แผนจัดการความรู้
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
๑. บทสรุปผู้บริหาร
จากพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการ มี ห น้ า ที่ พั ฒ นาความรู้ ใ นองค์ ก รเพื่ อ ให้ มี ลั ก ษณ ะเป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสัง กัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้ การปฏิบั ติราชการของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และมีวิธีการ
บริหารที่ดี จึงได้นาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกาหนด
ขึ้ น และน าไปปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมโดยทางองค์ ก รได้ จั ด วางระบบการจั ด การความรู้ แ ละแผนการ
ดาเนินงานไว้ดังรายการต่อไปนี้
๒. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
เพื่อให้การจัดทาระบบการจัดการความรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
จึงได้ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO ดังต่อไปนี้
๑. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก
เป็น CKO
๒. รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก
เป็น ที่ปรึกษา CKO
ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการ และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทางาน
๓. ปลัดเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
เป็น หัวหน้า KM Team
๔. ผู้อานวยการกองทุกกอง
เป็น KM Team
๕. ผู้อานวยการกองประปา
เป็น KM Team/เลขานุการ
๖. พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
โดย CKO มีห น้าที่และความรับผิดชอบ ให้ การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรและให้
คาปรึกษาแนะนาและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทางาน
และที่ปรึกษา CKO มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการ
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทางาน
และหัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กร
เพื่อนาเสนอประธาน รายงานผลการดาเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดันติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน

-๒และ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดทา
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น “แบบอย่างที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้
เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้
๓. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
กรอบการประเม ิน ด้ า นการจ ัด การความรู้ ซึ่ ง จะมี ค วามเก ี่ย วข้ อ งและเชื ่อ มโยงกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาหนดให้
ส่ ว นราชการ มี ห น้ าที่ พั ฒ นาความรู้ในองค์ กร เพื่ อให้ มีลั กษณะเป็ น องค์กร แห่ งการเรียนรู้อ ย่างสม่ าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว เหมาะสมกั บ สถานการณ์ รวมทั้ งต้ อ งส่ งเสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส ่ ว นราชการให้ ส อดคล ้ อ งกั บ การบริ ห ารราชการ
ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามพระราชกฤษฎี ก า ดังนั้น
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย
๑). ส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
๒). เสริ ม สร้างบรรยากาศให้ เอื้ อต่ อ การน าการจัด การความรู้ม าเป็ น เครื่อ งมื อ ในการพั ฒ นา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ ภายในเทศบาล
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของ เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
ประโยชน์ที่จะได้รบั จากขอบเขต KM ที่มตี ่อ
ขอบเขต KM ที่
ประชาชนไทย / ชาวต่างชาติ/
ข้าราชการ ของ
กระทรวง กรม กอง
(KM Focus Areas)
ชุมชน
หน่วยงานตนเอง
ของหน่วยงานอืน่
๑. ส่งเสริมการน ากระบวนการ
จั ด ก า รค ว า ม รู้ ม า ใช้ พั ฒ น า
บุ ค ลากร และให้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการปฏิบัติงาน

๑ . ได้ รั บ ก ารบ ริ ก ารที่ สะดวก
รวดเร็ว
๒. ได้ รั บ ความรู้ เพิ่ ม ขึ้ น จาก สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
๓. ชุมชนได้รับการพัฒนาไปในทาง
ที่ดีขึ้น
๔. ชุมชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

๒. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้ อ
ต่อ การน าการจั ดการความรู้ม า
เป็ น เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารพั ฒ น า
บุ ค ลากรและพั ฒ นางานของ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ภ า ย ใน
เทศบาล

๑. ได้รับการบริการที่
สะดวก สบาย
๒. สามารถสืบ / ค้นหาความรู้ต่าง
ๆ ได้ง่าย

๑. ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น
๒ .ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพของตนเองและ
เทศบาล
๓. สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ได้ รับ ความไว้ ว างใจ
จากผู้ใช้บริการ
๕. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
๑. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
๒. มีความคิดร่วมกัน
๓. มีการพัฒนาตนเอง
๔. มีการเรียนรู้ในทีม
๕. มีความคิดเชิงระบบ
๖. มีความคิดสร้างสรรค์

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :

รัฐบาล

๑. ได้รับผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ
๒. ภาพลักษณ์ที่ดี

๑. เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี

๑. เกิดภาพลักษณ์
ที่ดี

๑. เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี

Outsource
ของ
หน่วยงาน

นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์ (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

-๓๔ เป้าหมาย KM (Desired State)
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดาเนินการ
ประกอบด้วย
๑). การสนั บ สนุ น ส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรในสั งกั ด เทศบาลต าบลห้ ว ยกระบอก ไดรับการพั ฒ นา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ
๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน/กิจกรรม ของเทศบาล
ตาบลห้วยกระบอก อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๓). การสนั บ สนุ น ส่ งเสริ มให้ บุคลากรในสั งกัด เทศบาลตาบลห้ วยกระบอก มีส่ ว นร่ว มในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน
๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน
๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและกาลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน
๕ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดาเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย
KM ที่เลือกทา สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
๑). ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
๒). บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๓). คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๖ แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
การจัดการความรู้ Knowledge Management
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ในตัว บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒ นาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒ นาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

-๔นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ สาหรับนักปฏิบัติ การ
จัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่
๑. บรรลุเป้าหมายของงาน
๒. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
๓. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้
๔. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่
๑). การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
๕). การน าประสบการณ์ จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
๖). การจดบั นทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดย ที่การดาเนินการ ๖ ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้
ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ
และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่ วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดาเนินการโดยรี่เข้า
ไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือ
เป้ าหมายของงาน เป้ าหมายของงานที่ ส าคั ญ คื อ การบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ในการด าเนิ น การตามที่ ก าหนดไว้
ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๔ ส่วน คือ
๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่ ง รวมทั้ ง การสนองตอบความต้ อ งการของลู ก ค้ า
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบ
ความต้องการของสังคมส่วนรวม
๒). การมี น วั ต กรรม (Innovation) ทั้ ง ที่ เ ป็ น นวั ต กรรมในการท างาน และนวั ต กรรม
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์ก ร และของบุค ลากรที่ พั ฒ นาขึ้น ซึ่งสะท้อ น
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร
๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทางาน
ที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง

-๕เป้ าหมายสุ ด ท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่ กลุ่ มคนที่ ดาเนิ นการจัดการความรู้ร่วมกั น
มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สาหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา
โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่ วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุง
ให้ เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดาเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับ
เรื่ อ งความรู้ แต่ เป็ น กิจ กรรมที่ แทรก/แฝง หรือ ในภาษาวิช าการเรีย กว่าบู รณาการอยู่ กับ ทุ ก กิจ กรรมของ
การทางาน และที่สาคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้
ความเป็นชุมชนในที่ทางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพราง
ข้อที่ ๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาด
ก็เริ่มเดิน เข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดาเนินการเพียง
เพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มดาเนินการจัดการ
ความรู้เป็ น ก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสู ง แต่ถ้าก้าวผิ ด ก็จะเดินไปสู่ ความล้ มเหลว
ตัวกาหนดที่สาคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย
- สั ม มาทิ ฐิ :ใช้ ก ารจั ด การความรู้ เป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ บรรลุ ค วามส าเร็ จ และความมั่ น คง
ในระยะยาว
- การจัดทีมริเริ่มดาเนินการ
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดาเนินการต่อเนื่อง
- การจัดการระบบการจัดการความรู้
แรงจู งใจในการริ เริ่ มด าเนิ น การจั ดการความรู้ แรงจู งใจแท้ ต่ อการด าเนิ น การจั ดการความรู้
คือ เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ทางานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสาคัญ ในระดับที่เป็น
หัวใจสู่ความสาเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนาไปสู่การดาเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไป
สู่ ความล้ มเหลวของการจั ดการความรู้ ในที่ สุ ด แรงจู งใจเที ยมต่ อการด าเนิ น การจั ดการความรู้ ในสั งคมไทย
มีมากมายหลายแบบ ที่พบบ่ อยที่สุด คือ ทาเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าทา ทาเพราะถูกบังคับตามข้อกาหนด ทาตาม
แฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการดาเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นาความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ ยน รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น
๓. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนาความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้
เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม

-๖องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
ก าหนดให้ ส่ ว นราชการมี ห น้ าที่ พั ฒ นาความรู้ ในส่ ว นราชการเพื่ อ ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้า ราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมี ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ขอบเขต KM ที่ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ามี ค วามส าคั ญ เร่ งด่ ว นในขณะนี้ คื อ
การจัดการองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้กาหนดเป้าหมาย (Desired State)
ของ KM ทีจ่ ะดาเนินการในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้อาเภอ/กิ่งอาเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
คื อ อ าเภอ/กิ่ งอ าเภอ มี ข้ อ มู ล ผลส าเร็ จ การแก้ ไขปั ญ หาความยากจนเชิ งบู รณาการในศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฯ
ไม่ น้ อ ยกว่ าศู น ย์ ล ะ ๑ เรื่ อ ง และเพื่ อ ให้ เป้ าหมายบรรลุ ผ ลได้ จัด ให้ มี กิ จกรรมกระบวนการจั ด การความรู้
(KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมี
ความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญ สู่การ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และ
เป้าหมาย KM ในเรื่องอื่นๆ และนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต่อไป
๗ แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้(Knowledge Management Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลตาบลโพหักได้นามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

-๗กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
เราต้ องมีความรู้ เรื่ องอะไร
เรามีความรู้ เรื่ องนั้นหรื อยัง
ความรู้อยู่ทใี่ คร อยู่ในรู ปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้ อย่ างไร

จะแบ่ งประเภท หัวข้ ออย่ างไร

1. การบ่ งชีค้ วามรู้
(Knowledge Identification)

2. การสร้ างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)
3. การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ (Knowledge Organization)

จะทาให้ เข้ าใจง่ ายและสมบูรณ์ อย่ างไร

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานาความรู้มาใช้ งานได้ ง่ายหรือไม่

5. การเข้ าถึงความรู้ (Knowledge Access)

มีการแบ่ งปั นความรู้ ให้ กันหรื อไม่

ความรู้ นั้นทาให้ เกิดประโยชน์ กับองค์ กรหรื อไม่
ทาให้ องค์ กรดีขน้ึ หรื อไม่

6. การแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรี ยนรู้ (Learning)

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร มีทั้งหมด ๗ ขัน้ ตอน คือ
๑). การบ่ งชี้ค วามรู้ เป็ น การพิ จ ารณาว่าองค์ก รมี วิ สั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าหมาย
คืออะไร และเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมาย เราจาเป็ น ต้อ งใช้อ ะไร ขณะนี้ เรามี ค วามรู้อะไรบ้ าง อยู่ในรูป แบบใด
อยู่ที่ใคร
๒). การสร้ า งและแสวงหาความรู้ เช่ น การสร้ า งความรู้ ใหม่ แสวงหาความรู้ จ ากภายนอก
รักษาความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
๓). การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
๕). การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

-๘๖). การแบ่ งปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ท าได้ ห ลายวิ ธี ก าร โดยกรณี เป็ น Explicit Knowledge
อาจจัดทาเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทาเป็นระบบ
ที มข้ ามสายงาน กิจ กรรมกลุ่ ม คุณ ภาพและนวัต กรรม ชุ มชนแห่ งการเรีย นรู้ ระบบพี่ เลี้ ยง การสั บ เปลี่ ย น
งาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
๗). การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องค์ความรู้ การนาความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
การเรี ยนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่ องชมเชย
และการให้ รางวัล
(Recognition and Reward)
เป้ าหมาย
(Desired State)

กระบวนการ
และเครื่ องมือ
(Process & Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรี ยมการและ
ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้
๑). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
๒). การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
๓). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับ ชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร
(ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
๔). การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง

-๙๕). การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนาผลของ
การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้น, มีการนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากร
ในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)
๖). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมี ส่ วนร่ว มของบุ คลากรในทุกระดั บ โดยข้อ ควรพิ จารณาได้แก่ ค้น หาความต้องการของบุคลากร,
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา
๘ หัวใจของการจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคาตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้
โดยอาจกล่ าวเป็ น ล าดับ ขั้น หั ว ใจของ KM เหมือนกั บ ล าดับ ขั้นของความต้องการ ( Hierarchy of needs )
ของ McGregorได้ โ ด ยเริ่ ม จากข้ อ สม มุ ติ ฐาน แรกที่ เป็ น ส าก ลที่ ยอ ม รั บ ทั่ วไป ว่ า ค วาม รู้ คื อพ ลั ง
(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) : ความส าเร็จของการถ่ายทอด
ความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน
๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุ ด หมายปลายทาง
สาคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การนาไปปฏิบัติ
๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge
productive : นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทาให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอทาให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลาดับชั้น
มาเริ่มแต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลั งหรือ ความรู้คืออานาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล
ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสาคัญ
ในการถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อ
การเข้ า ถึ ง ของบุ ค คลต่ า ง ๆ ดี เพี ย งใดก็ ต าม ถ้ า มี ค วามรู้ เกิ ด ความรู้ ขึ้ น แล้ ว หากไม่ น าไปใช้ ป ระโยชน์
ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของ ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่าประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยทีเดียว ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้
น่ า คิ ด หลั งจากการไปร่ ว มสั ม มนา “นวัต กรรมการเรีย นรู้ เพื่ อ ชุ ม ชนเป็ น สุ ข ” โดยได้ ฟั งการบรรยายของ
ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรีย นรู้เพื่ อชุมชนเป็นสุข ” ทาให้ เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้
อย่างลึกซึ้งมาก จึงขอนามาเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การพัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ

-๑๐๑. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน
๒. เป็ น สุ ข หมายถึ งความเป็ น ทั้ งหมด ความเป็ น ปรกติ สมดุ ล บู รณาการของปั จจั ยต่ าง ๆ
อย่างน้อย ๘ ด้าน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนาธรรม ครอบครัว และชุมชน
๓. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่านการปฏิบัติ
๔. การสร้ า งเสริ ม หมายถึ ง การเข้ า ไปเอื้ อ อ านวย ส่ ง เสริ ม เสริ ม พลั ง (empower)
ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้
ทั้ง ๔ องค์ป ระกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้
ของชาวบ้ านหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู้นี้ การเรียนรู้ส าคัญ กว่าตัวความรู้ เพราะถ้าไม่ระวัง
ตัวความรู้จะเป็นความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือ มีชีวิต เป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดี
ที่ สุ ด คื อ การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น collective learning และเป็ น การเรี ย น รู้ ร่ ว มกั น ผ่ า นการปฏิ บั ติ
(interaction learning through action) อ.บดิ น ทร์ วิ จ ารณ์ เป็ น บุ ค คลหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจอย่ า งยิ่ ง ในด้ า น
การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ได้ ก ล่ า วไว้ เมื่ อ คราวสั ม มนาวิ ช าการ เมื่ อ วั น ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๔๘ ณ ห้ อ งประชุ ม ๒ อาคาร HS ๐๕
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การจัดการความรู้ (KM) สิ่งสาคัญมันอยู่ที่การ
ลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสาคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้
จากการสอนคนอื่น (Learning from Teaching) และ สิ่ งที่ส าคัญ ของการจัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน
การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทางาน การจัดลาดับความสาคัญ ของงาน ขององค์กรเครื่องมือใน
การจัดการความรู้
๙ เครื่องมือในการจัดการความรู้
กรมการปกครองได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร
“คารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙” ซึ่งได้ส่งให้ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙
แล้ว เมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกล่าว จะประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๒ ส่วน คือ
๑. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
๒. แผนการจั ด การความรู้ ใ นส่ ว นของกระบ วนการจั ด การเปลี่ ย นแปลง (Change
Management Process)
ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน จะมีความสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนตาม
ขอบเขต และเป้าหมายที่กาหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่
ละส านั ก กอง รองรั บ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง ขณะนี้ มี อ ยู่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖โครงการ/กิ จ กรรม
การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมการปกครองเพื่อสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเป็นงานที่มีความสาคัญอีกงานหนึ่ง ที่ต้องการ พลังการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค และจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สาคัญในการที่จะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

-๑๑การจัดการความรู้ประกอบด้วย
กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้
เป็ น ระบบ การประมวลผลและกลั่ น กรองความรู้ การแบ่ งปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ สุ ด ท้ ายคื อ การเรี ย นรู้
และเพื่อให้มีการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
นาไปใช้ในการถ่ายทอดและแลก เปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
(๑). เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง”ความรู้ ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ประเภท Explicit
(๒). เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้ ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้อง
อาศัยการถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก
ในบรรดาเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า วที่ มี ผู้ นิ ย มใช้ กั น มากประเภทหนึ่ ง คื อ ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑๐. การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจั ด การความรู้ หรื อ Knowledge Management เป็ น เรื่อ งค่ อ นข้ างใหม่ ซึ่ งเกิด ขึ้ น จาก
การค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผล
กระทบต่อการดาเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียง
อย่างเดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคาถามต่อไปว่าจะทาอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการ
ความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนา
ตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จาเป็นจะต้องบริหาร จัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้
มีความซับ ซ้อนมากกว่าการพัฒ นาบุ คลากรด้ว ยการฝึ กอบรม เพราะเป็ นกระบวนการที่ ต้องดาเนินการต่อ
ภายหลั งจากที่บุ คลากรมีความรู้ความ ชานาญแล้ ว องค์กรจะทาอย่างไรให้ บุคลากรเหล่ านั้น ยินดีถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับ
องค์กรอย่างมีระบบเพื่อ ที่จะนาออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สาหรับ
ประเทศไทยนั้ น คงเป็ น เรื่ อ งท้ าทาย ส าหรับ ผู้ บ ริห ารที่ จะหายุท ธวิ ธีในการดึ งความรู้อ อกมาจากตั ว บุ ค คล
และการกระตุ้ น ให้ บุ ค ลากรถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ เพื่ อ นร่ ว มงาน ซึ่ ง การถ่ า ยทอดความรู้ บ างประเภทนั้ น
การฝึ กอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่ สุ ด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริห ารจัดการความรู้คือพฤติกรรม
"การหวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกาจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้
ได้การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก จนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสาคัญที่ผ่านมา
เมื่อเดือนตุล าคม ๒๕๔๕ ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริห ารราชการแผ่น ดิน ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง
การประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริห าร กิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖
เป็นเรื่องของการกาหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ได้กาหนดเป็นหลักการว่า
ส่วนราชการ ต้องมีห น้ าที่ในการพัฒ นาความรู้เพื่อให้ มี ลั กษณะเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

-๑๒๑๑ CoP (Community of Practice)
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิ บัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่ มีการรวมตัว กัน หรือ
เชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้
 มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน
 มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทางานได้ดีขึ้น
 มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือ และภาษาเดียวกัน
 มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง
 มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ หรือผ่านเทคโนโลยี
 มีความร่วมมือช่วยเหลือ ทาให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย
 มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง
 มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม
ทาให้ เพิ่ มพูน ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ ในระดับที่ง่ายที่สุ ด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุ่มเล็ก ๆ
ซึ่งทางานด้วยกันมาระยะหนึ่ง มีเป้าหมายร่วมกัน และต้องการที่จะแบ่ง ปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
จากการท างาน กลุ่ ม ดั งกล่ าวมั กจะไม่ ได้ เกิ ดจากการจั ด ตั้ งโดยองค์ ก าร เป็ น กลุ่ ม ที่ เกิ ดจากความต้อ งการ
ทางสังคม และความพยายามที่จะทาให้ บรรลุผลสาเร็จ เป็นกลุ่มที่ไม่มีอานาจ ไม่มีการกาหนดไว้ในแผนภูมิ
โครงสร้างองค์ กร และอาจจะมี เป้ าหมายที่ ขัด แย้งกับ ผู้ น าองค์ กร ในหนึ่ งองค์ กรอาจจะมี ชุม ชนนั ก ปฏิ บั ติ
จานวนมาก และคนคนหนึ่ งจะเป็ น สมาชิกในหลายชุ มชน ชุมชนนักปฏิ บัติมี ความส าคัญ อย่างไรเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เกิดจากความใกล้ชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน ลั กษณะที่ไม่เป็น
ทางการจะเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ และการสร้างความรู้ ใหม่ ๆ มากกว่าโครงสร้า งที่ เป็ น ทางการ ค าว่า ปฏิ บั ติ
หรื อ practice ใน CoP ชี้ จุ ด เน้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ ซึ่ ง ได้ รั บ จากการท างาน เป็ น หลั ก เป็ น แง่ มุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ
ปัญหาประจาวัน เครื่องมือใหม่ ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทางานที่ได้ผล และไม่ได้ผล การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ทาให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้ และความเข้าใจได้มากกว่าการ
เรียนรู้ จากหนังสือ หรือการฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้
องค์กรประสบความสาเร็จได้ดีกว่า การสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็นทางการ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ
แนวคิด CoP
 CoP เป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัว มากกว่าการรวบรวมความรู้ เพื่อส่งมอบ
ให้ผู้อื่น
 CoP เป็นเรื่องของการเรียนรู้ เพื่อเป็นคนทางานที่เก่งขึ้น มิใช่แค่เรียนรู้ว่า จะทางานอย่างไร
หรือเรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม
 การเป็นสมาชิกของ CoP คือ มีส่วนร่วมในชุมชนนั้น อย่างมีความหมาย
 CoP ควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร

-๑๓แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทาในบริบทเฉพาะ
สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ ได้แก่
• สิ่งที่ปรากฏชัดแจ้ง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบาที่ชัดเจน เกณฑ์ที่
กาหนดไว้ กฎข้อบังคับ สัญญา
• สิ่งที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง: ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ในใจ ความหยั่งรู้ การรับรู้ ความอ่อนไหว
ความเข้าใจ สมมติฐาน มุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป
การปฏิ บั ติ มิ ใ ช่ สิ่ งตายตั ว ที่ เปลี่ ย นแปลงไม่ ได้ ขณะเดี ย วกั น ก็ ไม่ อ าจเปลี่ ย นแปลงได้ ง่ายๆ
ด้วยคาสั่ง หรือกฎระเบียบ
มี ค นอื่ น ในองค์ ก ร ซึ่ งมี ป ระสบการณ์ ที่ จะเป็ น ประโยชน์ กั บ เรา พวกเขาเต็ มใจที่ จ ะแบ่ งปั น
ประสบการณ์ นั้ น ให้ ผู้อื่น และเราเต็มใจที่จะช่ว ยพวก เขา เราสามารถค้นหาพวกเขาได้พ บ แม้จะไม่รู้จัก
พวกเขา ธรรมชาติของ CoP
องค์กรประกอบไปด้วย CoP จานวนมากทับซ้อนกันอยู่ คู่ขนานไปกับโครงสร้างที่เป็นทางการ
ขององค์กร
รอบชีวิตของ CoP ไม่มีความชัดเจนว่า เริ่มต้นเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ขึ้นกับความพร้อม และโอกาส
เหมาะ สาหรับการเรียนรู้
ประเด็ น ที่ CoP ให้ ค วามสนใจจะเปลี่ ย นไปตามความต้ อ งการ และความสนใจของสมาชิ ก
การสนับสนุน CoP
ปฏิ บั ติ ต่ อ CoP เสมื อนทรัพ ย์ สิ น ขององค์ กร ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทรัพ ยากร และข้อ มู ล ข่ าวสาร
ดูแลเป้าหมายให้สอดคล้องกับองค์กร
ส่งเสริมการสร้าง CoP ด้วยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้น จากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ และดึงชุมชน
เข้ามาร่วมกันทางาน ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
มองว่ า องค์ ก รเป็ น ที่ ร วมของชุ ม ชน ที่ เชื่ อ มต่ อ กั น ส่ ง เสริ ม ให้ มี จุ ด ยื น ที่ เหมาะสม และมี
ส่วนต่อความสาเร็จขององค์กร
ส่งเสริมให้ CoP เรียนรู้จากภายในกลุ่ม และจากกลุ่มอื่นๆ
ดูแลว่า กลไกขององค์กรมีส่วนในการสนับสนุน CoP
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชื่อมต่อทั่วทั้งองค์กร มุมมองต่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ แต่เรามักจะมองไม่เห็นว่า เกิดการเรียนรู้ดีขึ้น
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ไม่ได้เกิดจากการดู เอกสาร ของคนอื่ น แต่เกิ ดจากการท าความเข้าใจ
ในตรรกะ หรือวิธีคิดของคนอื่น

-๑๔เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ช่ ว ยให้ เราแลกเปลี่ ย นความเข้ าใจ และความคิ ด กั น ได้ ก ว้างขวางขึ้ น
แต่หัวใจของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจร่วมกัน ใส่ใจความคิดของกันและกัน และสร้างชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน
การหาโอกาสเรียนรู้
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ ให้มองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีส่วนร่วม และการแยกตัว
ของสมาชิก
เมื่อมีการนาความรู้ไปใช้ในบริบทอื่น หรือมีการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง
ให้ติดตามเรียนรู้การปรับเปลี่ยน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม่
รับรู้การเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ในที่ไกลหูไกลตา
การเรี ยนรู้ ที่ชายขอบของ CoP ก็มีความส าคัญ ได้แก่ การดึงดูดสมาชิกใหม่ การตอบสนอง
สิ่งกระตุ้นจากภายนอก การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่น ๆ ข้อควรระวัง
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึก มาเข้าไว้ในลักษณะของเอกสาร อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่ าผลดี เกิ ด เป็ น ขยะของข้ อ มู ล ข่ าวสาร ที่ ไม่ ค นใช้ สุ ด ท้ ายคนก็ ยังต้ อ งการความช่ว ยเหลื อ ในเรื่ อ ง
ประสบการณ์ จากเพื่อนร่วมงาน
ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ใกล้ ชิ ด กั บ การปฏิ บั ติ ให้ ม ากที่ สุ ด อย่ า ด่ ว นหลวมตั ว ที่ จ ะสกั ด ความรู้ค วามรู้
จาก CoP หรือเปลี่ยนความรู้จาก CoP ไปเป็นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม
แน วคิ ด ปั จ จุ บั น เป ลี่ ย นจากการเก็ บ เกี่ ย วความรู้ ไป สู่ ก ารเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งบุ ค คล
อย่าสร้างห้ องสมุดที่เต็มไปด้วยเอกสาร ให้ สร้างบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพื่อช่ว ยในการเชื่อมต่อ
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ปัจจัยสู่ความสาเร็จ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วในองค์กร
มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตขึ้น เมื่อเป็นที่ประสงค์ของสมาชิก การที่จะให้มีคุณค่าต่อองค์กร จะต้องได้รับ
การเพาะบ่ ม ดู แ ลด้ ว ยความระมั ด ระวัง การสนั บ สนุ น มาเกิ น ไป อาจจะท าให้ ไม่ เป็ น ที่ ส นใจจากสมาชิ ก
การปล่อยปละละเลย ก็อาจจะทาให้แคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความท้าทายนี้แตกต่างจากปัจจัยต่างๆ ที่ผู้นาองค์กร
เคยประสบ ความท้ า ทายส าหรั บ CoP ปั ญ หาส าคั ญ ของชุ ม ชนที่ ก าลั งเติ บ โต คื อ การที่ ส มาชิ ก สู ญ เสี ย
ความสนใจ และปล่ อยให้ ผู้ ป ระสานงานรับผิ ดชอบไปคนเเดียว เมื่อผู้ ป ระสานงานหั น ไปทางานอื่น ชุมชน
ก็ ล่ ม สลาย ปั ญ หาส าคั ญ ของชุ ม ชนที่ ป ระสบความส าเร็ จ คื อ การที่ ส นใจอยู่ แ ต่ ค วามส าเร็ จ ของตนเอง
ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ จะช่วยรักษาพลังของชุ มชน ให้เกิดความต่อเนื่อง นาสมาชิกใหม่เข้ามาร่วม และมุ่งไปที่
ประเด็นที่แหลมคม
เชิญผู้นาทางความคิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแต่เริ่มแรก เพื่อสร้างพลังให้แก่ชุมชน
จั ด ให้ มี เวที พ บปะกั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ สร้ า งความตื่ น ตั ว ความไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจ
ความรู้สึกร่วม
ส่งเสริมการติดต่อระหว่างสมาชิกของชุมชน
จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขัน ไม่จาเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนกลุ่ม
แกนด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษ ความท้าทายด้านเทคนิค

-๑๕ท าให้ ก ารติ ด ต่ อ การให้ ข้ อ มู ล และการเข้ า ถึ งชุ ม ชนเป็ น เรื่ อ งง่ า ย เช่ น การใช้ Software
computer ที่ใช้ง่าย และคุ้น เคย ความท้าทายส าหรับสมาชิก สิ่ งที่ มีคุณ ค่ามากของชุม ชน คือ การร่วมกัน
แก้ปัญหา แต่การอภิปรายปัญหาอย่างเปิดอก ในขณะที่ความคิดยังไม่สุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเป็นสิ่งที่
ไม่ ใช่ ธ รรมชาติ ข องเรา ความท้ า ทายของสมาชิ ก ที่ ส าคั ญ คื อ การพู ด ถึ ง ปั ญ หาของตนเอง ต่ อ หน้ าผู้ ค น
จานวนมากที่เราไม่รู้จัก
สร้างเวทีเสวนา ในประเด็นที่เฉียบคม ให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เป็นผู้ขอความช่วยเหลือ
และหาผู้ ที่ มี กึ๋น ไปร่ ว มอยู่ ในเวที ผู้ ป ระสานงานช่ ว ยกระตุ้ น ให้ อ ธิบ ายหลั กคิ ด ของข้อ เสนอ เพื่ อให้ ส มาชิ ก
อภิป รายไปที่ ส มมติฐ าน ที่ ใช้และเลื อก การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่ มขนาดเล็ ก ๒-๓ คน อาจใช้เป็ น
จุดเริ่มต้นสาหรับการสร้างชุมชนได้
ตามนิ ย ามของ DOPA KM Team ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า CoP เป็ น กลุ่ ม คนที่ ม ารวมตั ว กั น อย่ า ง
ไม่เป็ น ทางการ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่ อช่ว ยให้ การทางาน
มีป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ ดีขึ้ น ส่ ว นใหญ่ การรวมตัว กัน ในลั ก ษณะ นี้ มั ก จะมาจากคนที่ อ ยู่ในกลุ่ ม งานเดี ย วกั น หรือ มี
ความสนใจในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งร่วมกัน ซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
จะเป็นสิ่งที่สาคัญ
Cop จะมี ค วามแตกต่ า งจากการที่ บุ ค คลมารวมกลุ่ ม กั น เป็ น ที ม ปฏิ บั ติ ง านปกติ ทั่ ว ไป
ตรงที่ Cop เป็นการรวมตัวกันอย่างสมัครใจ เป็นการเชื่ อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมทางสังคมไม่ได้
มีการมอบหมายสั่งการเป็นการเฉพาะและจะเลือกทาในหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่านั้น
ความรู้ ที่ ได้ จ ากการแลกเปลี่ ย นในกลุ่ ม CoP จะพั ฒ นาเป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การพั ฒ นาการท างานของบุ ค คลและองค์ ก รต่ อ ไป และจากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ ายในกลุ่ ม
อย่างไม่เป็นทางการในท่ามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใช้เทคนิคที่เรียกว่าสุนทรีสนทนา
(Dialogue) ซึ่งเป็ น การสนทนาที่เคารพความคิดเห็ น ของผู้ พู ด ให้ เกียรติกัน ให้ โอกาสกัน และไม่พ ยายาม
ขัดขวางความคิดใคร กับรับฟังผู้อื่นพูดอย่างตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)
๑๒ กรมการปกครองเริ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Cop) นาร่องที่ วปค.
จากการที่กรมการปกครองได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมาย
ให้เป็น ภาคส่วนหลักในการปฏิบัติภารกิจ ที่สาคัญระดับชาติต่อเนื่องจากอดีตจนถึง ปัจจุบัน เช่น การรักษา
ความมั่นคงภายใน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นต้น แสดงถึงการมี
บุคลากรที่เป็น “ทุนทางสังคม” อยู่เป็นพื้นฐานในองค์กร กรมการปกครองจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้
เพือ่ ช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในรูปของการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้น โดยนาร่อง
ที่วิทยาลัยการปกครองก่อน เรียกว่า
“โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( CoP ) วิทยาลัยการปกครอง” โดยมีวัตถุประสงค์ใหญ่ ๆ
๓ ประการ คือ
(๑). นาทฤษฏีการจัดการองค์ความรู้ (KM) มาสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานจริง
(๒). เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารทั่วองค์กร (Communication) ด้านการจัดการองค์ความรู้

-๑๖(๓). เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ CoP ในกระบวนการ KM ส าหรั บ แนวทาง
ดาเนินการกาหนดไว้ ดังนี้
๓.๑ การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
๓.๒ ทาหนังสือเวียน เชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้
๓.๓ เชิญ สมาชิ กประชุ ม ปรึก ษาหารือ ร่ว มคิด ร่ว มท ากิจกรรมการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้
ความรู้ตามหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสมาชิก
๓.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ประสานงานบุคคลและงานธุรการอื่น
๓.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ
๓.๖ จัดทาสรุปการเสวนาของ CoP เพื่อเผยแพร่ จัดกิจกรรม กระตุ้น ส่งเสริม เป็นระยะๆ
๓.๗ ติดตามประเมินผลการดาเนินการและรายงาน
โครงการชุมชนแห่งการเรีย นรู้ดังกล่าว จะต้องมีความอดทนและใช้เวลารวมถึงการกระตุ้น
ส่งเสริมและให้กาลังใจจากผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรก ๆ ก็คงจะต้องให้มีการดาเนินการใน
ระยะเวลาหนึ่งแล้วติดตามประเมินผลเพื่อทาการ ศึกษาผลที่เกิดขึ้นต่อไป
บทสรุป
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เป็นกิจกรรมเริ่มต้นอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรม
หลายประการที่ จะต้องดาเนิ น การทั้ งในส่ วนที่อาจเรียกว่าเป็ นมิ ติ ของการบั งคับและในส่ ว นที่ เป็ นมิติของ
การส่ งเสริม ส่ วนที่เป็น มิติการบังคับ คือ การที่จะต้องดาเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดที่เป็ นพันธะสั ญญาที่
กรมการปกครองได้จัดทาไว้ในคารับรองการ ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๔๙ กับ สานักงาน ก.พ.ร.
ให้ ส าเร็ จ คื อ การด าเนิ น การในส่ ว นกลางของทุ ก ส านั ก /กอง ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การความรู้
(KM Action Plan) กั บ การดาเนิ น การในส่ ว นภู มิภ าคของอ าเภอ/กิ่ งอ าเภอ ในการท าให้ อาเภอ/กิ่งอาเภอ
เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง โดยอาเภอ/กิ่งอาเภอ จะต้องจัดทาผลสาเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิ งบูรณาการในพื้นที่
จานวน ๑ เรื่อง เพื่อเผยแพร่ติดไว้ที่ ศตจ.อาเภอ/กิ่งอาเภอ และบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดและกรมการ
ปกครอง ในส่วนที่เป็นมิติของการส่งเสริม คือ การดาเนินการ KM ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรสู่ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทาให้มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือได้ว่า
เป็น “ทุนทางสังคม” มีความสาคัญยิ่งต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมาย KM ดังกล่าว การศึกษาเรียนรู้เรื่อง KM
และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรม KM ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะทาให้เกิดสัมฤทธิ์ ผล
กับงานด้านการจัดการความรู้ที่กรมปกครองรับผิดชอบ เช่น เดียวกับงานอื่น ๆ ที่ผ่านเข้ามาและสาเร็จผลลง
ด้วยดี กับทั้งเกิดคุณค่าประโยชน์แก่ ประชาชนและชาติบ้านเมืองไปพร้อมกัน เป็นที่ยอมรับและได้เกิดความ
ไว้วางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา

-๑๗๑๓ คุณเอื้อ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสาคัญที่ดาเนินการจัดการความรู้
๑. ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด (CEO) ส าหรั บ วงการจั ด การความรู้ ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด เป็ น แชมเปี้ ย น
(เห็นคุณค่า และดาเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม
จัดการความรู้ โดยกาหนดตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น
รองอธิบดี, รองผู้อานวยการใหญ่ ,นายกเทศมนตรี
๒. คุณ เอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่ม มาจากผู้ บ ริห ารสู งสุ ด “คุ ณ เอื้ อ ”
ก็สบายไปเปลาะหนึ่ ง แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้ บริห ารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณ เอื้อ ” ก็คือ
นา เป้าหมาย/หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไป
ของ “คุณเอื้อ” คือ การหา “คุณอานวย” และร่วมกับ “คุณอานวย” จัดให้มีการกาหนด “เป้าหมาย/หัวปลา”
ในระดับย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร, จั ด บรรยากาศแนวราบ และการบริห ารงานแบบเอื้ อ อ านาจ (Empowerment),
ร่วม Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการจัดการความรู้โดยตรง
และเพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสาหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้
พร้ อมคอยเชื่อมโยงการจั ดการความรู้ เข้ากับ กิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ทั้ งภายในและนอกองค์กร, ติด ตาม
ความเคลื่ อนไหวของการดาเนิน การให้ คาแนะนาบางเรื่อง และแสดงท่าทีชื่นชมในความสาเร็จ อาจจัดให้ มี
การยกย่องในผลสาเร็จ และให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสาเร็จ
๓. คุ ณ อ านวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็ น ผู้ ค อยอ านวยความสะดวกในการจั ด การ
ความรู้ ความสาคัญของ “คุณอานวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้อง
เชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายใน
องค์ ก ร, และเชื่ อ มโยงการจั ด การความรู้ภ ายในองค์ ก ร กั บ ภายนอกองค์ ก ร โดยหน้ า ที่ ที่ “คุ ณ อ านวย”
ควรทา คือ
- ร่วมกับ “คุณเอื้อ” จัดให้มีการกาหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา”
เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”
- จัดตลาดนัดความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ นาความสาเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจาก
วิธีทางานที่นาไปสู่ความสาเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist) เพื่อให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย
หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทางานจากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต
- จัดพื้นที่เสมือนสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสาหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ได้ เช่น ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น
- ส่ งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ หรือ
เป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร
- เชื่อมโยงการดาเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพื่อสร้าง
ความคึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก

-๑๘๔. คุ ณ กิ จ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุ ณ กิ จ ” หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เป็ น พระเอกหรื อ
นางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ ๙๐-๙๕
ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และ
เป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา”
ที่ตั้งไว้
๕. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ
๑๔ ภาษิต คาคม KM
- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่
ในแหล่งรวมความรู้ (Y. Maholtra)
- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมาย
ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)
- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle.
ความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ (Kahlil Gibran)
- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้เป็นสินทรัพย์สาคัญ
แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล
- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็น
การกระทา
- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but
rather interactions between people. การถ่ายทอดความรู้สาเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือ
เอกสาร แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)
- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข
๑๕ เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่
I AM READY
I (Intergrity)
= การทางานอย่างมีศักดิ์ศรี
A (Actiumens) = ขยันตั้งใจทางาน
M (Moral)
= มีศีลธรรม
R (Relevancy) = มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา
E (Efficiency)
= การทางานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
A (Accountability) = การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน
D (Democracy) = มีใจและการกระทาที่เป็นประชาธิปไตย
Y (Yield)
= มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ

-๑๙๑๖ การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ และสรุปผลการประเมินตนเอง
แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด ๑ - กระบวนการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด
๐ – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
๑ – มีน้อย
๒ - มีระดับปานกลาง
๓ - มีในระดับที่ดี
๔ – มีในระดับที่ดีมาก
หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่
๑.๑ เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนใน
- เทศบาลตาบลห้ ว ยกระบอก มีก ารวิเคราะห์ SWOT
เรื่องการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น ยังขาดความรู้ที่จาเป็นต้องมี หรือ ของ เทศบาล แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงการจัดการความรู้
ไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่ ง
เรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง
๑.๒ เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะ -เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีการแสวงหาความรู้/ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เมื่อจาเป็นต้องใช้ แต่ไม่เป็นระบบ ต่างคน
อย่างยิ่งจากเทศบาลที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม
๑.๓ ทุกคนในเทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ ระดับ
เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(บริการหรือดาเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และจากองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดย
สิน้ เชิง
๑.๔ เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการ

ต่างทา
- เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
บ้าง แต่ไม่เป็นระบบ และทากันเฉพาะกลุ่มงาน และยัง
ไม่ครอบคลุมทุกคน

- เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีการจัดทาวารสารความรู้
เพื่อเผยแพร่ในบางเรื่อง แต่ยังไม่เป็นระบบ ใครอยากทาก็
ทา
๑.๓ เทศบาลตาบลห้วยกระบอก เห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ - เทศบาลตาบลห้วยกระบอก เห็นคุณค่าของ Tacit
Knowledge และพยายามกระตุ้นให้มีการถ่ายทอด
ที่อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการ
ความรู้ แต่ไม่ได้ทาเป็นระบบ ส่วนใหญ่ มีการประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร
แลกเปลี่ยนความรู้เป็นกลุ่มย่อยๆ แต่ไม่มีรูปแบบชัดเจน
เขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการจัดทาข้อสรุปบทเรียนที่ได้รบั (Lessons
Learned)

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :

นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์ (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

๑๗ เกณฑ์การประเมิน
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีนโยบายที่จะดาเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ในองค์กร โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม และได้จัดวางระบบการ
จัดการเพื่อให้เอื้อต่อการนาแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
ได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดาเนินงานดังรายการต่อไปนี้
๑). เทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2560-2562 ซึ่งมีลักษณะ
เป็น Conceptual Plan โดยมีองค์ประกอบสาคัญ ๖ ประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการสาคัญที่จะดาเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนาบุคลากร ดังกล่าวใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒ นาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่เป้าหมายของ
องค์กรร่วมกัน
๒). นายกเทศมนตรี ต าบลห้ ว ยกระบอก (CEO) กาหนดผู้ บ ริห ารจั ดการความรู้ CKO และ
ทีมงาน KM เพื่อดาเนินการจัดการความรู้ของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
๓). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสิ นใจเลื อก
ขอบเขต KM การกาหนดเป้าหมาย KM และการประเมินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมิน
ตนเอง

-๒๐๔). CKO และทีมงาน KM ร่วมกันจัดทาแผนจัดการความรู้ เพื่อกาหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ตลอดจนกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จในการ
ดาเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม
มี ก ารกาหนด ประเด็น ความรู้ และเป้ า หมายของการจ ัดการความรู้ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์ ของ เทศบาลตาบลห้วยกระบอก อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ
บ้ านเมื องที่ ดี โดยมี จุ ด มุ่ งหมายการพั ฒ นาศั ก ยภาพ และการบริห ารจัด การบ้ านเมื อ งที่ ดี เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานของเทศบาล เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
แนวทางการติดตามและประเมิน
๑. กาหนดให้ ผู้ เข้ารับ การพัฒ นา จัดท ารายงานผลการเข้ารับ การพั ฒ นาตามแบบที่ กาหนด
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เสนอต่อผู้บั งคับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก กรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ภายนอกองค์กร
๒. กาหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดทาบันทึกข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเวปไซด์
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ โดยให้ทาการประสานงานกับ เจ้าพนักงาน
ธุรการ
๓. กาหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร โดยจัดทาเป็นเล่ม เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔. ก าหนดให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาท าหน้ า ที่ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยการพิ จ ารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ก่อนและหลังการพัฒนา
๕. ท าการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อนร่วมงาน ของผู้เข้ารับการพัฒนา

-๒๑๑๘ แผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้
ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ
หน่วยทีว่ ัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เครื่องมือ/
งบ
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
ความสาเร็จ
เวลา
อุปกรณ์
ประมาณ
๑ การบ่งชี้ความรู้
ทาการตรวจสอบ ๑ ต.ค.60 จานวนบุคลากรที่ บุคลากรได้รับการ -กระดาษ A๔, ๑๕๐,๐๐๐ นายกเทศมนตรี
-บุคลากรที่ได้รับการ บุคลากรที่ได้รับการ เป็นต้นไป ได้รับการพัฒนา พัฒนาศักยภาพด้าน คอมพิวเตอร์ บาท
KM Team
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพด้าน ต่าง ๆ อย่างน้อย พริ้นเตอร์
ด้านต่างๆ
ด้านต่างๆ
ต่างๆ
ร้อยละ ๙๐
๒ การสร้างและแสวงหา -จัดหรือส่งอบรม / ๑ ต.ค.60 จานวนบุคลากรที่ บุคลากรได้รับการ -กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
ความรู้
สัมมนา / ศึกษาดู เป็นต้นไป ได้รับการอบรม / อบรม / สัมมนา / คอมพิวเตอร์
KM Team
-ภายใน เทศบาล
งาน /ศึกษาต่อ
สัมมนา / ศึกษาดู ศึกษาดูงาน /ศึกษา พริ้นเตอร์
-ภายนอก เทศบาล
งาน /ศึกษาต่อ
ต่อ
๓ การจัดความรู้ให้เป็น -รวบรวมความรู้เป็น ๑ ต.ค.60 จานวนฐาน
จานวนความรู้ที่ -กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
ระบบ
หมวดหมู่และจัดทา เป็นต้นไป ข้อมูลความรู้ นาไปใช้ได้จริง
คอมพิวเตอร์,
KM Team
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเป็น
ด้านต่าง ๆ ที่ อย่างน้อย ๖
พริ้นเตอร์
-เว็ปไซต์ เทศบาล
Knowledge Base
นาไปใช้ได้
รายการ
-จัดทารูปเล่ม/รายงาน - สร้างคลังความรู้
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
๔ การประมวลและ
ปรับปรุงฐาน
๑ ต.ค.60 จานวนฐาน
จานวนฐาน
-กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
กลั่นกรองความรู้
ข้อมูลความรู้ของ
เป็นต้นไป ข้อมูลความรู้ ข้อมูลความรู้ที่ คอมพิวเตอร์,
KM Team
- ปรับปรุงรูปแบบ
บอร์ด
ด้านต่าง ๆ ที่ ได้รับการ
พริ้นเตอร์
เอกสารข้อมูลให้เป็น ประชาสัมพันธ์/
ได้รับการ
ปรับปรุง อย่าง
มาตรฐาน สมบูรณ์
เว็ปไซค์ เทศบาล
ปรับปรุง
น้อย ๖ รายการ
๕ การเข้าถึงความรู้
๑ ต.ค.60
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ รวบรวมความรู้เพื่อ เป็นต้นไป จานวนการเข้าถึง มีจานวนการเข้าถึง -กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
- เว็ปไซค์ เทศบาล
ติดประกาศ /
ฐาน
ฐานข้อมูลความรู้ คอมพิวเตอร์,
KM Team
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บันทึก / จัดเก็บ
ข้อมูลความรู้ด้าน ด้านต่าง ๆ อย่าง พริ้นเตอร์
ต่าง ๆ
น้อย ๑๒ ครั้ง -ห้องประชุม.
๖ การแบ่งปัน
ให้บุคลากรที่ได้รับการ ๑ ต.ค.60 จานวนการประชุม มีจานวนกิจกรรม -กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
แลกเปลี่ยนความรู้
พัฒนาศักยภาพด้าน ๆ เป็นต้นไป เพื่อแลกเปลีย่ น
อย่างน้อย ๖ คอมพิวเตอร์,
KM Team
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม/รายงาน
ความรู้ /จัดทา
รายการ
พริ้นเตอร์
- เว็ปไซค์ เทศบาล
/เพิ่มข้อมูลการพัฒนา
รายงาน/บันทึกทึก
-ห้องประชุม.
- จัดทารูปเล่ม
ศักยภาพในเว็ปไซค์
ข้อมูลในเว็ปไซค์
- จัดทารายงาน
เทศบาล
เทศบาล
๗ การเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์ /
๑ ต.ค.60 การจัดทา/
มีจานวนการ
กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
-การสร้างองค์ความรู้
เว็ปไซค์ เทศบาล / เป็นต้นไป บันทึกข้อมูล
จัดทา/บันทึก
คอมพิวเตอร์,
KM Team
-การนาความรู้ในไปใช้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลอย่างน้อย
พริ้นเตอร์
๖ รายการ
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์ (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

-๒๒-

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เครื่องมือ/
งบ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
เวลา
อุปกรณ์ ประมาณ
๑ การบ่งชี้ความรู้
มีการเสริมสร้าง -กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
เสริมสร้างบรรยากาศ ๑ ต.ค.60 จานวนการ
บรรยากาศให้เอือ้ ต่อ คอมพิวเตอร์
KM Team
-มี บ รรยากาศที่ เอื้ อ ให้เอื้อต่อการนาการ เป็นต้นไป เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้
การนาการจัดการ พริ้นเตอร์
ต่อการนาการจัดการ จัดการความรู้มาเป็น
ต่อการนาการ
ความรู้มาเป็น
ค ว า ม รู้ ม า เ ป็ น เครื่องมือในการ
จัดการความรู้มา
เครื่องมืออย่างน้อย
เค รื่ อ ง มื อ ใน ก า ร พัฒนาบุคลากรและ
เป็นเครื่องมือ
๓ รายการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรและ พัฒนางาน
พัฒนางาน
๒ การสร้างและแสวงหา -ประชุม/สัมมนาเพื่อ ๑ ต.ค.60 จานวนครั้งที่ประชุม/ มีการประชุม/
-กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
ความรู้
สนับสนุนการสร้าง
เป็นต้นไป สัมมนาเพื่อสนับสนุน สัมมนาเพื่อสนับสนุน คอมพิวเตอร์
KM Team
-ภายใน เทศบาล
บรรยากาศ
การสร้างบรรยากาศ การสร้างบรรยากาศ พริ้นเตอร์
-ภายนอกเทศบาล
อย่างน้อย ๓ ครั้ง
๓ การจัดความรู้ให้เป็น -จัดตั้งทีมงาน
๑ ต.ค.60 มีทีมงานดาเนินการ
ทีมงานมีการ
-กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
ระบบ
ตรวจสอบการให้และ เป็นต้นไป ตรวจสอบการให้และ ดาเนินการตรวจ คอมพิวเตอร์
KM Team
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล สอบการให้และเก็บ พริ้นเตอร์
-เว็ปไซค์ เทศบาล
รวบรวมข้อมูล
-จัดทารูปเล่ม/รายงาน
อย่างน้อย ๓ ครั้ง
-จัดตั้งทีมงานปรับปรุง ๑ ต.ค.60 มีทีมงานดาเนินการ ทีมงานมีการ
-กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
กลั่นกรองฐานข้อมูล เป็นต้นไป ปรับปรุงฐาน
ดาเนินการปรับปรุง คอมพิวเตอร์,
KM Team
ความรู้บนบอร์ด
ข้อมูลความรู้ด้าน ฐานข้อมูลความรู้
พริ้นเตอร์
- ปรับปรุงรูปแบบ
ต่าง ๆ
อย่างน้อย
เอกสารข้อมูลให้เป็น ประชาสัมพันธ์/
เว็
ป
ไซค์
เทศบาล
๓ รายการ
มาตรฐาน เนื้อหาให้
สมบูรณ์
จัดตั้งทีมงานดูแลบอร์ด ๑ ต.ค.60 มีทีมงานดูแลบอร์ด ทีมงานมีการดูแลบอร์ด -กระดาษ A๔,
๕ การเข้าถึงความรู้
นายกเทศมนตรี
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ /
เป็นต้นไป ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ /เว็ปไซค์ คอมพิวเตอร์
KM Team
- เว็ปไซค์ เทศบาล
เว็ปไซค์ เทศบาล /
เว็ปไซค์ เทศบาล / เทศบาล / ศูนย์ข้อมูล พริ้นเตอร์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสาร อย่างน้อย
๓ ครั้ง
จัดตั้งทีมงานรวบรวม ๑ ต.ค.60 มีทีมงานรวบรวม ทีมงานมีการรวบรวม -กระดาษ A๔,
๖ การแบ่งปัน
นายกเทศมนตรี
แลกเปลี่ยนความรู้
จัดทาเป็นเอกสาร / เป็นต้นไป จัดทาเป็นเอกสาร / จัดทาเป็นเอกสาร / คอมพิวเตอร์
KM Team
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฐานความรู้ /เทคโนโลยี
ฐานความรู้/เทคโนโลยี ฐานความรู/้ เทคโนโลยี
พริ้นเตอร์
- เว็ปไซค์ เทศบาล
สารสนเทศ ดูแล
สารสนเทศ ดูแล สารสนเทศ ดูแล
- จัดทารูปเล่ม
ช่องทางการแบ่งปัน
ช่องทางการแบ่งปัน ช่องทางการแบ่งปัน
- จัดทารายงาน
แลกเปลี่ยนความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้
อย่างน้อย
๓ รายการ
ประชาสัมพันธ์ / เว็ป ๑ ต.ค.60 การจัดทา/บันทึก มีจานวนการ
๗ การเรียนรู้
-กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
-การสร้างองค์ความรู้
ไซค์ เทศบาล. /ศูนย์ เป็นต้นไป ข้อมูล
จัดทา/บันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์
KM Team
-การนาความรู้ในไปใช้ ข้อมูลข่าวสาร
อย่างน้อย
พริ้นเตอร์
๖ รายการ
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์ (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

-๒๓-

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
ทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ
หน่วยทีว่ ัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เครื่องมือ/
งบ
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
เวลา
อุปกรณ์
ประมาณ
นายกเทศมนตรี
๑ การเตรียมการและ
-ส่งเสริมให้บุคลากรใน ๑ ต.ค.60 บุคลากรในสังกัด จานวนบุคลากรที่ -กระดาษ A๔,
KM Team
ปรับเปลี่ยน
สังกัดเทศบาลตาบล เป็นต้นไป เทศบาล ทราบ ทราบเป้าหมาย KM คอมพิวเตอร์
พฤติกรรม
ห้วยกระบอกเห็น
เป้าหมาย KM ของเทศบาลตาบล พริ้นเตอร์
ความสาคัญของการ
ของเทศบาล ห้วยกระบอกอย่าง
จัดการความรู้
ตาบลห้วย
น้อย ๕๐% ของ
กระบอก
เทศบาล
นายกเทศมนตรี
๒ การสื่อสาร
ประชุม / สัมมนา / ๑ ต.ค.60 บุคลากรในสังกัด จานวนบุคลากรที่ -กระดาษ A๔,
เป็
น
ต้
น
ไป
KM Team
ศึกษาดูงาน / จัด
เทศบาล.เข้าใจถึง เข้าใจถึงการจัดการ คอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ทาให้ทกุ
การจัดการความรู้ ความรู้อย่างน้อย พริ้นเตอร์
คนเข้าใจถึงการ
๕๐% ของ เทศบาล.
จัดการความรู้
นายกเทศมนตรี
๓ กระบวนการและ
มีการจัดทาให้บอร์ด ๑ ต.ค.60 จานวนครั้งของ บอร์ดประชาสัม -กระดาษ A๔,
เป็
น
ต้
น
ไป
KM Team
เครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์ / เว็ป
บอร์ดประชาสัม พันธ์/เว็ปไซค์ อบต. คอมพิวเตอร์
- การค้นหา
ไซค์ อบต. / ศูนย์ข้อมูล
พันธ์ / เว็ปไซค์ อบต./ศูนย์ข้อมูล
พริ้นเตอร์
- การถ่ายทอด
ข่าวสาร ให้มีการค้นหา
เทศบาล/ศูนย์ ข่าวสาร ได้รับการ
- แลกเปลีย่ นความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสาร ที่ ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ความรู้ที่สะดวกรวดเร็ว
ได้รับการปรับ อย่างน้อย ๓ ครั้ง
ขึ้น
ปรุง
นายกเทศมนตรี
๔ การเรียนรู้
จัดการประชุม/สัมมนา / ๑ ต.ค.60 บุคลากรที่เข้าใจ จานวนบุคลากร -กระดาษ A๔,
เป็
น
ต้
น
ไป
KM Team
ศึกษาดูงาน / จัดกิจ
และตระหนักถึง ทีเ่ ข้าใจและ
คอมพิวเตอร์
กรรมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ
ความสาคัญและ ตระหนักถึง
พริ้นเตอร์
และตระหนักถึงความ
หลักการของการ ความสาคัญและ
สาคัญและหลัก
จัดการความรู้ หลักการของการ
การของการจัดการ
จัดการความรู้
ความรู้
๑ ต.ค.60 มีการติดตามและ ผลการติดตาม -กระดาษ A๔,
นายกเทศมนตรี
๕ การวัดผล
จัดตั้งทีมงานเพื่อ
เป็นต้นไป ประเมินผล และประเมินผล คอมพิวเตอร์
KM Team
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
แผนการจัดการ แผนการจัดการ
พริ้นเตอร์
จัดการความรู้
ความรู้เทศบาล ความรู้เทศบาล
เทศบาลตาบลห้วย
ตาบลห้วย ตาบลห้วย
กระบอก
กระบอก
กระบอก
๖

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

-การให้ของขวัญ/ของ ๑ ต.ค.60 บุคลากรในสังกัด จานวนบุคลากรที่ -ของขวัญ/
เป็นต้นไป
รางวัล
เทศบาลมี
เข้าใจการจัดการ ของรางวัล
ความเข้าใจการ ความรู้อย่างน้อย
จัดการความรู้ ๕๐% ของ อบต.
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์

นายกเทศมนตรี
KM Team
(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

-๒๔๑๙ การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
ให้ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ เทศบาลตาบลห้ ว ยกระบอก
ประกอบด้วย
๑. ปลัดเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้อานวยการกองทุกกอง
เป็นกรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองการประปา
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
๔. พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการฯ ที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ ง มี ห น้ า ที่ ก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลห้วยกระบอก และดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จั ด การความรู้ เทศบาลต าบลห้ ว ยกระบอก และรายงานผลพร้ อ มข้ อ เสนอแนะที่ ได้ จ ากการติ ด ตามและ
ประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

