แผนการจัดการองคความรู
(KM Action Plan)

เทศบาลตําบลทายดง
อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

บทนํา
จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดย
ตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทายดง เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารที่ดี จึงไดนําการ
จัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดการความรู และแผนการดําเนินงานการจัดองคความรู

-11. คณะทํางาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
1. นายภาคภูมิ ศรีสมวงค ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลทายดง ประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช ขุนภักดี ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลทายดง กรรมการ
3. นายพิสิษฐ เปรมปรีดี ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ
4. นางสิริไพบูลย ผดุงนึก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
5. นางทิพยวิศา จันทรแสงสุก ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ
6. นางณัฐธยาน จันพินิจ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
7. จาเอกวุฒิชัย ผลจันทร ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
8. นางวิไล ยศปญญา ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เลขานุการ

กรรมการ

คณะทํางาน มีหนาที่ดังนี้
1. ดําเนินการจัดแนวทางการจัดความรูในองคกรของเทศบาลตําบลทายดง
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
หัวหนา KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนการจัดการความรูในองคกรเพื่อนําเสนอ
ประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน
และ KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมาย จัดทํารายงาน
ความคืบหนาของงานในสวนที่รับผิดชอบ เปน “แบบอยางที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู
2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซึ่งจะมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับพระราช-กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูใน
ดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตอง
สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนะคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกันทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
• ขอบเขต KM (KM Focus Area)ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย
1) สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2) เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งานของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาลตําบล

-23. เปาหมาย KM (Desired State)
• เปาหมายKM (Desired State)ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการประกอบดวย
1) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ฝกอบรม/สัมมนา ในหลักสูตรตาง ๆ
2) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง มีสวนรวมในการดําเนินงาน/
กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบล อยางเขมแข็งและตอเนื่อง
3) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนองค
ความรูแกเพื่อนรวมงาน
4) การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน
5) การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
4. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KMที่
เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
1) ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ แลสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม
2) บุคลากรที่เกี่ยวของใหความรวมมือเปนอยางดี
3) คณะกรรมการจัดการความรู มีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
4) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
5. แนวทางการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง
การจัดการความรู Knowledge Management
การจัดการความรู( Knowledge Management: KM)คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถใน
เชิงแขงขันสูงสุด โดยที่มีความรู 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่ฝงอยูในคน ( Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค หรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
อกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธี
ตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม

-3การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก
1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
2) การเสาะหาความรูที่ตองการ
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน
4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด
“ขุมความรู”ออกมาบันทึกไว
6) การจดบันทึก “ขุมความรู”และ “แกความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูที่
ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรูที่ชัด
แจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป ( ExplicitKnowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง
(Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอื่น ๆ
ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคน
คนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ่มที่ความรู นี่คือ
ความผิดพลาดที่พบบอยมาก การจัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่
สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามที่กําหนดไว ที่เรียกวา Operation Effectiveness และนิยาม
ผลสัมฤทธิ์ออกเปน 4 สวน คือ
1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการของลูกคา
สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน
และสนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม
2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
หรือบริการ
3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะทอนสภาพ
การเรียนรูขององคกร
4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป การทํางานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง
เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน มีชุด
ความรูของตนเอง ที่รวมกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูขึ้นใชเองอยูตลอดเวลา โดยที่การ
สรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอ
สภาพของตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู แตเปน
กิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการ เรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญตัวการ
จัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย

-4ตั้งเปาหมายการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องคกร เปนองคกรการเรียนรู
ความเปนชุมชนในที่ทํางาน การจัดการการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวเองของมันเอง นี่คือ
หลุมพรางขอที่ 1 ของการจัดการความรู เมื่อไหรก็ตามที่มีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความ
ผิดพลาดก็เริ่มเดินเขามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงพอ
เพื่อใหไดชื่อวามีการจัดการความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรูเปน
กาวแรก ถากาวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูง แตถากาวผิด ก็จะเดินไปสูความลมเหลว ตัวกําหนดที่สําคัญคือ
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู
การจัดการความรูที่ดีเริ่มดวย
-

สัมมาทิฐิ: ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ
การฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการตอเนื่อง
การจัดการระบบการจัดการความรู

แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือ
เปาหมายที่งาน คน องคกร และความเปนชุมชนในที่ทํางานดังกลาวแลว เปนเงื่อนไขสําคัญ ในระดับที่เปนหัวใจสู
ความสําเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมจะนําไปสูการดําเนินการจัดการความรูแบบเทียม และไปสูความ
ลมเหลวของการจัดการความรูในที่สุด แรงจูงใจเทียมตอการดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มีมากมายหลาย
แบบ ที่พบบอยที่สุด คือ ทําเพียงเพียงใหไดชื่อวาทํา ทําเพราะถูกบังคับตามขอกําหนด ทําตามแฟชั่นแตไมเขาใจ
ความหมาย และวิธีการดําเนินการจัดการความรูอยางแทจริง
องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process)
1. “คน” ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน
2. “เทคโนโลยี” เปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรูไปใชอยางงาย
และรวดเร็วขึ้น
3. “กระบวนการความรู ” นั้น เปนการบริหารจัดการ เพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพื่อทําให
เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม
องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล การจัดการความรูของกรมการ
ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะ
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ความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ
รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน สังกัดให
เปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ขอบเขต KM ที่ไดมีการพิจารณาแลว เห็นวามีความสําคัญ
เรงดวนในขณะนี้ คือ การจัดการองคความรูเพื่อแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
และไดกําหนดเปาหมาย
(Desired State) ของ KM ที่จะดําเนินการในป 2549 คือ มุงเนนใหอําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนศูนยกลางองคความรู เพื่อ
แกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เปนประโยชนแกทุกฝาย ที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยวัดผลไดเปนรูปธรรม
คือ อําเภอ/กิ่งอําเภอ มีขอมูลผลสําเร็จ การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนยปฏิบัติการฯ ไมนอยกวา
ศูนยละ 1 เรื่อง และเพื่อใหเปาหมายบรรลุผล ไดจัดใหมีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู ( KM Process) และ
กิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง ( Change Management Process) ควบคูกันไป โดยมีความคาดหวังวาแผนการ
จัดการความรูนี้จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญสูการปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่องอื่นๆ และ
นําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน ตอไป
7. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง
แนวคิดการจัดทําแผนที่การจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู ( Knowledge Management Process) และการบวนการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลง ( Change Management Process) เทศบาลตําบลทายดงไดนํามาประยุกตใชในการจัดทําแผนการ
จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)
เราตองมีความรูเรื่องอะไร
เรามีความรูเรื่องนั้นหรือยัง

1. การบงชี้ความรู
(Knowledge Identification)

ความรูอยูที่ใคร อยูในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร

(Knowledge Creation andAcquisition)

จะแบงประเภทหัวขออยางไร

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
(Knowledge Codification and Refinement)

2. การสรางและแสวงหาความรู

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม
5.การเขาถึงความรู (Knowledge Access)
มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม
ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรือไม
ทําใหองคกรดีขึ้นหรือไม

6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)
7.การเรียนรู (Learning)
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เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร มี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร และเพื่อให
บรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา
กําจัดความรูที่ไมใชแลว
3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปน
ระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
6. การแบงปนและเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธี โดยกรณีเปน
Explicit Knowledge อาจจัดทําเปนเอกสาร
ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุม
คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีและเปลี่ยนความรู เปน
ตน
7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการสรางองคความรู
การนําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
การเรียนรู
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชยและการใหรางวัล
(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

กระบวนการและเครื่องมือ
(Process & Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior)
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เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอม
ภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร (ที่ทุก
คนมองเห็น) โครงสรางพื้นฐานขององคกร , ทีม/หนวยงานที่รับผิดชอบ ,มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล,กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน,แตละ
คนจะมีสวนรวมไดอยางไร
3) กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วขึ้น
โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดความรู,ลักษณะขององคกร (ขนาด,สถานที่ตั้ง
ฯลฯ),ลักษณะการทํางาน,วัฒนธรรมองคกร,ทรัพยากร
4) การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู โดยการ
เรียนรูตองพิจารณาถึงเนื้อหา,กลุมเปาหมาย,วิธีการ,การประเมินผลและปรับปรุง
5) การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม,มีการนําผลของการวัดมาใชใน
การปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น,มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ไดแก วัดระบบ (System),วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come)
6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวน
รวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร,แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว,บูรณาการกับระบบที่มีอยู,ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา
6 หัวใจของการจัดการความรู
มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวา หัวใจของ KM อยูที่ไหนได โดยอาจ
กลาวเปนลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความตองการ ( Hierarchy of needs) ของ Mcgregorได
โดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่ยอมรับทั่วไปวาความรูคือพลัง (DOPA KM Team)
1. Knowledge is Power :ความรูคือพลัง
2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but
rather in interactions between people.(Thomas H Davenport) : ความสําเร็จของการ
ถายทอดความรูไมใชอยูที่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูที่การมีปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน
3. The great end of knowledge is not knowledge but action :จุดหมายปลายทางสําคัญ
ของความรูมิใชที่ตัวความรู แตอยูที่การนําไปปฏิบัติ
4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive
:นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล
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แตขอความแรกที่วา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซึ่งเปนขอความเปนที่ยอมรับที่เปนสากล ทั้งภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามีความสําคัญในการถายทอด
ความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวาแมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึงของบุคคลตาง ๆ
ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรูเกิดความรูขึ้นแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของความรูและที่
ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมวานั่น
เปนนิยามใหมของผูทําหนาที่เปนผูจัดการเลยทีเดียว ดังนั้น อาจกลาวไดวาหัวใจของ KM อยูที่การนความรูไปใชให
เกิดประโยชนตอสังคม อ.นพ.วิจารณ พานิช กลาวไวนาคิด หลังจากการไปรวมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อ
ชุมชนเปนสุข” โดยไดฟงการบรรยายของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข ”ทําใหเกิดความ
เขาใจเรื่องการจัดการความรูอยางลึกซึ้งมาก จึงขอนํามาเลาสูกันฟง ทานบอกวา การพัฒนาชุมชนตองมี 4
องคประกอบ
1. ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายที่การอยูรวมกัน
2. เปนสุข หมายถึง ความเปนทั้งหมด ความเปนปกติ สมดุล บูรณาการของปจจัยตาง ๆ อยางนอย
8 ดาน ไดแก ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน
3. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูนวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผานการปฏิบัติ
4. การสรางเสริม หมายถึง การเขาไปเอื้ออํานวย สงเสริม เสริมพลัง (empower) ไมใชเขาไปสอน
หรือถายทอดความรู
ทั้ง 4 องคประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไมใชแคการจัดการความรูของ
ชาวบานหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรูนี้ การเรียนรูสําคัญกวาตัวความรู เพราะถาไมระวังตัวความรูจะเปน
ความรูที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรูจะมีลักษณะ “ดิ้นได” คือมีชีวิตเปนพลวัตการเรียนรูที่ดีที่สุดคือการเรียนรูรวมกัน
เปน collective learning และเปนการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ ( interaction learning through action) อ.
บดินทร วิจารณ เปนบุคคลหนึ่งที่นาสนใจอยางยิ่งในดานการจัดการความรู ( Knowledge Management – KM)
และองคการแหงการเรียนรู ( Learning Organization) ไดกลาวไวเมื่อคราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2548 ณ หองประชุม 2 อาคาร HSo5 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วาการจัดการ
ความรู (KM) สิ่งสําคัญมันอยูที่การลงมือปฏิบัติใหได ใชภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันใหได การเรียนรูของบุคคล
หัวใจสําคัญอยูที่เราจะไดเรียนรูจากการสอนคนอื่น ( Learning from Teaching) และสิ่งที่สําคัญของการจัดการ
ความรูก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทํางาน การจัดลําดับความสําคัญของงาน ของ
องคกรเครื่องมือในการจัดการความรู
7 เครื่องมือในการจัดการความรู
กรมการปกครองไดจัดทําแผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยูในเอกสาร “คํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ”ซึ่งไดสงให ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2549 แลว เมื่อ
พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาว จะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการความรู (KM Process)
2. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
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ขอบเขต และเปาหมายที่กําหนดไวใหบรรลุผล ขณะเดียวกันในแตละสวนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแตละสํานัก
กอง รองรับ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยูไมนอยกวา 16 โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการจัดการ
ความรูของกรมการปกครองเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนเปนงานที่มีความสําคัญอีก
งานหนึ่งที่ตองการพลังการมีสวนรวมของทุก ๆ สวน ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค และจะเปนอีกกาวหนึ่งที่สําคัญใน
การที่จะกอเกิดการรวบรวมสะสมองคความรู การใชประโยชนและตอยอดองความรู ในการแกไขปญหาความยากจน
การจัดการความรูประกอบดวย
กระบวนการหลัก ๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหาความรูใหม การจัดความรูใหเปน
ระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู สุดทายคือ การเรียนรู และเพื่อใหมีการนําความรูไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรางขึ้นมาเพื่อนําไปใชในการถายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
(1) เครื่องมือที่ชวยในการ “เขาถึง” ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit
(2) เครื่องมือที่ชวยในการ “ถายทอด” ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit ซึ่งตองอาศัยการ
ถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก
ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวที่มีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแหงการเรียนรู หรือชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู
8 การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เปนเรื่องคอนขางใหม ซึ่งเกิดขึ้นจากการคน
พบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการอันสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึง
เปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับ
เรื่ององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารจัดการความรู ในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง
หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคกร ก็นับเปนการ
ลงทุนที่สูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตามการบริหารจัดการความรู มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการ
ฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู ความชํานาญแลว องคกรจะทํา
อยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นและในขั้นตอนสุดทาย องคกรจะตองหา
เทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับองคกรอยางมีระบบเพื่อที่จะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญ
หลายแหงในสหรัฐอเมริกายังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรูที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหอยูในโลกของการ
แขงขันไดสําหรับประเทศไทยนั้นคงเปนเรื่องทาทายสําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัว
บุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน ซึ่งการถายทอดความรูบางประเภทนั้น การ
ฝกอบรมอาจจะไมใช

-10วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม “การหวงความรู ”
และวัฒนธรรม “การไมยอมรับในตัวบุคคล ” หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนทั้งสองอยางนี้ไดการบริหารจัดการ
ความรูก็มิใชเรื่องยากจนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผานมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ไดมี
การวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ
โดยเฉพาะมาตรา 11 ไดกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสรางความมีสวนรวมในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน
9.CoP (Community of Practice)
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คืออะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกันหรือเชื่อมโยงกัน
อยางไมเปนทางการ ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้
• มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและกัน
• มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงมั่นรวมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีขึ้น
• มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษเดียวกัน
• มีบทบาทในการสรางและใชความรู และยึดถือคุณคาเดียวกัน
• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง
• มีชองทางเพื่อการไหลเวียนของความรู หรือผานเทคโนโลยี
• มีความรวมมือชวยเหลือ ทําใหความรูเขาไปถึงผูที่ตองการใชไดงาย
• มีปฏิสัมพันธตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง
• มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม
ทําใหเพิ่มพูนความรูที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับที่งายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ ซึ่ง
ทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง มีเปาหมายรวมกัน และตองการที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรูประสบการณจากการ
ทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการ เปนกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังคม และความ
พยายามที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จ เปนกลุมที่ไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร และอาจจะมี
เปาหมายที่ขัดแยงกับผูนําองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมาก และคนคนหนึ่งจะเปนสมาชิกใน
หลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอยางไร เครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความ
พอใจ และพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอการเรียนรู และการสรางความรูใหม ๆ มากกวา
โครงสรางที่เปนทางการ คําวา ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoPชี้จุดเนนที่การเรียนรูซึ่งไดรับจากการทํางานเปนหลัก
เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน เครื่องมือใหม ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทํางานที่ไดผล และไมไดผล การ
มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวา
การเรียนรูจากหนังสือ หรือการฝกอบรมตามปกติ เครือขายที่ไมเปนทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากตางหนวยงานชวยให
องคกรประสบความสําเร็จไดดีกวาการสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการขอคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ
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• CoPเปนกลไกของการไขวควาหาความรูเขาหาตัว มากกวาการรวบรวมความรู เพื่อสงมอบใหผูอื่น
• CoPเปนเรื่องของการเรียนรู เพื่อเปนคนทํางานที่เกงขึ้น มิใชแคเรียนรูวาจะทํางานอยางไร หรือเรียนรูแต
ละเรื่องที่เปนนามธรรม
• การเปนสมาชิกของ CoPคือ มีสวนรวมในชุมชนนั้น อยางมีความหมาย
• CoP ควรเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักขององคกร
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoPหมายถึง การกระทําในบริบทเฉพาะ
สิ่งที่มีผลตอการปฏิบัติ และเปนผลจากการเรียนรู ไดแก
• สิ่งที่ปรากฏชัดแจง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาทที่ชัดเจน เกณฑที่กําหนดไว กฎ
ขอบังคับ สัญญา
• สิ่งที่ไมปรากฏชัดแจง : ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหยั่งรู การรับรู ความออนไหว ความเขาใจ
สมมติฐาน มุมมองซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไป
การปฏิบัติมิใชสิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ ดวยคําสั่ง หรือ
กฎระเบียบ
มีคนอื่นในองคกรซึ่งมีประสบการณที่จะเปนประโยชนกับเรา พวกเขาเต็มใจที่จะแบงปนประสบการณนั้นให
ผูอื่น และเราเต็มใจที่จะชวยพวกเขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบแมจะไมรูจักพวกเขา ธรรมชาติของ CoP
องคประกอบไปดวย CoPจํานวนมากทับซอนกันอยูคูขนานไปกับโครงสรางที่เปนทางการขององคกร
รอบชีวิตของ CoPไมมีความชัดเจนวา เริ่มตนเมื่อไหร สิ้นสุดเมื่อไหร ขึ้นกับความพรอมและโอกาสเหมาะ
สําหรับการเรียนรู
ประเด็นที่ CoPใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิกการสนับสนุน CoP
สงเสริมการสราง CoPดวยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นจากกลุมที่ไมเปนทางการ และดึงชุมชนเขามารวมกัน
ทํางาน ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
มองวา องคกรเปนที่รวมของชุมชน ที่เชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนที่เหมาะสม และมีสวนตอความสําเร็จ
ขององคกร
สงเสริมให CoPเรียนรูจากภายในกลุม และจากกลุมอื่น ๆ
ดูแลวา กลไกขององคกร มีสวนในการสนับสนุน CoP
สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเชื่อมตอทั่วทั้งองคกร มุมมองตอการเรียนรู
การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ แตเรามักจะมองไมเห็นวาเกิดการเรียนรูดีขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมไดเกิดจากการดูเอกสารของคนอื่น แตเกิดจากการทําความเขาใจในตรรกะ หรือวิธี
คิดของคนอื่น
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แลกเปลี่ยน คือ ความสนใจรวมกัน ใสใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน การหาโอกาสเรียนรู
ถามีปญหาเกี่ยวกับการเรียนรู ใหมองหาแบบแผน/สาเหตุของการมีสวนรวม และการแยกตัวของสมาชิก
เมื่อมีการนําความรูไปใชในบริบทอื่นหรือมีการสงผานขอมูลขาวสารไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ใหติดตามเรียนรู
การปรับเปลี่ยนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และการแปลความหมายใหม
รับรูการเกิดขึ้น ของวิธีปฏิบัติใหม ๆ ในที่ไกลหูไกลตา
การเรียนรูที่ชายขอบของ CoPก็มีความสําคัญ ไดแก การดึงดูดสมาชิกใหม การตอบสนองสิ่งกระตุนจาก
ภายนอก การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอื่น ๆ ขอควรระวัง
ความพยายามที่จะ เปลี่ยนความรูที่ฝงลึก มาเขาไวในลักษณะของเอกสาร อาจจะกอใหเกิดผลเสียมากกวา
ผลดี เกิดเปนขยะของขอมูลขาวสารที่คนไมใช สุดทายคนก็ยังตองการความชวยเหลือในเรื่องประสบการณจากเพื่อน
รวมงาน
ใหมีการเรียนรู ใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากที่สุด อยาดวนหลวมตัวที่จะสกัดความรูจาก CoPหรือเปลี่ยน
ความรูจาก CoPไปเปนหลักสูตรเพื่อการฝกอบรม
แนวคิดปจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรูไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล อยาสรางหองสมุดที่เต็มไป
ดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล ( card catalog) เพื่อชวยในการเชื่อมตอระหวางบุคคลตอบุคคล ปจจัยสู
ความสําเร็จ กลุมที่ไมเปนทางการเปนสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตขึ้นเมื่อ
เปนที่ประสงคของสมาชิก การที่จะใหมีคุณคาตอองคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแลดวยความระมัดระวังการ
สนับสนุนมากเกินไป อาจจะทําใหไมเปนที่สนใจจากสมาชิก การปลอยปละละเลยก็อาจจะทําใหแคระแกร็นเหี่ยวเฉา
ความทาทายนี้แตกตางจากปจจัยตาง ๆ ที่ผูนําองคกรเคยประสบความทาทายสําหรับ CoP ปญหาสําคัญของชุมชนที่
กําลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปลอยใหผูประสานงานรับผิดชอบไปคนเดียว เมื่อผูประสานงาน
หันไปทํางานอื่น ชุมชนก็ลมสลาย ปญหาสําคัญของชุมชนที่ประสบความสําเร็จ คือ การที่สนใจอยูแตความสําเร็จของ
ตนเอง ขอเสนอแนะตอไปนี้จะชวยรักษาพลังของชุมชนเกิดความตอเนื่อง นําสมาชิกใหมเขามารวม และมุงไปที่
ประเด็นที่แหลมคม
เชิญผูนําทางความคิด ซึ่งเปนที่ยอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพื่อสรางพลังใหแกชุมชน
จัดใหมีเวทีพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสรางความตื่นตัว ความไวเนื้อเชื่อใจ ความรูสึกรวม
สงเสริมการติดตอ ระหวางสมาชิกของชุมชน
จัดตั้งกลุมแกนที่แข็งขัน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนกลุมแกนดวย
การใหเปนที่รับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพิ่มมากเปนพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค
ทําใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนอยางงาย เชน การใช Software computer ที่ใช
งายและคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณคามากของชุมชน คือ การรวมกันแกปญหา แตการอภิปราย
ปญหาอยางเปดอก ในขณะที่ความคิดยังไมสุกงอมดี หรือคิดดัง ๆ ในที่ประชุมเปนสิ่งที่ไมใชธรรมชาติของเรา ความทา
ทายของสมาชิกที่สําคัญคือ การพูดถึงปญหาของตนเองตอหนาผูคนจํานวนมากที่เราไมรูจัก
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ไปรวมอยูในเวทีผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอเพื่อใหสมาชิกอภิปรายไปที่สมมติฐานที่ใช
และเลือกการสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก 2 – 3 คน อาจใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับการสรางชุมชนได
ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดกลาวไววา CoPเปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหม ๆ เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นสวนใหญการ
รวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน ซึ่งความ
ไววางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปนสิ่งสําคัญ
CoP จะมีความแตกตางจากการที่บุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่
CoPเปนการ
รวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคมไมไดมีการมอบหมายสั่งการเปน
การเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเรื่องที่สนใจรวมกันเทานั้น
ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุม CoPจะพัฒนาเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางาน
ของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยางไมเปนทางการในทามกลางบรรยากาศ
แบบสบาย ๆ ประกอบกับการใชเทคนิคที่เรียกวาสุนทรีสนทนา ( Dialogue) ซึ่งเปนการสนทนาที่เคารพความคิดเห็น
ของผูพูด ใหเกียรติกัน ใหโอกาสกัน และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับฟงผูอื่นพูดอยางตั้งอกตั้งใจ ( Deep
Listening)
10. กรมการปกครองเริ่มชุมชนแหงการเรียนรู (CoP) นํารองที่ วปค.
จากการที่กรมการปกครองไดรับความไววางใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมายใหเปนภาคสวน
หลักในการปฏิบัติภารกิจที่สําคัญระดับชาติตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน เชน การรักษาความมั่นคงภายใน การแกไข
ปญหายาเสพติด การบูรณาการแกไขปญหาความยากจน เปนตน แสดงถึงการมีบุคลากรที่เปน “ทุนทางสังคม ” อยู
เปนพื้นฐานในองคกร กรมการปกครองจึงไดสงเสริมใหมีการจัดการความรู เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลในรูปของการจัดชุมชนแหงการเรียนรูขึ้น โดยนํารองที่วิทยาลัยการปกครองกอน เรียกวา
“โครงการชุมชนแหงการเรียนรู (CoP) วิทยาลัยการปกครอง” โดยมีวัตถุประสงคใหญ ๆ 3 ประการ คือ
(1) นําทฤษฎีการจัดการองคความรู (KM) มาสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติงานจริง
(2) เพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารทั่วองคกร (Communication) ดานการจัดการองคความรู
(3) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ การใชเครื่องมือ CoPในกระบวนการ KM สําหรับแนวทางดําเนินการกําหนดไว
ดังนี้
3.1 การประชาสัมพันธภายในองคกร
3.2 ทําหนังสือเวียน เชิญชวน ขาราชการ ลูกจาง รวมเปนสมาชิกแหงการเรียนรู
3.3 เชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ รวมคิด รวมทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูตามหัวขอที่
อยูในความสนใจของสมาชิก
3.4 ประสานงานเรื่องสถานที่ประสานงานบุคคลและงานธุรการอื่น
3.5 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในบรรยากาศที่ไมเปนทางการ
3.6 จัดทําสรุปการเสวนาของ CoPเพื่อเผยแพร จัดกิจกรรม กระตุน สงเสริม เปนระยะ ๆ

-143.7 ติดตามประเมินผลการดําเนินการและรายงาน
โครงการชุมชนแหงการเรียนรูดังกลาว จะตองมีความอดทนและใชเวลารวมถึงการกระตุนสงเสริมและให
กําลังใจจากผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแรก ๆ ก็คงจะตองใหมีการดําเนินการในระยะเวลาหนึ่งแลว
ติดตามประเมินผลเพื่อทําการศึกษาผลที่เกิดขึ้นตอไป
บทสรุป
ชุมชนแหงการเรียนรู (
CoP) เปนกิจกรรมเริ่มตนอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรม
หลายประการที่จะตองดําเนินการทั้งในสวนที่อาจเรียกวาเปนมิติ ของการบังคับและในสวนที่เปนมิติของการสงเสริม
สวนที่เปนมิติการบังคับ คือ การที่จะตองดําเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดที่เปนพันธะสัญญาที่กรมการปกครองได
จัดทําไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2549 กับ สํานักงาน ก.พ.ร. ใหสําเร็จ คือ การ
ดําเนินการในสวนกลางของทุกสํานัก/กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ( KM Action Plan) กับการ
ดําเนินการในสวนภูมิภาคของอําเภอ/กิ่งอําเภอ ในการทําให อําเภอ/กิ่งอําเภอ เปนศูนยกลางองคความรูเพื่อการแกไข
ปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ ที่เปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยอําเภอ/กิ่งอําเภอ จะตองจัดทํา
ผลสําเร็จการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ จํานวน 1 เรื่อง เพื่อเผยแพรติดไวที่ ศตจ.อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ และบันทึกไวที่เว็บไซตของจังหวัดและกรมการปกครอง ในสวนที่เปนมิติของการสงเสริม คือ การดําเนินการ
KM ในฐานะที่เปนตัวขับเคลื่อนองคกรสูความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทําใหมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือวาไดเปน “ทุนทางสังคม ” มีความสําคัญยิ่งตอการเดินทางไปสูเปาหมาย KM
ดังกลาว การศึกษาเรียนรูเรื่อง KM และการมีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจกรรม KM ตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ กับงานดานการจัดการความรูที่กรมปกครองรับผิดชอบเชนเดียวกับงานอื่น ๆ ที่ผาน
เขามาและสําเร็จผลลงดวยดี กับทั้งเกิดคุณคาประโยชนแกประชาชนและชาติบานเมืองไปพรอมกัน เปนที่ยอมรับและ
ไดเกิดความไววางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา
11. คุณเอื้อ คุณอํานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู
1. ผูบริหารสูงสุด ( CEO) สําหรับวงการจัดการความรูถาผูบริหารสูงสุดเปนแชมเปยน (เห็นคุณคา และ
ดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่วายากทั้งหลายก็งายขึ้น ผูบริหารสูงสุดควรเปนผูริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู โดย
กําหนดตัวบุคคลที่จะทําหนาที่ “คุณเอื้อ (ระบบ) ” ของ Km ซึ่งควรเปนผูบริหารระดับสูง เชน รองอธิบดี,รอง
ผูอํานวยการใหญ,นายกเทศมนตรี
2. คุณเอื้อ (
Chief knowledge Officer, CKO)ถาการริเริ่มมาจากผูบริหารสูงสุด “(คุณเอื้อ)” ก็สบายไป
เปลาะหนึ่ง แตถาการริเริ่มที่แทจริงไมไดมาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “(คุณเอื้อ)” ก็คือนําเปาหมาย/หัวปลา
ไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดเปนเจาของ “หัวปลา”ใหไดบทบาทตอไปของ “คุณเอื้อ ” คือ การหา “คุณ
อํานวย ” และรวมกับ “คุณอํานวย ” จัดใหมีการกําหนด “เปาหมาย/หัวปลา ” ในระดับยอยๆ ของ “คุณกิจ/
ผูปฏิบัติงาน”,คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เขากับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรขององคกร,จัดบรรยากาศ
แนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ ( Empowerment), รวม Share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อประโยชนในการดําเนินการจัดการความรูโดยตรง และเพื่อแสดงให
“คุณกิจ ” เห็นคุณคาของทักษะ
ดังกลาว,จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรูพรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรม
สรางสรรคอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกองคกร,ติดตามความเคลื่อนไหวของการดําเนินการใหคําแนะนําบางเรื่อง และ

แสดงทาทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยกยองในผลสําเร็จ และใหรางวัลที่อาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสราง
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
-153.คุณอํานวย (
knowledge Facilitator,KF) เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู ความสําคัญ
ของ “คุณอํานวย” อยูที่การเปนนักจุดประกายความคิดและการเปนนักเชื่อมโยง โดยตองเชื่อมโยงระหวางผูปฏิบัติ
(“คุณกิจ ”) กับผูบริหาร ( “คุณเอื้อ ”) , เชื่อมโยงระกวาง “คุณกิจ ”ตางกลุมภายในองคกร,และเชื่อมโยงการจัดการ
ความรูภายในองคกรกับภายนอกองคกร โดยหนาที่ที่ “คุณอํานวย” ควรทํา คือ
- รวมกับ
“คุณเอื้อ ” จัดใหมีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา ” เพื่อสราง
ความเปนเจาของ “หัวปลา”
- จัดตลาดนัดความรู เพื่อใหคุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนความรู ถอดความรูออกมาจากวิธีทํางานที่
นําไปสูความสําเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาชวย ” (Peer Assist) เพื่อใหบรรลุ “หัวปลา” ไดงายหรือเร็วขึ้น
โดยที่ผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเลาหรือสาธิต
- จัดพื้นที่เสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรูที่ได เชน ใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต เว็บบอรด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายขาว เปนตน
- สงเสริมใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (
CoP – Community of Practice) ในเรื่องที่เปนความรู หรือเปนหัวใจใน
การบรรลุเปาหมายหลักขององคกร
- เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององคกร กับกิจกรรมจัดการความรูภายนอกเพื่อสรางความคึกคัก
และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก
4. คุณกิจ (
knowledge Pracititoner,KP) “คุณกิจ ” หรือผูปฏิบัติงาน เปนพระเอกหรือนางเอกตัวจริง ของ
การจัดการความรู เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ 90 – 95 ของทั้งหมด “คุณกิจ ” เปน
เจาของ “หัวปลา” โดยแทจริง และเปนผูที่มีความรู ( Explicit knowledge) และเปนผูที่ตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใช
หา สราง แปลง ความรูเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว
5. คุณประสาน (
Network Manager) เปนผูที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรูระหวาง
หนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กวางขึ้น เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรูและยกระดับความรู
แบบทวีคูณ
12 ภาษิต คําคม KM
-Knowledge resides in the users and not in the collection ความรูอยูในผูใช ไมใชอยูในแหลง
ความรู (Y. Maholtra)
KM is a journey, not a destination. การจัดการความรูเปนการเดินทาง ไมใชเปาหมายปลายทาง
(Warick Holder,IBM,20 Nov 2003, Chiangmai)
A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรูเพียง
เล็กนอยเพื่อปฏิบัติมีคามากกวาความรูมหาศาลที่อยูเฉย ๆ (Kahlil Gibran)
Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรูเปนสินทรัพยสําคัญ แต
บอยครั้งความรูเปนสิ่งฝงลึกและเปนสินทรัพยสวนบุคคล

-16Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรูไมใชเพียงการรู แตเปนการกระทํา
Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather
interactions between peple. การถายทอดความรูสําเร็จไดไมใชเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือเอกสารแตเปนเรื่อง
ของปฏิสัมพันธระหวางคน (Mason &Mitroff, 1973)
Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาดไปสูการคนหาความผิดพลาดและแกไข
13 เรียนรูคานิยมของขาราชการยุคใหม
I AM READY
I (lntergrity)
= การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี
A (Actiumens)
= ขยันตั้งใจทํางาน
M (Moral)
= มีศีลธรรม
R (Relevancy)
= การทํางานที่มุงเนนประสิทธิภาพ
A (Accountability) = การมีความรับผิดชอบตอผลงาน
D (Democracy)
= มีใจและการกระทําที่เปนประชาธิปไตย
Y (Yield)
= มีผลงานเปนที่ประจักษและปฏิบัติงานโดยเนนผลสัมฤทธิ์

-1714.แผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)

ชื่อหนวยงาน :เทศบาลตําบลทายดง
เปาหมาย KM (Desired State):การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถทางดานตางๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรตางๆ
หนวยที่สัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานเทศบาล ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
เวลา
-จัดหรือสงอบรม /
1 ม.ค. 61 จํานวนบุคลากร บุคลากรไดรับ ผูอํานวยการกอง
1 การสรางและแสวงหา
สัมมนา / ศึกษาดูงาน /
เปนตนไป
ที่ไดรับการ
ความรู
การอบรม/
ทุกกอง
ศึกษาตอ
อบรม / สัมมนา สัมมนา/
- ภายในเทศบาล
/ ศึกษาดูงาน / ศึกษาดูงาน/
- ภายนอกเทศบาล
ศึกษาตอ
ศึกษาตอ
2 การจัดความรูใหเปนระบบ -รวบรวมความรูเปน
1 ม.ค. 61 จํานวน
บุคลากรใน
ผูอํานวยการกอง
-บอรดประชาสัมพันธ
หมวดหมูและจัดทํา
เปนตนไป
ฐานขอมูล
องคกรไดรับ ทุกกอง
-เว็ปไซดเทศบาล
ฐานขอมูล
ความรูดานตางๆ ความรู
-จัดทํารูปเลม/รายงาน
เพิ่มเติม
-สรางคลังความรูระเบียบ
แผนพับ
ขอกฎหมายผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
3 การประมวลและกลั่นกรอง ปรับปรุงฐานขอมูลของ
1 ม.ค. 61 จํานวน
จํานวน
ผูอํานวยการกอง
ความรู
บอรดประชาสัมพันธ/
เปนตนไป
ฐานขอมูล
ฐานขอมูล
ทุกกอง
เว็บไซตเทศบาล
ความรูดานตางๆ ความรูที่ไดรับ
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ที่ไดรับการ
การปรับปรุง
ขอมูลใหเปนมาตรฐาน
สมบูรณ
ปรับปรุง
รวบรวมความรูเพื่อติด
1 ม.ค. 61 จํานวนการ
4 การเขาถึงความรู
มีจํานวนการ ผูอํานวยการกอง
ประกาศ/บันทึก/จัดเก็บ เปนตนไป
เขาถึงฐานขอมูล เขาถึง
-บอรดประชาสัมพันธ
ทุกกอง
ความรูดานตางๆ ฐานขอมูล
-เว็บไซตเทศบาล
-ศูนยขอมูลขาวสาร
ความรูดาน
ตางๆ
5 การแบงปนแลกเปลี่ยน
ใหบุคลากรที่ไดรับการ
1 ม.ค. 61 จํานวนการ
บุคลากรใน
ผูอํานวยการกอง
ความรู
พัฒนาศักยภาพดานตางๆ เปนตนไป
ประชุมเพื่อ
องคกรไดรับ ทุกกอง
-บอรดประชาสัมพันธ
เขารวมประชุมรายงานผล
แลกเปลี่ยน
ความรูเพิ่ม
-เว็บไซตเทศบาล
การอบรม
ความรู/จัดทํา
-จัดทํารูปเลม
รายงาน/บันทึก
-จัดทํารายงาน
ขอมูล
-แผนพับ
6 การเรียนรู
ประชาสัมพันธ/เว็บไซต
1 ม.ค. 61 การจัดทํา/
มีจํานวนการ ผูอํานวยการกอง
-การสรางองคความรู
เทศบาลศูนยขอมูล
เปนตนไป
บันทึกขอมูล
จัดทํา/บันทึก ทุกกอง
-การนําความรูไปใช
ขาวสารทําแผนพับแจก
ประชาสัมพันธ ขอมูล

หมาย
เหตุ

-18แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)

ชื่อหนวยงาน :เทศบาลตําบลทายดง
เปาหมาย KM (Desired State):เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานของ
หนวยงานตางๆภายในเทศบาล
หนวยที่สัดผลไดเปนรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ หมาย
เวลา
เหตุ
1 การบงชี้ความรู
เสริมสรางบรรยากาศให 1 ม.ค. 61 จํานวนเสริมสราง
มีการเสริมสราง ผูอํานวยการ
เปนตนไป
บรรยากาศใหเอื้อตอ บรรยากาศใหเอื้อ กองทุกกอง
-มีบรรยากาศที่เอื้อตอ เอื้อตอการนําการ
การนําการจัดการ
จัดการความรูมาเปน
ตอการนําการ
การนําการจัดการ
ความรูมาเปน
จัดการความรูมา
ความรูมาเปนเครื่องมือ เครื่องมือในการพัฒนา
เครื่องมือ
เปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร บุคลากรและพัฒนางาน
และพัฒนางาน
2 การสรางและแสวงหา ประชุม/สัมมนา
1 ม.ค. 61 จํานวนครั้งที่ประชุม/ มีการประชุม/
ผูอํานวยการ
ความรู
เพื่อสนับสนุนการสราง เปนตนไป
สัมมนาเพื่อสนับสนุน สัมมนาเพื่อ
กองทุกกอง
- ภายในเทศบาล
บรรยากาศ
การสรางบรรยากาศ สนับสนุนการสราง
- ภายนอกเทศบาล
บรรยากาศทํางาน
3 การจัดความรูใหเปน
ประชาสัมพันธ/ เว็บไซต 1 ม.ค. 61 จํานวนการประชุมเพื่อ บุคลากรในองคกร ผูอํานวยการ
ไดรับความรูเพิ่ม กองทุกกอง
ระบบ
เทศบาล/ ศูนยขอมูล
เปนตนไป
แลกเปลี่ยนความรู/
-บอรดประชาสัมพันธ
ขาวสารทําแผนพับแจก
จัดทํารายงาน/บันทึก
-เว็ปไซดเทศบาล
ขอมูล
-วารสาร
-จัดทํารูปเลม/รายงาน
แผนพับ
4 การประมวลและ
หัวหนาสวนราชการ
1 ม.ค. 61 หัวหนาสวนราชการ มีการตรวจ และ ผูอํานวยการ
ปรับปรุง
กองทุกกอง
กลั่นกรองความรู
ปรับปรุงกลั่นกรอง
เปนตนไป
ดําเนินการปรับปรุง
-ปรับปรุงรูปแบบ
ฐานขอมูลความรูบน
ฐานขอมูลความรูดาน ฐานขอมูลความรู
เอกสารขอมูลใหเปน
บอรดประชาสัมพันธ/
ตางๆ
มาตรฐาน สมบูรณ
เว็บไซตเทศบาลและ
แผนพับ
5 การเขาถึงความรู
ตั้งผูรับผิดชอบดูแล
1 ม.ค. 61 มีผูดูแลบอรด
มีการดูแลบอรด ผูอํานวยการ
-บอรดประชาสัมพันธ
บอรดประชาสัมพันธ/ เปนตนไป
ประชาสัมพันธ/
ประชาสัมพันธ/ กองทุกกอง
-เว็บไซตเทศบาล
เว็บไซตเทศบาล/ศูนย
เว็บไซตเทศบาล/ศูนย เว็บไซตเทศบาล/
-ศูนยขอมูลขาวสาร
ขอมูลขาวสาร
ขอมูลขาวสาร
ศูนยขอมูลขาวสาร
6 การแบงปนแลกเปลี่ยน หัวหนาสวนราชการ
1 ม.ค. 61 หัวหนาสวนราชการ มีการรวบรวมจัดทํา ผูอํานวยการ
เปนเอกสาร/
ความรู
จัดทําเปนเอกสาร/
เปนตนไป
รวบรวมจัดทําเปน
กองทุกกอง
ฐานความรู
/

-บอรดประชาสัมพันธ
ฐานความรู/เทคโนโลยี
เอกสาร/ฐานความรู/
-เว็บไซตเทศบาล
สารสนเทศ ดูแลชองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
-จัดทํารูปเลม
แบงปนแลกเปลี่ยน
ดูแลชองทางแบงปน สารสนเทศ ดูแล
ชองทางแบงปน
-จัดทํารายงาน
ความรู
แลกเปลี่ยนความรู
7

การเรียนรู
-การสรางองคความรู
-การนําความรูไปใช

ประชาสัมพันธ/เว็บไซต
เทศบาล
ศูนยขอมูลขาวสาร

1 ม.ค. 61
เปนตนไป

การจัดทํา/บันทึก
ขอมูลประชาสัมพันธ

แลกเปลี่ยนความรู

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ขอมูล

ผูอํานวยการ
กองทุกกอง

-19แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)

ชื่อหนวยงาน :เทศบาลตําบลทายดง
เปาหมาย KM (Desired State):การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายดง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถทางดานตางๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรตางๆ
หนวยที่สัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
เวลา
1 การเตรียมการและ
สงเสริมใหบุคลากรใน 1 ม.ค. 61 บุคลากรใน
จํานวนบุคลากรที่
ผูอํานวยการกอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สังกัดเทศบาลตําบล เปนตนไป สังกัดเทศบาล ทราบเปาหมาย KM ทุกกอง
ทายดง เห็น
ทราบเปาหมาย ของเทศบาลตําบล
ความสําคัญของการ
KM ของ
ทายดงอยางนอย
จัดการความรู
เทศบาลตําบล 50% ของเทศบาล
ทายดง
ผูอํานวยการกอง
จํานวนบุคลากรที่
2 การสื่อสาร
ประชุม/สัมมนา/
1 ม.ค. 61 บุคลากรใน
ทุกกอง
ศึกษาดูงาน/จัด
เปนตนไป สังกัดเทศบาล เขาใจการจัดการ
ความรูอยางนอย
กิจกรรมใหทุกคน
เขาใจถึงการ
เขาใจถึงการจัดการ
จัดการความรู 50% ของเทศบาล
ความรู
1 ม.ค. 61 จํานวนครั้ง
3 กระบวนการและ
มีการจัดทําบอรด
บอรด
ผูอํานวยการกอง
เปนตนไป บอรด
เครื่องมือ
ประชาสัมพันธ/
ประชาสัมพันธ/
ทุกกอง
-การคนหา
เว็บไซตเทศบาล/ศูนย
ประชาสัมพันธ/ เว็บไซตเทศบาล/
-การถายทอด
ขอมูลขาวสารใหมีการ
เว็บไซต
ศูนยขอมูลขาวสารที่
-และเปลี่ยนความรู
เทศบาล/ศูนย ไดรับการปรับปรุงให
คนหา ถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูที่
ขอมูลขาวสารที่ ดีขึ้น
สะดวกรวดเร็วขึ้น
ไดรับการ
ปรับปรุง
ผูอํานวยการกอง
4 การเรียนรู
จัดการประชุม/
1 ม.ค. 61 บุคลากรที่เขาใจ จํานวนบุคลากรที่
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ เปนตนไป และตระหนักถึง เขาใจและตระหนัก ทุกกอง
จัดกิจกรรมเพื่อใหทุก
ความสําคัญและ ถึงความสําคัญและ
หนักการของการ
คนเขาใจและตระหนัก
หนักการของ
จัดการความรู
ถึงความสําคัญและ
การจัดการ
หลักการของการ
ความรู
จัดการความรู
5 การวัดผล
จัดตั้งทีมงานเพื่อ
1 ม.ค. 61 มีการติดตาม
ผลการติดตามและ หัวหนาสวน
ติดตามและ
เปนตนไป และประเมิน
ประเมินแผนการ
ราชการ
ประเมินผลแผนการ
แผนการจัดการ จัดการความรู
แตละสวน
จัดการความรูเทศบาล
ความรูเทศบาล เทศบาลตําบลทาย
ตําบลทายดง
ตําบลทายดง
ดง
6 การยกยองชมเชยและ การใหของขวัญ/ ของ 1 ม.ค. 61 บุคลากรใน
จํานวนบุคลากรที่
หัวหนาสวน
การใหรางวัล
รางวัล
เปนตนไป สังกัดเทศบาลมี เขาใจการจัดการ
ราชการ
ความเขาใจการ ความรูอยางนอย
แตละสวน
จัดการความรู 50% ของเทศบาล

หมาย
เหตุ

-2015 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง ประกอบดวย
1. ปลัดเทศบาลตําบลทายดง เปนประธานกรรมการ
2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนกรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ
4. ผูอํานวยการกองการศึกษา เปนกรรมการ
5. หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข เปนกรรมการ
6. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการ ฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลทายดง และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาล
ตําบลทายดง และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลทายดง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

