษัใหญ่หลายแห่ งในสหรัฐ อเมริกายัง คงแขั่งขัน กัันหาวัิธีับริหารั
จัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเองัเพื่อให้อยู่ในโลกของการแข่งขัันได้ัสําหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องทั้าั
ทายสําหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคลััและการกระตุ้นให้บุคลากรถั่ายทอดความรู้
ให้เพื่อนร่วมงานัซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้นการฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วัิธีที่ดีที่สุดัอัุปสรรคที่มักพบ
อยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คื อพฤติกรรมั"การหวงความรู้" ัและวัฒนธรรมั "การไม่ยอมรับในตั ว
บุคคล"หากองคกรสามารถกัําจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการความรู้ก็มัิใช่เรื่องยากจนเกินไปัสืบเนื่อง
จากการปฏัิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผ่านมาเมือ่ เดือนตุลาคมั๒๕๔๕ั ได้ัมีัการวางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจนซึ่งรวมถัึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑัและวิธีัการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีัพ.ศ.ั๒๕๔๖ัเป็นเรื่องของการกําหนดขอบเขตัแบบแผนวิธีปฏิบัติัโดยเฉพาะัมาตราั๑๑ัได้ั
กําหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองคัการแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอั พร้อมทั้งสร้างความมัีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกััน
๑๑. CoP (Community of Practice)
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติัคือัอะไรัคือัชัุมชนที่มีการรวมตัวกันัหรือเชื่อมโยงั
กันอย่างไม่เป็นทางการประสบปัญหาลักษณะเดียวกันัโดยมีลักษณะดังนี้
●มีความสนใจในเรื่องเดียวกันัต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณัจากกันและกัน
●มีเป้าหมายร่วมกัันัมีความมัุ่งมั่นร่วมกัันัที่จะพััฒนาวัิธีการทํางานได้ดีขึ้น
●มีความเชื่อวิธัีปฏิบัติคล้ายกันใช้เครื่องมัือและภาษาเดียวกัน
●มีบทบาทในการสร้างัและใช้ความรู้ั และยึดถัือคุณค่าเดียวกัน
●มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ัจากกัันและกัันัอาจจะพบกันด้วยตัวจริง
●มีช่องทางเพัื่อการไหลเวียนของความรู้หรือผ่านเทคโนโลยี
●มีความร่วมมือช่วยเหลือทําให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย
●มีปฏิสััมพัันธต่อเนื่องเพัื่อพััฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง
●มีวิธัีการเพัื่อเพัิ่มความเขั้มแขั็งให้แกั่สายในทางสังคมทําให้เพิ่มพัูนความรู้ที่ลึกซัึ้งขึ้นเรื่อยัๆัใน
ระดับทัี่ง่ายที่สุด
ชุมชนนักปฏิบัติคือคนกลุ่มเล็กๆซึ่งทํางานด้วยกันมาระยะหนึ่งมีเป้าหมายร่วมกัันัและต้องการทีั่ จะ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณัจากการทํางานักลุ่มดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดย
องคการเป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคมและความัพยายามที่จะทําให้บรรลุผลสําเร็จเป็นกลุ่มทัี่
ไม่มีอั ัํานาจไม่มัีการกัําหนดไว้ในแผนภัูมิโครงสร้างองคกรัและอาจจะมีเป้าหมายที่ ขััดแย้งกัับผู้นําองคกรัััััั
ในหนึ่งองคักรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมากและคนคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชนั
ชัุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอย่างไรัเครือขั่ายความสัมพันธที่ไมั่เป็นทางการเกิดจากความใกล้ชิด
ความพอใจและพัื้นฐานที่ใกล้เคียงกันลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอัื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างัความรู้
ใหม่ัๆัมากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการคําว่าปฏัิบัติหรือ practice ัใน Cop ัชี้จุดเน้นที่การเรียนรู้ซึ่งได้รับ
จากการทํางานเป็นหลักเป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติัปัญหาประจําวัันเครื่องมือใหม่ัๆัพััฒนาการในเรื่องงานวิธีั
การทํางานที่ได้ผลและไม่ได้ผลการมีปฏิสัมพัันธระหว่างบุคคลทําให้เกัิดการถั่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก
สร้างความรู้และความเข้า ใจได้มากกว่ าการเรีย นรู้จากหนั งสือหรือ การฝึกอบรมตามปกติเครือข่า ยที่ไม่เป็น
ทางการซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงานัชั่วยให้องคกรประสบความสําเร็จได้ดีกว่าการสื่อสารตามโครงสร้าง
ที่เป็นทางการข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ

แนวคิดCoP
●CoPเป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัวมากกว่าการรวบรวมความรู้เพัื่อส่งมอบให้ผู้อัื่น
●CoPเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพัื่อเป็นคนทํางานที่เกั่งขึ้นมัิใช่แค่เรียนรู้ว่าจะทัํางานอย่างไรหรือเรียนรู้ัแต่
เรื่องที่เป็นนามธรรม
●การเป็นสมาชิกของัCoP คือัมีส่วนร่วมในชุมชนนั้นอย่างมีความหมาย
●CoPัควรเชัื่อมโยงกัับเป้าหมายหลักขององคกร
แนวคิด ของการปฏัิบัติในชุมชนนักปฏิบัติัหรือัP ในัCoPัหมายถึงัการกระทัําในบริบทเฉพาะ
สิง่ ที่มีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ได้แกั่
●สิ่งที่ปรากฏชััดแจ้ง:ัเครื่องมือัเอกสารัภาพลักษณัั สัญลัักษณับทบาที่ชัดเจนเกณฑทัี่กําหนดไว้กฎั
ข้อบังคับสัญญา
●สิ่งทีไ่ ม่ปรากฏชััดแจ้ง:ความสัมพันธกฎเกณฑัในใจความหยั่งรู้ัการรับรู้ัความอั่อนไหวความเขั้าใจั
สมมติฐานมุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป
การปฏิบัติมิใช่สิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ัขณะเดียวกันกั็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆด้วยสั่งหรือั
กฎระเบียบ
มีคนอื่นในองค์กร ซึ่งมีประสบการณัที่จะเป็นประโยชนกับเราพวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งปันประสบการณัั
นั้นให้ผัู้อัื่นัและเราเต็มใจที่จะช่วยพวกเขาัเราสามารถค้นหาพวกเขาได้พบแม้จะไม่รู้จักพวกเขาัธรรมชาติของั
CoP
องค์กรประกอบไปด้วย CoP จํานวนมากทับซ้อนกันอยู่คัู ั่ขนานไปกับโครงสร้างที่เป็นทางการของ
องคกร
รอบชีวิตของ CoP ไม่มัีความชัดเจนวั่าเริ่มต้นเมื่อไรสิ้นสุดเมือ่ ไรขึ้นกับความพร้อมัและโอกาสเหมาะ
สําหรับการเรียนรู้
ประเด็นที่ CoP ให้ความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความต้องการัและความสนใจของสมาชิกัการสนับสนุน
CoP
ปฏิบัติต่อ CoPัเสมือนทรัพยสินขององคกรให้การสนับสนุนทรัพยากรัและขั้อมูลข่าวสารัดูแลเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกัับองคกร
ส่งเสริมการสร้าง CoP ด้วยการยอมรับผลงานที่เกัิดขึ้นจากกลุัั่มทีไ่ ม่เป็นทางการัและดึงชุมชนเข้า
มาร่วมกันทํางานให้ลึกซัึ้งยิ่งขึ้นอัีก
มองว่าองค์กรเป็นที่รวมของชุมชน ที่เชื่อมต่อกันส่งเสริมให้มีจุดยืนที่เหมาะสมและมีส่วนต่อั
ความสําเร็จขององคกร
ส่งเสริมให้ CoPเรียนรู้จากภายในกลุ่มและจากกลุ่มอื่นๆั
ดูแลวั่ากลไกขององคกรมีส่วนในการสนับสนุนัCoP
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบและเชื่อมต่อทั่วทัง้ องค์กรมุมมองต่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏัิบัติั แต่เรามักจะมองไม่เห็นว่าเกิดการเรียนรู้ดีขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสารของคนอัื่นแต่เกิดจากการทําความเข้าใจในตรรกะัหรือ
วิธัีคิดของคนอัื่น

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความเขั้าใจและความคิดกัันได้กว้างขวางขึ้นแต่ หัวใจั
ของการแลกเปลี่ยนัคือัความสนใจร่วมกัันใส่ใจความคิดของกัันและกัันและสร้างชุมชนซึ่งเชื่อใจกัันการหาั
โอกาสเรียนรู้
ถ้ามัีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ั ให้มองหาแบบแผนั/สาเหตุของการมีส่วนร่วมัและการแยกตัวของสมาชิก
เมื่อมีการนําความรู้ไปใช้ในบริบทอัื่นัหรือมัีการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังอัีกหน่วยงานหนึ่งให้ติดตามเรียนรู้การ
ปรับเปลัี่ยนัความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนัและการแผลความหมายใหม่
รับรู้การเกิดขึ้นของวิธัีปฏิบัติใหม่ๆัในทัี่ไกลหูัไกลตา
การเรียนรู้ ที่ชายขอบของ CoP ก็มัีความสําคัญได้แกั่ั การดึงดูดสมาชิกใหม่การตอบสนองสิ่งกระตุน้ จาก
ภายนอกการมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอัื่นๆััั ข้อควรระวังความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึกมาเขั้าไว้ในลักษณะของ
เอกสารอาจจะก่ อให้ เกิด ผลเสี ย มากกว่ า ผลดี เกิด เป็น ขยะของข้ อมูล ข่า วสารที่ ไม่ คนใช้สุ ด ท้ า ยคนก็ยั ง ต้ องการความ
ช่วยเหลือในเรื่องประสบการณจากัเพัื่อนร่วมงาน
ให้มีการเรียนรู้ใกล้ชัิดกับการปฏัิบัติให้มากที่สุดัอย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้ัความรู้จากัCoPหรือั
เปลี่ยนความรู้จากัCoPไปเป็นหลักสูตรเพัื่อการฝึกอบรม
แนวคิดปัจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกัี่ยวความรู้ไปสู่การเชื่อมต่ อระหว่างบุคคลั อย่าสร้างห้องสมุดที่ั
เต็มไปด้วยเอกสารให้สร้างบัตรรายชัื่อบุคคลั(ััcard catalog )เพัื่อช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคลั
ปัจจัยสู่ความสําเร็จกลุ่มที่ไม่เป็นทางการเป็นสัิ่งที่เกัิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วในองคกรมีลักษณะของสิ่งมีชีวัิตเติบโตั
ขึ้ น เมื่ อ เป็ น ที่ ป ระสงค ของสมาชิ ก การที่ จ ะให้ มี คุ ณค่ า ต่ อ องค กรจะต้ อ งได้ รั บ การเพาะบ่ ัมัดู แ ลด้ ว ยความั
ระมััดระวังการสนับสนุนมากเกัินไปัอาจจะทําให้ัไม่เป็นที่สนใจจากสมาชิก การปล่อยปละละเลยก็อาจจะทําให้ั
แคระแกร็นเหี่ยวเฉาัความท้าทายนี้แตกต่างจากปัจจัยต่างๆที่ผู้นําองคักรเคยประสบความทั้าทายสําหรับ CoP
ปัญหาสําคัญของชุมชนที่กําลังเติบโตัคือัการที่สมาชิกสูญเสียความสนใจและปล่อยให้ผู้ประสานงารับผัิดชอบไปั
คนเดียวัเมื่อผู้ประสานงานหันไปทํางานอัื่นชัุมชนก็ล่มสลายัปัญหาสําคัญของชุมชนที่ประสบความสําเร็จัคือัการ
ที่สนใจอยู่แต่ความสําเร็จของตนเองข้อเสนอแนะต่อไปนี้ัจะช่วยรักษาพลังของชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องนําั
สมาชิกใหม่เข้ามาร่วมัและมัุ่งไปที่ประเด็นทีแ่ หลมคม
จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขันัไม่จําเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันสนับสนุนกลุ่มแกน
นําด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชนัและไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษัความท้าทายด้ านเทคนิค
ทําให้การติดต่อข้อมูลและการเข้าถึงชุมชนเป็นเรื่องง่ายัเช่นัการใช้ั software computerัที่ใช้ง่าย
และคุ้นเคยัความท้าทายสําหรับสมาชิกสิ่งที่มีคุณค่ามากของชุมชนัคือัการร่วมกันแก้ปัญหาัแต่การอภิปราย
ปัญหาอย่างเปิดอกในขณะที่ความคิดยังไม่สุกงอมดีัหรือคิดดัง ัๆัในที่ประชุมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของเรา
ความท้าทายของสมาชิกที่สําคัญคือัการพูดถึงปัญหาของตนเองต่อหน้าผู้คนจํานวนมากที่เราไม่รู้จัก

สร้างเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉัียบคมัให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับเป็นผู้ขอความช่วยเหลัือัและหาผู้ที่ัมี
กัึ๋นไปร่วมอยู่ในเวทีั ผู้ประสานงานชั่วยกระตุ้นให้อธิบายหลักคิดของข้อเสนอัเพื่อให้สมาชิกอภิปรายไปที่ั
สมมติฐานัที่ใช้และเลือกัการสร้างความไวัั้ัเนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนาดเล็กั๒-๓ัคนัอาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับัการ
สร้างชัุมชนได้
ตามนิยามของัDOPA KM Team ได้กล่าวไว้ว่าัCoPเป็นกลุ่มคนทีม่ ารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการัมีั
วัตถุประสงคเพัื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ั และสร้างัองคความรู้ใหม่ๆ เพัื่อช่วยให้การทํางานมัีประสิทธิัผลที่ดขี ัึ้นั
ส่วนใหญ่ัการรวมตัวกันในลักษณะนี้ั มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมัีความสนใจในเรื่องใดเรื่องั
หนึ่งร่วมกัันัซึ่งความไวัั้ัวางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัันจะเป็นสิ่งที่ สัําคัญ
CoPจะมัีความแตกต่างจากการที่ับุคคลมารวมกลุ่มกันเป็นทีมปฏิบัติงานปกติทัั่วไปตรงที่ CoPเป็นการั
รวมตัวกันอย่างสมัครใจัเป็นการเชื่อมโยงสมาชิกเขั้าด้วยกันัโดยกิจกรรมทางสังคมั ไมั่ได้ัมีการมอบหมายสั่งั
การเป็นการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจร่วมกัันเท่านั้น
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่มัCoPจะพััฒนาเป็นองคความรู้ที่เป็นประโยชนต่อการพัฒนาการั
ทํางานของบุคคลและองคกรต่อไปัและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ัภายในกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการในท่ามกลางั
บรรยากาศแบบสบายๆัประกอบกับการใช้เทคนิคที่ัเรียกว่าสัุนทรีั สนทนาั(ััDialogue) ซึ่งเป็นการสนทนาที่ั
เคารพความคิดเห็นของผู้พูดั ให้เกียรติกันัให้ัโอกาสกันัและไม่พยายามขัดขวางความคัิดใครักับรับฟัังผู้อื่นพัูดั
อย่างตั้งอกตัง้ ใจั(Deep Listening)
๑๒. กรมการปกครองเริ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Cop) น าร่องที่ วปค.
จากการที่กรมการปกครองได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมายให้เป็นัภาค
ส่วนหลัักในการปฏิบัติัภารกิจที่ัสําคัญระดับชาติัต่อเนื่องจากอดีตจนถึงัปัจจุบันัเชั่นัการรักษาความมั่นคงั
ภายในัการแก้ัไขปัญหายาเสพติดั การบูรณาการแก้ัไขปัญหาความยากจนั เป็นต้นัแสดงถึงการมีบุคลากรที่
เป็น“ทุนทางสังคม” อยู่เป็นพื้นฐานในองคกรกรมการปกครองจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ เพัื่อช่วยให้ั
การทํางานมีประสิทธิภาพัััััั และเกิดประสิทธิผลในรูปของการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นโดยนําร่องที่วิทยาลัยการั
ปกครองก่อนเรียกว่า

“โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( Cop) วิทยาลัยการปกครอง ” โดยมีวัตถุประสงคใหญ่ๆั๓ัประการ
คือ
(๑)ันําทฤษฏีการจัดการองคความรู้ั(KM) มาสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชนแก่การปฏัิบัติงานจริงั(๒)ัเพัื่อ
กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารทั่วองคักรั(Communication) ด้านการจัดการองคความรู้ั(๓)ัเพัื่อเพัิ่มพัูนประสบการณั
การใช้เครื่องมือัCoP ในกระบวนการัKM สําหรับแนวทางดําเนินการกําหนดไว้ั ดังนี้
๓.๑ััการประชาสัมพันธภายในองคกร
๓.๒ััทําหนังสือเวียนเชัิญชวนัข้าราชการัลัูกจ้างัร่วมเป็นสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้
๓.๓ััเชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือัร่วมคัิดัร่วมทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ตามั
หัวข้อทีอ่ ยู่ในความสนใจของสมาชิก
๓.๔ััประสานงานเรื่องสถานที่ประสานงานบุคคลและงานธุรการอัื่น
๓.๕ััจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ
๓.๖ััจัดทําสรุปการเสวนาของัCoPเพัื่อเผยแพร่ั จัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมัเป็นระยะๆ
๓.๗ัติดตามประเมินผลการดําเนินการและรายงาน
โครงการชัุมชนแห่งการเรียนรู้ัดังกล่าวัจะต้องมีความอดทนและใช้ัเวลารวมถัึงการกระตุ้นส่งเสริมและั
ให้กําลังใจจากผู้บังคับบัญชาัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกๆักั็คงจะต้องให้มีการดําเนินการในระยะเวลาหนึ่งั
แล้วติดตามประเมินผลเพัื่อทําการศึกษาผลที่เกิดขัึ้นต่อไป
บทสรุป
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ั(ัCoP) เป็นกิจกรรมเริ่มต้นอัีกกัิจกรรมหนึ่งในกระบวนการั KM ที่มีกัิจกรรมหลายั
ประการที่จะต้องดําเนินการทั้งในส่วนที่อาจเรียกว่าเป็นมิติของการบังคับและในส่วนที่เป็นมิติของการส่งเสริมัส่วนที่
เป็นมิติการบังคับัคือการที่จะต้องดําเนินการัKM ในฐานะตัวชี้วัดที่เป็นพัันธะสัญญาที่กรมการปกครองได้จัดทํา
ไว้ัในคํารับรองการปฏัิบัติราชการประจําปีังบประมาณั๒๕๔๙ั กับสํานักงานก.พ.ร.ัให้สําเร็จคือการดําเนินการ
ในส่วนกลางของทุกสํานัก/กองตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ั (KM Action Plan) กับการดําเนินการใน
ส่วนภัูมิภาคของอัําเภอ/กิ่งอัําเภอในการทําให้อัําเภอ/กิ่งอัําเภอเป็นศูนยกลางองคความรู้เพัื่อการแกั้ัไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในพื่นทัี่ที่เป็นประโยชนัแกั่ทุกฝ่ายที่ั เกี่ยวข้องโดยอัําเภอ/กิ่งอัําเภอั จะต้องจัดทํา
ผลสําเร็จการแกั้ไขปัญหาความยากจนเชัิงบูรณาการในพื้นทัี่ั จํานวนั๑ัเรื่องั เพื่อเผยแพร่ติดไว้ที่ศตจ.ัอัําเภอ/
กิ่งอัําเภอัและบัน ทึก ไว้ที่เว็บ ไซต ของจังหวััดและกรมการปกครองในส่ วนที่เป็นมิติของการส่งเสริม ัคือัการ
ดําเนินการKMในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนองคกรสู่ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและทําให้มีัความสามารถใน
เชิงแข่งขัันสูงสุดับุคลากรของกรมการปกครองที่ถือั ได้ัวั่าเป็นั“ทุนทางสังคม” มีความสําคัญยิ่งต่อการเดินทาง
ไปสู่เป้าหมายัKM ดังกล่าวการศัึกษาเรียนรู้เรื่องัKM และการมีส่วนร่วมอย่างแขั็งขันในกิจกรรมัKMต่างัๆั ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภัูมิัภาคจะทําให้เกิดสัมฤทธิัััผลกับงานด้านการจัดการความรู้ที่ กรมัปกครองรับผิดชอบั
เชั่น เดียวกับ งานอัื่นัๆัที่ผ่ านเข้ามาและสํ าเร็จ ผลลงด้ว ยดี ักับทั้งเกัิดคุณค่าประโยชนแกั่ประชาชนและชาติ
บ้านเมืองไปพร้อมกัันเป็นที่ยอมรับและได้เกิดความไว้วางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา

๑๓. คุณเอื้อคุณอำนวยคุณกิจ คุณประสานคนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้
๑.ััผู้บริหารสูงสุดั(ัCEO) สําหรับวงการจัดการความรู้ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ย นั(เห็นคุณคั่าัและ
ดําเนินการผลักดันัKM) เรื่องทัี่ว่ายากทัั้งหลายก็ง่ายขัึ้นผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ัโดย
กําหนดตัวบุคคลที่จะทําหน้าที่“คุณเอัื้อั(ระบบ)ั”ของัKM ซึ่งควรเป็นผัู้บริหารระดับสูงั เชั่นัรองอธิบดีั,รองั
ผู้อํานวยการใหญ่ั,นายกเทศมนตรี
๒.ั คุณเอัื้อั(Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุดั“คุณเอัื้อ ” ก็สบายไปั
เปลาะหนึ่งัแต่ถั้าการริเริ่มที่แท้จริงไมั่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุดับทบาทแรกของั“คุณเอัื้อ ” ก็คือั นําเป้าหมาย/หัวั
ปลาไปขายผู้บริหารสัูงสุดัให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของั“หัวปลา” ให้ได้บทบาทต่อไปของั“คุณเอัื้อ ”ัคือั
การหาั“คุณอัํานวย” และร่วมกับั“คุณอัํานวย” จัดให้มีการกัําหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ในระดับย่อยัๆัของั
“คุณกัิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”,คอยเชื่อมโยง“หัวปลา”เข้ากัับวิสัยทัศนพันธกิจเป้าหมายัและยุทธศาสตรขององคกร,จัดั
บรรยากาศแนวราบและการบริหารงานแบบเอื้ออัํานาจั(Empowerment),ร่วมัShare ทักษะในการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพัื่อประโยชนในการดําเนินการจัดการความรู้โดยตรงัและเพัื่อแสดงให้ั “คุณกิัจ” เห็นคุณค่า
ของทักษะดังกล่าวั, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใช้ัในกิจกรรมจัดการความรู้พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้
เข้ากัับกิจกรรมสร้างสรรค อัื่นๆัทั้งภายในและนอกองคกร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการดําเนินการให้ั
คําแนะนําบางเรื่องัและแสดงท่าทัีชื่นชมในความสําเร็จัอาจจัดให้มีการยกย่องในผลสําเร็จและให้รางวัลที่อาจไม่ั
เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
๓.ั คุณอัํานวยั(ัKnowledge Facilitator, KF) เป็นผู้คอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ั
ความสําคัญของั“คุณอัํานวยั”อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยงโดยต้อ งเชื่อมโยงั
ระหว่างผู้ปฏิบัติั (“คุณกิจ”) กับผู้บริหารั(“คุณเอัื้อ”), เชื่อมโยงระหวั่างั“คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองคกรั, และั
เชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองคกรักับภายนอกองคกรโดยหน้าทีท่ ัี่“คุณอัํานวย” ควรทําัคือ
- ร่วมกัับ “คุณเอัื้อ ” จัดให้มีการกัําหนดั“หัวปลา” ของ“คุณกิจ ” อาจจัดั“มหกรรมหัวปลา”เพัื่อั
สร้างความเป็นเจ้าของั“หัวปลา”
- จัดตลาดนัดความรู้ั เพื่อให้ั คุณกิจั นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ัถอดความรู้ออกมาจากวิธีั
ทํางานที่นําไปสู่ัความสําเร็จนั้นเพื่อการบรรลุั“หัวปลา”
- จัดการดูงานั หรือกัิจกรรมั“เชิญเพัื่อนมาช่วย” (Peer Assist) เพัื่อให้บรรลุั“หัวปลา” ได้ัง่ายั หรือั
เร็วขึ้นั โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ัภายในหรือนอกองคกรก็ัได้ั เรียนรู้วัิธีทํางานจากเขาเชิญเขามาเล่าหรือสาธิต
- จัดพื้นที่เสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสํ า หรั บ เก็ บ รวบรวมขัุม ความรู้ ที่ ไ ด้ ั เช่ น ั ใช้ั
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึง่ รวมทัง้ เว็บไซตั เว็บบอรดัเว็บบล็อกัอัินทราเน็ตัจดหมายข่าวั เป็นต้น
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติั(CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ั หรือเป็นหัวใจ
ในการับรรลุเป้ัาหมายหลักขององคกร
- เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรู้ขององคกรกับกัิจกรรมจัดการความรู้ัภายนอกัเพื่อสร้างความั
คึกคักและเพัื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ักับภายนอก

๔.ั คุณกิจั(Knowledge Practitioner, KP) “คุณกิจ”หรือผู้ปฏัิบัติงานัเป็นพระเอกหรือนางเอกตัวจริงั
ของการจัดการความรู้เพราะเป็นผู้ดั ําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ ัประมาณร้อยละั ๙๐-๙๕ั ของทั้งหมดั “คุณั
กิจ ”เป็นเจ้าของั “หัวปลา”โดยแท้จริงัและเป็นผู้ที่มีความรู้ั(ั Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาั
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ัใช้ัหาสร้างแปลความรู้เพัื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง“เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไวัั้
๕.ััคุณประสานั (ัNetwork Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชัื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ั
ระหว่ า งหน่ว ยงานัให้เกิด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ในวงที่ กว้ า งขัึ้น เกิด พลั ง ร่ ว มมัือทางเครือขั่า ยในการเรีย นรู้และั
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ
๑๔. ภาษิตคำคม KM
- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู้อยู่ในผู้ใช้ัไม่ใช่อยูั่ ในั
แหล่งรวมความรูั้ (Y. Maholtra)
- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรู้เป็นการเดินทางัไมั่ใช่เป้าหมายั
ปลายทางั (Warick Holder, IBM, ๒๐ัNov ๒๐๐๓, Chiangmai)
- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is
idle. ความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติัมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉยๆั(Kahlil Gibran)
- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้เป็นสัินทรัพยสําคัญั แต่ั
บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพยส่วนบุคคล
- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไมั่ใช่เพียงการรู้แต่เป็นการ
กระทํา
- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather
interactions between people. การถั่ายทอดความรู้สําเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกัี่ยวกับคอมพัิวเตอรัััั หรือเอกสารั
แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธระหวั่างคน(Mason &Mitroff, ๑๙๗๓)
- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลัีกเลี่ยงั
ความผิดพลาดัไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแกั้ัไข

๑๕. เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่
I AM READY
I (Intergrity)

= การทํางานอย่างมีศัักดิ์ศรี

A (Actiumens)

= ขยันตั้งใจทํางาน

M (Moral)

= มีศัีลธรรม

R (Relevancy)

= มีการเรียนรู้ั และปรับตัวให้ทันกับปัญหา

E (Efficiency)

= การทํางานที่มงุ่ เน้นประสิทธิภาพ

A (Accountability)

= การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน

D (Democracy)

= มีใจและการกระทัําที่เป็นประชาธัิปไตย

Y (Yield)

= มีผลงานเป็นที่ประจักษัและปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์

๑๖. การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ และสรุปผลการประเมินตนเอง
แบบประเมัินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวดั๑ั– กระบวนการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมัินว่าองคกรของท่านมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด
๐ัไม่มีเลยั/ัมีน้อยมากั ๑ั/มีนอ้ ยั ๒ั/มีระดับปานกลางั ๓ั/ัมีในระดับที่ดัี ๔ั/มีในระดับที่ดีมาก 5
หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู้
สิง่ ที่มีอยู่/ทำอยู่
๑.๑เทศบาลมัีการวิเคราะหัอย่างเป็นระบบเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน
ในเรัื่องการจัดการความรัู้ัเพือ่ ปรับปรุงในเรัื่องความรู้ัเชั่นัเทศบาล
ยังขาดความรัู้ที่จําเป็นต้องมีหรัือเทศบาลไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มอี ยู่
ให้เป็นระบบเพือ่ ให้งั่ายต่อการนําไปใชั้ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรัื่อง
อะไรฯลฯัและมีัวิธัีการทีช่ ััดเจนในการแก้ไขปรับปรุง
๑.๒เทศบาลมัีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากเทศบาลทีม่ ีการให้บริการคล้ายคลังึ กันั(ถ้ามี
) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม
๑.๓ัทุกคนในเทศบาลัมีสั่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ๆ
ระดับเทียบเคียงั(Benchmarks) และััBest Practices จาก
องคกรอื่นๆัทัี่มีลัักษณะคลั้ายคลังึ กัน
(บริการหรือดําเนินงานทัี่คล้ายคลังึ กันั)ัและจากองคกรอื่นๆที่มี
ลักษณะแตกต่างกัันโดยสัิ้นเชัิง
๑.๔เทศบาลมัีการถ่ายทอดััBest Practices อย่างเป็นระบบัซึ่ง
รวมถึงการเขียนั Best Practices ออกมาเป็นเอกสารัและการ
จัดทําข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับั(ัLessons
Learned)
๑.๕ัเทศบาลเห็นคุณค่าัั “Tacit Knowledge”หรือัความรู้และ
ทักษะทีอ่ ยู่ในตัวบุคลากรัซึ่งเกิดจากประสบการณััและการเรัียนรู้
ของแต่ละคนัและให้มีัการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้นๆัทัั่วทัั้ง
เทศบาล

- เทศบาลมัีการวิเคราะหััSWOT ของเทศบาล
แต่ยังไม่ได้ัเชื่อมโยงถังึ การจัดการความรัู้

-เทศบาลมัีการแสวงหาความรู้ั/ข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆเมื่อจําเป็นต้องใชัั้ แต่ไม่เป็นระบบต่างคนต่างทัํา
-เทศบาลมัีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆบ้างแต่ไม่เป็นระบบัและทํา
กันเฉพาะกลุ่มงานัและยังไม่ครอบคลุมทุกคน

-เทศบาลมัีการจัดทําวารสารความรู้เพื่อเผยแพรัั่ในบางเรัื่องแต่
ยังไม่เป็นระบบัใครอยากทํากั็ทํา
-เทศบาลเห็นคุณค่าของั Tacit Knowledge และ
พยายามกระตุ้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ัแต่ไม่ได้ทําเป็นระบบ
ส่วนใหญ่ัมีการประชัุมเพือ่ แลกเปลี่ยนความรู้เป็นกลุ่มย่อยๆแต่
ไม่มรี ูปแบบชััดเจน

๑๗. เกณฑ์การประเมิน
เทศบาลตํ า บลหนองผึ้ ง มี น โยบายที่ จ ะดํ า เนิ น การพั ฒ นาการจั ด การความรู้ ั ( Knowledge
Management) ในองคกรโดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองคักรให้เหมาะสมและได้จัดวางระบบการจัดการั
เพัื่อให้เอัื้อต่อการนําแผนการจัดการความรู้ ัไปปฏัิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมััเทศบาลตําบลหนองผึ้งได้จัดวาง
ระบบการจัดการความรู้และแผนการดําเนินงานดังรายการต่อไปนี้
๑).ัเทศบาลตําบลหนองผึ้ง มีแผนยุทธศาสตรประจําปีัพ.ศ.ั๒๕๕5-ั๒๕๕9ััซึ่งมีลักษณะเป็น
Conceptual Plan โดยมีองคประกอบสําคัญั๖ัประการัได้แกั่ั วิสัยทัศนั พันธกิจัประเด็นยุทธศาสตรั ั ั
กลยุทธัตัวชี้วัดและโครงการสําคัญที่จ ะดําเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพััฒนาบุคลากรัดังกล่าวใช้
เป็นัแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู้และแผนพััฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพัื่อนําไปสู่เป้าหมายขององคกรั
ร่วมกััน
๒).ันายกเทศมนตรีตาํ บลหนองผึ้ง (CEO) กําหนดผู้บริหารจัดการความรู้ัCKO และทัีมงานัKM เพัื่อ
ดําเนินการจัดการความรู้ของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
๓).ัCKO และทัีมงานัKM ร่วมกัันหารือในการพิจารณาหาขอบเขตัKM การตัดสินใจเลัือกขอบเขตัKM
การกัําหนดเป้าหมายัKM และการประเมินการจัดการความรู้ัของหน่วยงานตามแบบประเมัินตนเอง
๔).ัCKO และทัีมงานัKM ร่วมกัันจัดทําแผนจัดการความรู้ั เพัื่อกําหนดกิจกรรมัระยะเวลาและผู้
รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งััั ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จในการดําเนินงานใน
แต่ละกัิจกรรมมีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกัับแผนยุทธศาสตรของ
เทศบาลตําบลหนองผึ้งอย่างน้อยคลอมคลุมพันธกิจด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยมีจุดมุ่งหมายการ
พััฒนาศักยภาพัและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลสััมฤทธิ์สร้างประโยชนสุขแก่ประชาชน
แนวทางการติดตามและประเมิน
๑.ั กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทํารายงานผลการเข้ารับการพััฒนาตามแบบที่กําหนดภายในั๑๕ั
วันันับแต่วันกลับจากการอบรมั/ัสัมมนาั/ัฝึกปฏิบัติเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชัั้นจนถึงนายกเทศมนตรีั
กรณีทัี่ได้มกี ารส่งบุคลกรไปฝึกอบรมภายนอกองคกร
๒.ั กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทําบันทึก ขั้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเว็ปไซตเทศบาลั
ภายในั๑๕ัวันันั บแต่วันกลับ จากการอบรมั/ัสัมมนาั/ัฝึกปฏิบัติโดยให้ทํา การประสานงานกับผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ
๓.ั กําหนดให้ ผู้ เข้ารั บการพัฒ นาจัดเก็บชุดองคัความรู้ไว้ในรูปเอกสารโดยจัดทําเป็นเลั่มเพัื่อใช้เป็นั
แนวทางในการปฏิบัติงาน
๔.ั กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานั โดยการพัิจารณาผลการปฏัิบัติงานัก่อนั
และหลังการพััฒนา
๕.ั ทําการสัมภาษณผู้ที่เกัี่ยวข้องเช่นัผัู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นผู้ใต้บังคัับบัญชาั เพัื่อนร่วมงานั ของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา

๑๘. แผนการจัดการความรู้ เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
แผนการจัดการความรู้ั(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรัู้ั (KM Process)
ชัื่อหนั่วยงานั :เทศบาลตําบลหนองผึ้ง
เป้าหมายัKM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหนองผึ้งได้รัับการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถทางด้านต่างๆััเชั่นัการศึกษาต่อั/ัฝึกอบรมั/ัสัมมนาในหลักสัูตรต่างๆ
หน่วยทัี่วัดผลได้เป็นรูปธรรมั:พนัักงานเทศบาลในสังกััดได้รัับการพัฒนาศักยภาพ
ลาดับ
๑

๒

๓

๔

๕

กิจกรรม

วิธีการสู่
ความสําเร็าเร็จจ
ความส
การบ่งชี้ความรู้ั้ั ทําการ
บุคลากรทีไ่ ด้รัับ ตรวจสอบ
การพัฒนา
บุคลากรที่
ศัักยภาพด้าน
ได้รัับการ
ต่างๆ
พัฒนา
ศัักยภาพด้าน
ต่างๆ
การสร้างและ
จัดหรือส่ง
แสวงหาความรู้ อบรม/
-ภายในเทศบาล สัมมนาั/
-ภายนอก
ศัึกษาดู
เทศบาล
งาน/ศัึกษา
ต่อ
การจัดความรูใ้ ห้
เป็นระบบ
-บอรด
ประชาสัมพันธั
-เว็ปไซคัเทศบาล
-จัดทํารูปเล่ม/
รายงาน

-รวบรวม
ความรู้
เป็นหมวดหมู่
และจัดทํา
ฐานข้อมูล
เป็น
Knowledge
Base
-สรั้างคลัง
ความรู้
ผ่านระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร
การประมวลและ ปรับปรุงฐาน
กลั่นกรองความรู้ ข้อมูลความรู้
- ปรับปรุง
ของ
รูปแบบ
บอรด
เอกสารข้อมูลให้ ประชาสัมพันธั
เป็นมาตรฐาน
/เว็ปไซคั
สมบูรณั
เทศบาล
การเข้าถึงความรู้ รวบรวม
-บอรด
ความรู้
ประชาสัมพันธั เพื่อติด
- เว็บไซน
ประกาศั/
เทศบาล
บันทึกั/
-ศัูนยข้อมูล
จัดเก็บ
ข่าวสาร

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

จํานวน
บุคลากร
ทีไ่ ด้รัับการ
พัฒนา
ศัักยภาพ
ด้านต่างๆ

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

จํานวน
บุคลากร
ทีไ่ ด้รัับการ
อบรมั/
สัมมนาั/
ศัึกษาดูงาน
/ศัึกษาต่อ
จํานวนฐาน
ข้อมูล
ความรู้ดั้าน
ต่างๆที่
นําไปใช้ได้

บุคลากรได้รัับ
การ
พัฒนา
ศัักยภาพ
ด้านต่างัๆ
อยั่างน้อยร้อย
ละั๙๐
บุคลากรได้รัับ
การ
อบรมั/
สัมมนาั/
ศัึกษาดูงานั/
ศัึกษาต่อ

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

เครื่องมือ/
อปุ กรณ์
กระดาษ
A๔,
คอมพิว
เตอร,
พริ้นเตอร

งบประมาณ ผู้รับผดิ ชอบ
๑๕๐,๐๐๐
บาท

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

กระดาษ
A๔,
คอมพิว
เตอร,
พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

จํานวนความรู้
ที่
นําไปใช้ได้จริง
อยั่างน้อยั๖
รายการ

กระดาษ
A๔,
คอมพิว
เตอร,
พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

จํานวนฐาน
ข้อมูล
ความรู้
ด้านต่างๆที่
ได้รัับการ
ปรับปรุง

จํานวนฐาน
ข้อมูลความรู้ที่
ได้รัับการ
ปรับปรุงัอยั่าง
น้อยั๖
รายการ

กระดาษ
A๔,
คอมพิว
เตอร,
พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

จํานวนการ
เข้าถึงฐาน
ข้อมูล
ความรู้ดั้าน
ต่างๆ

มีจํานวนการ
เข้าถึง
ฐานข้อมูล
ความรู้
ด้านต่างๆ
อยั่างน้อยั๑๒
ครั้ง

กระดาษ
A๔,
คอมพิว
เตอร,
พริ้นเตอร,
ห้องประชุม

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

สถานะ

๖

๗

การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
-บอรด
ประชาสัมพันธั
- เว็บไซน
เทศบาล
- จัดทํารูปเล่ม

ให้บุคลากรที่
ได้รัับ
การพัฒนา
ศัักยภาพ
ด้านๆเข้าร่วม
ปัรัะัชุัม/
รายงาน/เพิ่ม
ข้อมูลการ
พัฒนา
ศัักยภาพใน
เว็บไซน
การเรียนรู้
ประชาสัมพันธั
- การสร้างองคั
/เว็บไซน
ความรู้
เทศบาลั/
- การนําความรู้
ศัูนยข้อมูล
ในไป
ข่าวสาร
ใช้

๑ัต.ค.๕8 จํานวนการ
เป็นต้นไป ประชุม
เพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ััั/
จัดทํา
รายงาน/
บันทึกทึก
ข้อมูลในเว็บ
ไซน

มีจํานวน
กิจกรรม
อยั่างน้อยั๖
รายการ

กระดาษ
A๔,
คอมพิว
เตอร,
พริ้นเตอร,
ห้องประชุม

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

๑ัต.ค.๕8 การจัดทํา/
เป็นต้นไป บันทึกข้อมูล

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ข้อมูลอยั่าง
น้อย
๖ัรายการ

กระดาษA๔,
คอมพิวเตอ
รั,พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

แผนการจัดการความรู้ั(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรัู้ั(KM Process)
ชัื่อหนั่วยงานั :ัเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
เป้าหมายัKM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการนําการจัดการความรัู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ของหน่วยงานต่างๆัั ภายในเทศบาลหน่วยทัี่วัดผลได้เป็นรูปธรรมั:ับรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการนําการจัดการความรัู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน
ลาดับ

กิจกรรม

๑

การบ่งชีค้ วามรู้
-มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการนํา
การจัดกาความรู้
มาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา
บุคลากรและ
พัฒนางาน

๒

การสร้างและ
แสวงหาความรู้
-ภายในเทศบาล
-ภายนอก
เทศบาล

๓

การจัดความรูใ้ ห้
เป็นระบบ
-บอรด
ประชาสัมพันธั
-เว็บไซนเทศบาล
-จัดทํารูปเล่ม/
รายงาน
การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
- ปรับปรุรัูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้
เป็นมาตรฐาน
เนื้อหาให้สม
บูรณ

๔

๕

๖

วิธีการสู่
ความสาเร็จ
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้
เอื้อต่อการนํา
การจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมือใน
การพัฒนา
บุคลากรและ
พัฒนางาน
ประชุม/
สัมมนา
เพื่อสนับสนุน
การสร้าง
บรรยากาศ
จัดตั้งทีมงาน
ตรวจสอบการ
ให้และเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

จํานวนการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศ
ให้เอื้อต่อ
การนําการ
จัดการ
ความรู้มา
เป็น
เครื่องมือ
จํานวนครั้ง
ที่ประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุน
การสร้าง
บรรยากาศ
มีทีมงาน
ดําเนินการ
ตรวจสอบ
การให้และ
เก็บรวบ
รวบข้อมูล

มีัการเสรัิมสรั้าง
บรรยากาศให้เอือ้
ต่อการนําการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ
อยั่างน้อยั๓
รายการ
มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการ
สรั้าง
บรรยากาศอยั่าง
น้อยั๓ัครั้ง
ทีมงานมีการ
ดําเนินการตรวจ
สอบการให้ัและ
เก็บรวบรวม
ข้อมูลอยั่าง
น้อยั๓ัครั้ง

กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

๑ัต.ค.๕6
เป็นต้นไป

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

เครื่องมือ/
อปุ กรณ์
กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

งบประมาณ

ผู้รับผดิ ชอบ
นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

จัดตั้งทีมงาน
ปรับปรุง
กลั่นกรอง
ฐานข้อมูล
ความรู้บน
บอรด
ประชาสัมพันธั
/เว็บไซน
เทศบาล
การเข้าถึงความรู้ จัดตั้งทีมงานดู
-บอรด
แลบอรด
ประชาสัมพันธั ประชาสัมพันธั
-เว็บไซนเทศบาล /เว็บไซน
- ศัูนยข้อมูล
เทศบาลั/
ข่าวสาร
ศัูนยข้อมูล
ข่าวสาร

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

มีทีมงาน
ดําเนินการ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
ความรูด้ ั้าน
ต่างๆ

ทีมงานมีการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงฐาน
ข้อมูลความรู้
อยั่างน้อยั๓
รายการ

กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

ทีมงานมีการดัูแล กระดาษัA๔,
บอรด
คอมพิวเตอร
ประชาสัมพันธั
พริ้นเตอร
/เว็บไซนเทศบาล
/ ศัูนยข้อมูล
ข่าวสารอย่างน้อย
๓ัครั้ง

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
-บอรด

๑ัต.ค.๕8
เป็นต้นไป

มีทีมงาน
ดูแลบอรด
ประชาสัม
พันธั/เว็บ
ไซน
เทศบาลั/
ศัูนยข้อมูล
ข่าวสาร
มีทีมงาน
รวบรวม
จัดทําเป็น
เอกสารั/

ทีมงานมีการ
รวบรวมจััดทํา
เป็นเอกสารั/
ฐานความรูั้ /

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

จัดตั้งทีมงาน
รวบรวมจััดทํา
เป็นเอกสารั/
ฐานความรู้ั/

กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

สถานะ

๗

ประชาสัมพันธั
- เว็บไซน
เทศบาล
- จัดทํารูปเล่ม
- จัดทํารายงาน

เทคโนโลยัี
สารสนเทศ
ดูแลช่องทาง
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้

การเรียนรู้
- การสร้างองคั
ความรู้
- การนําความรู้
ในไปใช้

ประชาสัมพันธั ๑ัต.ค.๕8
/ เว็ปไซคั
เป็นต้นไป
เทศบาลั/ศัูนย
ข้อมูลข่าวสาร

ฐานความรู้
/เทคโนโลยัี
สารสนเทศ
ดูแล
ช่อง
ทางการ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
การจัดทํา/
บันทึก
ข้อมูล

เทคโนโลยัี
สารสนเทศ
ดูแลช่องทางการ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ัััอยั่าง
น้อยั๓รายการ
มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ข้อมูลอยั่างน้อย
๖รายการ

กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

แผนการจัดการความรู้ั(KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงั(Change Management Process)
ชัื่อหนั่วยงานั :ั เทศบาลตําบลหนองผึ้ง
เป้าหมายัKM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะัได้รบั การพัฒนาศักยภาพัความรู้ัความสามารถ
ทางด้านต่างๆัเช่นัการศึกษาต่อั/ัฝึกอบรมั/ัสัมมนาในหลักสัูตรต่างๆ
หน่วยทัี่วัดผลได้เป็นรูปธรรมั:ัพนัักงานเทศบาลในสังกััดได้ัรับการพัฒนาศักยภาพ
ลาดับ
๑

๒

๓

๔

๕

กิจกรรม

วิธีการสู่
ความสาเร็จ
การเตรัียมการ
-ส่งเสริมให้
และ
บุคลากร
ปรับเปลี่ยน
ในสังั กัด
พฤติกรรม
เทศบาล
เมืองแม่เหียะ
เห็น
ความสําคัญ
ของการ
จัดการความรู้
การสัื่อสาร
ประชุมั/
สัมมนาั/
ศัึกษาดูงานั/
จัดกัิจกรรมที่
ทําให้ทุกคน
เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้
กระบวนการและ มีการจัดทําให้
เครื่องมือ
บอรด
- การคั้นหา
ประชาสัมพันธั
- การถ่ายทอด
/ เว็บไซน
- แลกเปลี่ยน
เทศบาลั/
ความรู้
ศัูนยข้อมูล
ข่าวสารัให้ัมี
การคั้นหา
ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยน
ความรู้ที่
สะดวกรวดเรั็ว
ขึ้น
การเรียนรู้
จัดการ
ประชุม/
สัมมนาั/
ศัึกษาดูงานัั/
จัดกัิจกรรม
เพื่อให้ทุกคน
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญ
และหลักการ
ของกาจัดการ
ความรู้
การวัดผล
จัดตั้งทีมงาน
เพื่อ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อปุ กรณ์
กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

งบประมาณ

ผู้รับผดิ ชอบ

๑ัต.ค.๕6
เป็นต้นไป

บุคลากรใน
สังกัด
เทศบาล
ทราบ
เป้าหมาย
KM ของ
เทศบาล

จํานวนบุคลากรที่
ทราบเป้าหมาย
KM ของเทศบาล
เมืองแม่เหียะ
อยั่างน้อยั๕๐%
ของเทศบาล

๑ัต.ค.๕6
เป็นต้นไป

บุัคลากร
ในสังั กัด
เทศบาล
เข้าใจถึง
การจัดการ
ความรู้

จํานวนบุคลากรที่
เข้าใจถึงการ
จัดการ
ความรู้อยั่างน้อย
๕๐%ัของ
เทศบาล

กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

นายกเทศมนตรัี
KM Team

๑ัต.ค.๕6
เป็นต้นไป

จํานวนครั้ง
ของบอรด
ประชาสัม
พันธั/เว็ป
ไซเทศบาล
/ ศัูนย
ข้อมูล
ข่าวสาร
ที่ได้รัับการ
ปรับปรุง

บอรด
ประชาสัมพันธั/
เว็บไซนเทศบาล
/ ศัูนยข้อมูล
ข่าวสารได้รัับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
อยั่างน้อยั๓ัครั้ง

กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

๑ัต.ค.๕6
เป็นต้นไป

บุคลากรที่
เข้าใจ
และ
ตระหนักถึง
ความสําคั
ญและ
หลักการ
ของการ
จัดการ
ความรู้

จํานวนบุคลากร
ที่ัเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู้

กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร
พริ้นเตอร

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

๑ัต.ค.๕6
เป็นต้นไป

มีการ
ติดตาม

ผลการตัิดตาม
และประเมินผล

กระดาษัA๔,
คอมพิวเตอร

นายกเทศ
มนตรัี

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

สถานะ

ติดตามและ
ประเมินผล
แผนการ
จัดการความรู้
เทศบาลเมือง
แม่เหียะ
๖

การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล

การให้
ของขวััญ/
ของรางวัล

๑ัต.ค.๕6
เป็นต้นไป

และ
ประเมินผล
แผนการ
จัดการ
ความรู้
เทศบาล
เมืองเหียะ
บุัคลากร
ในสังั กัด
เทศบาลมี
ความเข้าใจ
การจัดการ
ความรู้

แผนการจัดการ
ความรู้เทศบาล
เมืองแม่เหียะ

พริ้นเตอร

KM Team

จํานวนบุคลากรที่
เข้าใจการจัดการ
ความรู้ัอย่างน้อย
อยัู่ั๕๐%ัของ
เทศบาล

ของขวััญ/
ของรางวัล

นายกเทศ
มนตรัี
KM Team

๑๙. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตําบลหนองผึ้งัให้มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมัินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตําบลหนองผึ้งัประกอบด้วย
๑.ั ปลัดเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
เป็นประธานกรรมการ
๒.ััรองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะัััััััััััััััััััััััััััััััเป็นกรรมการ
3. หัวหน้าสัํานักปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
4. ผอ.กองคลัง
เป็นกรรมการ
5. ผอ.กองช่าง
เป็นกรรมการ
6. ผอ.กองการศึกษา
เป็นกรรมการ
7. เจ้าพนักงานธุรการ/บุคคลกร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯัที่ได้รับการแต่งตั้งมัีหน้าที่ักําหนดแนวทางัวิธัีการในการติดตามและประเมินผลั
แผนการจัดการความรู้เทศบาลตําบลหนองผึ้งัและดําเนินการติดตามและประเมัินผลแผนการจัดการความรู้ั
เทศบาลตําบลหนองผึ้งั และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีั
อย่างน้อยปีละั๑ัครั้ง

