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บทนํา
จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลประโคนชัย เปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการ
บริหารที่ดี จึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถกําหนด
ขึ้น และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดการความรู และแผนการ
ดําเนินงานการจัดองคความรู

สารบัญ
1. คณะทํางานและจัดทํา KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
3. เปาหมาย KM (Desired State)
4. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
5. แนวทางการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย
6. องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process)
7. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย
8. หัวใจของการจัดการความรู
9. เครื่องมือในการจัดการความรู
10. การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู
11. CoP (Community of Practice)
12. กรมการปกครองเริ่มชุมชนแหงการเรียนรู (Cop) นํารองที่ วปค.
13. คุณเอื้อ คุณอํานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู
14. ภาษิต คําคม KM
15. เรียนรูคานิยมของขาราชการยุคใหม
16. แผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย
17. การติดตามและประเมินผล
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-11. คณะทํางานและจัดทําแผน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
๑. นายบุญจันทร ทองแถม
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ นายกฯ ประธานคณะทํางาน
๒. นายพิทักษ เมื่อประโคน
รองปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
3. นางอัญชลี เมื่อประโคน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
4. นางนิดา ปุยะติ
หัวหนาฝายอํานวยการ
คณะทํางาน
5. นางนิอร พลวัน
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทํางาน/เลขานุการ
คณะทํางานมีหนาที่ดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในเทศบาลตําบลประโคนชัย
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
หัวหนา KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพื่อ
นําเสนอประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน และ KM Team มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมายจัดทํารายงานความคืบหนาของงานในสวนที่
รับผิดชอบ เปน “แบบอยางที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู เปน Master Trainer ดานการจัดการความรู
2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซึ่งจะมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ มี
หนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ดังนั้น
- ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย
๑). สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน
๒). เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาล

-23. เปาหมาย KM (Desired State)
- เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ
ประกอบดวย
๑). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานโปง ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ /ฝกอบรม /สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ
๒). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย มีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน /กิจกรรมของเทศบาลอยางเขมแข็งและตอเนื่อง
๓). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย มีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนองคความรูแกเพื่อนรวมงาน
๔). การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน
๕). การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
4. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย
KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
๑). ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม
๒). บุคลากรที่เกี่ยวของใหความรวมมือเปนอยางดี
๓). คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
5. แนวทางการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย
การจัดการความรู Knowledge Management
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมา
เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง
จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดย
ผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม

-3การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย ๖ ประการตอความรู ไดแก
๑). การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
๒). การเสาะหาความรูที่ตองการ
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน
๔). การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
๕). การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
สกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด
ความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรูที่ชัดแจง
อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง
(Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวน
อื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใช
กิจกรรมที่ทําโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่
ความรู คือ เริ่มที่ความรู นี่คือความผิดพลาดที่พบบอยมาก การจัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือ
เปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามที่กําหนดไว ที่
เรียกวา Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเปน ๔ สวน คือ
๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการของลูกคา
สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และสนองตอบ
ความตองการของสังคมสวนรวม
๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑหรือบริการ
๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะทอน
สภาพการเรียนรูขององคกร
๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป การ
ทํางานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง
เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน
มีชุดความรูของตนเอง ที่รวมกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูขึ้นใชเองอยู
ตลอดเวลา โดยที่การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอก
มาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวาบูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของ
การทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย
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งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องคกร เปนองคกรการเรียนรู
ความเปนชุมชนในที่ทํางาน การจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางขอที่
๑ ของการจัดการความรู เมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเขามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงเพื่อใหได
ชื่อวามีการจัดการความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรูเปน
กาวแรก ถากาวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูง แตถากาวผิด ก็จะเดินไปสูความลมเหลว ตัวกําหนดที่
สําคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู
การจัดการความรูที่ดีเริ่มดวย
- สัมมาทิฐิ : ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ
- การฝกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการตอเนื่อง
- การจัดการระบบการจัดการความรู
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือ
เปาหมายที่งาน คน องคกร และความเปนชุมชนในที่ทํางานดังกลาวแลว เปนเงื่อนไขสําคัญ ในระดับที่เปน
หัวใจสูความสําเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมจะนําไปสูการดําเนินการจัดการความรูแบบเทียม และ
ไปสูความลมเหลวของการจัดการความรูในที่สุด แรงจูงใจเทียมตอการดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มี
มากมายหลายแบบ ที่พบบอยที่สุด คือ ทําเพียงเพื่อใหไดชื่อวาทํา ทําเพราะถูกบังคับตามขอกําหนด ทําตาม
แฟชั่นแตไมเขาใจความหมาย และวิธีการดําเนินการ จัดการความรูอยางแทจริง
6. องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process)
๑. “คน” ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนําความรูไป
ใชใหเกิดประโยชน
๒. “เทคโนโลยี” เปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรู
ไปใชอยางงาย และรวดเร็วขึ้น
๓. “กระบวนการความรู” นั้น เปนการบริหารจัดการ เพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปให
ผูใช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม
องคประกอบทั้ง ๓ สวนนี้ จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล การจัดการความรูของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
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ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ขอบเขต KM ที่ไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญเรงดวนในขณะนี้ คือ การ
จัดการองคความรูเพื่อแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดกําหนดเปาหมาย (Desired State) ของ
KM ที่จะดําเนินการในป ๒๕๔๙ คือ มุงเนนใหอําเภอเปนศูนยกลางองคความรู เพื่อแกไขปญหาความยากจน
เชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เปนประโยชนแกทุกฝาย ที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม คือ อําเภอมี
ขอมูลผลสําเร็จ การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนยปฏิบัติการฯ ไมนอยกวาศูนยละ ๑ เรื่อง
และเพื่อใหเปาหมายบรรลุผล ไดจัดใหมีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู (KM Process) และกิจกรรม
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคูกันไป โดยมีความคาดหวังวาแผนการ
จัดการความรูนี้จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญสูการ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเปาหมาย KM ในเรื่องอื่น ๆ
และนําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน ตอไป
๗. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย
แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลตําบลประโคนชัยไดนํามาประยุกตใชในการ
จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
กระบวนการจัดความรู (Knowledge Management Process)
1.เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู ้เรื่องนั้นหรือยัง

1. การบ่งชีค้ วามรู ้
(Knowledge Identification)

2.ความรู้อยู่ทใี่ คร อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and Acquisition)

3.จะแบ่งประเภท หัวข้อ
4.จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

5.เรานําความรู ้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

6.มีการแบ่งปันความรู้ให้กนั หรือไม่

7.ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่
ทําให้องค์กรดีขนึ้ หรือไม่

3. การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
(Knowledge Codification and Refinement)
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
7. การเรียนรู ้ (Learning)
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เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้น
ภายในองคกร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ
๑). การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคือ
อะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร
๒). การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก
รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว
๓). การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ
ความรูอยางเปนระบบในอนาคต
๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใช
ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
๕). การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
๖). การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge
อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบ
ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน
การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
๗). การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสราง
องคความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process
การเรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล
(Recognition and Reward)

เป้ าหมาย
(Desired State)
กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process & Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior)
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เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึง
ปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ดังนี้
๑). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก
ผูบริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม
และประเมินผล , กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน
๒). การสื่อสาร – เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา, ประโยชนที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร
๓). กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรู
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร
(ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร
๔). การเรียนรู - เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการ
จัดการความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
๕). การวัดผล - เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม, มีการนําผล
ของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่
ขั้นตอนไหนไดแก วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come)
๖). การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร,
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละ
ชวงเวลา
8. หัวใจของการจัดการความรู
มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวา หัวใจของ KM อยูที่
ไหนได โดยอาจกลาวเปนลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความตองการ ( Hierarchy of
needs ) ของ Mcgregor ได โดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่ยอมรับทั่วไปวาความรูคือพลัง (DOPA
KM Team)
๑. Knowledge is Power : ความรูคือพลัง
๒. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents
but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสําเร็จของการถายทอด
ความรูไมใชอยูที่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูที่การมีปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน
๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทาง
สําคัญ ของความรูมิใชที่ตัวความรู แตอยูที่การนําไปปฏิบัติ
๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge
productive : นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล
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ชั้นมาเริ่มแตขอความแรกที่วา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซึ่งเปนขอความเปนที่ยอมรับ ที่เปนสากล
ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามี
ความสําคัญในการ ถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบ
และงายตอการเขาถึงของบุคคล ตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรู เกิดความรูขึ้นแลว หากไมนําไปใช
ประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของ ความรูและที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายที่เนนการนําความรูไปใช
ประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมวานั่นเปนนิยามใหมของผูทําหนาที่เปนผูจัดการเลยที
เดียว ดังนั้น อาจกลาวไดวาหัวใจของ KM อยูที่การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม อ.นพ.วิจารณ
พานิช กลาวไวนาคิด หลังจากการไปรวมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข” โดยไดฟงการ
บรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข” ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องการ
จัดการความรูอยางลึกซึ้งมาก จึงขอนํามาเลาสูกันฟง ทานบอกวา การพัฒนาชุมชนตองมี ๔ องคประกอบ
๑. ชุมชน หมายถึงการอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายที่การอยูรวมกัน
๒. เปนสุข หมายถึงความเปนทั้งหมด ความเปนปรกติ สมดุล บูรณาการของปจจัยตาง ๆ
อยางนอย ๘ ดาน ไดแก ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน
๓. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผานการปฏิบัติ
๔. การสรางเสริม หมายถึงการเขาไปเอื้ออํานวย สงเสริม เสริมพลัง (empower) ไมใชเขาไป
สอนหรือถายทอดความรู
ทั้ง ๔ องคประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไมใชแคการจัดการความรู
ของชาวบานหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรูนี้ การเรียนรูสําคัญกวาตัวความรู เพราะถาไมระวัง ตัว
ความรูจะเปนความรูที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรูจะมีลักษณะ “ดิ้นได” คือ มีชีวิต เปนพลวัตการเรียนรูที่ดีที่สุด
คือการเรียนรูรวมกัน เปน collective learning และเปนการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ (interaction
learning through action)
อ.บดินทร วิจารณ เปนบุคคลหนึ่งที่นาสนใจอยางยิ่งในดาน การจัดการ
ความรู (Knowledge Management - KM) และองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)ไดกลาวไว
เมื่อคราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ หองประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วา การจัดการความรู (KM) สิ่งสําคัญมันอยูที่การลงมือปฏิบัติใหได ใช
ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันใหได การเรียนรูของบุคคลหัวใจสําคัญอยูท่ีเราจะไดเรียนรูจากการสอนคนอื่น
(Learning from Teaching) และ สิ่งที่สําคัญของการ จัดการความรู ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คน
พัฒนาตนเอง การวางแผนทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ ของงาน ขององคกรเครื่องมือในการจัดการความรู
9. เครื่องมือในการจัดการความรู
กรมการปกครองไดจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยูในเอกสาร
“คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙” ซึ่งไดสงให ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙
แลว เมื่อพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกลาว จะประกอบดวยสวนสําคัญ ๒ สวน คือ
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๒. แผนการจัดการความรูในสวนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process)
ซึ่งทั้ง ๒ สวน จะมีความสําคัญในการชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแกปญหาความยากจน
ตามขอบเขต และเปาหมายที่กําหนดไวใหบรรลุผล ขณะเดียวกันในแตละ สวนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของ
แตละสํานัก กอง รองรับ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยูไมนอยกวา ๑๖โครงการ/กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนการจัดการความรูของกรมการปกครองเพื่อสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความ
ยากจนเปนงานที่มีความสําคัญอีกงานหนึ่ง ที่ตองการ พลังการมีสวนรวมของทุก ๆ สวน ทั้งสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค และจะเปนอีกกาวหนึ่งที่สําคัญในการที่จะกอเกิดการรวบรวมสะสมองคความรู การใชประโยชนและ
ตอยอดองคความรูในการแกไขปญหาความยากจน
การจัดการความรูประกอบดวย
กระบวนการหลัก ๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหา ความรูใหม การจัด
ความรูใหเปนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู สุดทายคือ การ
เรียนรู และเพื่อใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสราง
ขึ้นมาเพื่อนําไปใชในการถายทอดและแลก เปลี่ยนความรู ซึ่งอาจแบงเปน ๒ กลุมใหญ ๆ คือ
(๑) เครื่องมือที่ชวยในการ “เขาถึง” ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit
(๒) เครื่องมือที่ชวยในการ “ถายทอด “ ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit ซึ่ง
ตองอาศัยการถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก
ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวที่มีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแหงการเรียนรู หรือ
ชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู
10. การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เปนเรื่องคอนขางใหม ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การคนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันสงผล
กระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียง
อยางเดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการ
ความรูจึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนา
ตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหาร จัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริม
ใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคกร ก็นับเปนการลงทุนที่สูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู
มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอ
ภายหลังจากที่บุคลากรมีความรูความ ชํานาญแลว องคกรจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น และในขั้นตอนสุดทาย องคกรจะตองหาเทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับ
องคกรอยางมีระบบเพื่อ ที่จะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกา
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ประเทศไทยนั้นคงเปนเรื่องทาทาย สําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัวบุคคล และ
การกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน ซึ่งการถายทอดความรูบางประเภทนั้น การฝกอบรม
อาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม "การหวงความรู"
และวัฒนธรรม "การไมยอมรับในตัวบุคคล" หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนทั้งสองอยางนี้ไดการบริหาร
จัดการความรูก็มิใชเรื่องยาก จนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผานมาเมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เปนเรื่องของการ
กําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ไดกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาที่
ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมี ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสรางความมีสวนรวม
ในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง กันและกัน
11. CoP (Community of Practice)
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน
หรือเชื่อมโยงกันอยางไมเปนทางการ ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้ มีความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน ตองการแลกเปลีย่ นประสบการณจากกันและกัน
- มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงมัน่ รวมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีขึ้น
- มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษาเดียวกัน
- มีบทบาทในการสราง และใชความรู และยึดถือคุณคาเดียวกัน
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง
- มีชองทางเพื่อการไหลเวียนของความรู หรือผานเทคโนโลยี
- มีความรวมมือชวยเหลือ ทําใหความรูเขาไปถึงผูที่ตองการใชไดงาย
- มีปฏิสัมพันธตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง
- มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม
ทําใหเพิ่มพูนความรูที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับที่งายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ
ซึ่งทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง มีเปาหมายรวมกัน และตองการที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
จากการทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการ เปนกลุมที่เกิดจากความตองการทาง
สังคม และความพยายามที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จ เปนกลุมที่ไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิ
โครงสรางองคกร และอาจจะมีเปาหมายที่ขัดแยงกับผูนําองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวน
มาก และคนคนหนึ่งจะเปนสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอยางไร เครือขายความสัมพันธ
ที่ไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อ
ตอการเรียนรู และการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการ คําวา ปฏิบัติ หรือ practice ใน
CoP ชี้จุดเนนที่ การเรียนรูซึ่งไดรับจากการทํางาน เปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน เครื่องมือ
ใหม ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทํางานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการ
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ฝกอบรมตามปกติ เครือขายที่ไมเปนทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ
ไดดีกวา การสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ
แนวคิด CoP
- CoP เปนกลไกของการไขวควาหาความรูเขาหาตัว มากกวาการรวบรวมความรู เพื่อสงมอบใหผูอื่น
- CoP เปนเรื่องของการเรียนรู เพื่อเปนคนทํางานที่เกงขึ้น มิใชแคเรียนรูวา จะทํางานอยางไร หรือ
เรียนรูแตเรื่องที่เปนนามธรรม
- การเปนสมาชิกของ CoP คือ มีสวนรวมในชุมชนนั้น อยางมีความหมาย
- CoP ควรเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักขององคกร
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทําในบริบทเฉพาะ
สิ่งที่มีผลตอการปฏิบัติ และเปนผลจากการเรียนรู ไดแก
- สิ่งที่ปรากฏชัดแจง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาที่ชัดเจน เกณฑที่กําหนดไว
กฎขอบังคับ สัญญา
- สิ่งที่ไมปรากฏชัดแจง: ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหยั่งรู การรับรู ความออนไหว ความเขาใจ
สมมติฐาน มุมมองซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไป
การปฏิบัติมิใชสิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ ดวยคําสั่ง
หรือกฎระเบียบ
มีค นอื่ นในองคก ร ซึ่ งมีป ระสบการณที่จ ะเปนประโยชนกับ เรา พวกเขาเต็มใจที่จ ะแบงปน
ประสบการณนั้น ใหผูอื่น และเราเต็มใจที่จะชวยพวก เขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบ แมจะไมรูจักพวก
เขา ธรรมชาติของ CoP
องคกรประกอบไปดวย CoP จํานวนมากทับซอนกันอยู คูขนานไปกับโครงสรางที่เปนทางการของ
องคกร
รอบชีวิตของ CoP ไมมีความชัดเจนวา เริ่มตนเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ขึ้นกับความพรอม และโอกาส
เหมาะ สําหรับการเรียนรู
ประเด็นที่ CoP ใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิก การสนับสนุน
CoP
ปฏิบัติตอ CoP เสมือนทรัพยสินขององคกร ใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลขาวสาร ดูแล
เปาหมายใหสอดคลองกับองคกร
สงเสริมการสราง CoP ดวยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้น จากกลุมที่ไมเปนทางการ และดึงชุมชนเขา
มารวมกันทํางาน ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
มองวา องคกรเปนที่รวมของชุมชน ที่เชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนที่เหมาะสม และมีสวนตอ
ความสําเร็จขององคกร
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ดูแลวา กลไกขององคกรมีสวนในการสนับสนุน CoP
สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเชื่อมตอทั่วทั้งองคกร มุมมองตอการเรียนรู
การเรียนรู เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ แตเรามักจะมองไมเห็นวา เกิดการเรียนรูดีขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรูไมไดเกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แตเกิดจากการทําความเขาใจ ในตรรกะ
หรือวิธีคิดของคนอื่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเราแลกเปลี่ยนความเขาใจ และความคิดกันไดกวางขวางขึ้น แตหัวใจ
ของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจรวมกัน ใสใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน การหา
โอกาสเรียนรู
ถามีปญหาเกี่ยวกับการเรียนรู ใหมองหาแบบแผน/สาเหตุของการมีสวนรวม และการแยกตัวของ
สมาชิก
เมื่อมีการนําความรูไปใชในบริบทอื่น หรือมีการสงผานขอมูลขาวสารไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ให
ติดตามเรียนรูการปรับเปลี่ยน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม
รับรูการเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหมๆ ในที่ไกลหูไกลตา
การเรียนรูที่ชายขอบของ CoP ก็มีความสําคัญ ไดแก การดึงดูดสมาชิกใหม การตอบสนองสิ่งกระตุน
จากภายนอก การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอื่น ๆ ขอควรระวัง
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรูที่ฝงลึก มาเขาไวในลักษณะของเอกสาร อาจจะกอใหเกิดผลเสีย
มากกวาผลดี เกิดเปนขยะของขอมูลขาวสาร ที่ไมคนใช สุดทายคนก็ยังตองการความชวยเหลือ ในเรื่อง
ประสบการณ จากเพื่อนรวมงาน
ใหมีการเรียนรูใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากที่สุด อยาดวนหลวมตัวที่จะสกัดความรูความรูจาก CoP
หรือเปลี่ยนความรูจาก CoP ไปเปนหลักสูตรเพื่อการฝกอบรม
แนวคิดปจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู ไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล อยาสรางหองสมุดที่
เต็มไปดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพื่อชวยในการเชื่อมตอระหวางบุคคลตอบุคคล
ปจจัยสูความสําเร็จ กลุมที่ไมเปนทางการเปนสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เติบโตขึ้นเมื่อเปนที่ประสงคของสมาชิก การที่จะใหมีคุณคาตอองคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแลดวยความ
ระมัดระวัง การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทําใหไมเปนที่สนใจจากสมาชิก การปลอยปละละเลย ก็อาจจะทําให
แคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความทาทายนี้แตกตางจากปจจัยตางๆ ที่ผูนําองคกรเคยประสบ ความทาทายสําหรับ
CoP ปญหาสําคัญของชุมชนที่กําลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปลอยใหผูประสานงาน
รับผิดชอบไปคนเเดียว เมื่อผูประสานงานหันไปทํางานอื่น ชุมชนก็ลมสลาย ปญหาสําคัญของชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ คือ การที่สนใจอยูแตความสําเร็จของตนเอง ขอเสนอแนะตอไปนี้ จะชวยรักษาพลังของชุมชน ให
เกิดความตอเนื่อง นําสมาชิกใหมเขามารวม และมุงไปที่ประเด็นที่แหลมคม
เชิญผูนําทางความคิด ซึ่งเปนที่ยอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพื่อสรางพลังใหแกชุมชน
จัดใหมีเวทีพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสรางความตื่นตัว ความไวเนื้อเชื่อใจ ความรูสึก
รวม
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จัดตั้งกลุมแกนที่แข็งขัน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนกลุมแกน
ดวยการใหเปนที่รับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพิ่มมากเปนพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค
ทําใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนเรื่องงาย เชน การใช Software computer
ที่ใชงาย และคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณคามากของชุมชน คือ การรวมกันแกปญหา แตการ
อภิปรายปญหาอยางเปดอก ในขณะที่ความคิดยังไมสุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเปนสิ่งที่ไมใชธรรมชาติ
ของเรา ความทาทายของสมาชิกที่สําคัญ คือ การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจํานวนมากที่เราไมรูจัก
สรางเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เปนผูขอความชวยเหลือ และหา
ผูที่มีกึ๋นไปรวมอยูในเวที ผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพื่อใหสมาชิกอภิปรายไปที่
สมมติฐาน ที่ใชและเลือก การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับ
การสรางชุมชนได
ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดกลาวไววา CoP เปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ
มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสราง องคความรูใหม ๆ เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งรวมกัน ซึ่งความไววางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปน สิ่งที่สําคัญ
Cop จะมีความแตกตางจากการที่บุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่ Cop เปน
การรวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการมอบหมาย
สั่งการเปนการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเรื่องที่สนใจรวมกันเทานั้น
ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุม CoP จะพัฒนาเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาการทํางานของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยางไมเปนทางการใน
ทามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใชเทคนิคที่เรียกวาสุนทรีสนทนา (Dialogue) ซึ่งเปนการ
สนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผูพูด ใหเกียรติกัน ใหโอกาสกัน และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับ
ฟงผูอื่นพูดอยางตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)
๑2. กรมการปกครองเริ่มชุมชนแหงการเรียนรู (Cop) นํารองที่ วปค.
จากการที่กรมการปกครองไดรับความไววางใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมาย ใหเปน
ภาคสวนหลักในการปฏิบัติภารกิจที่สําคัญระดับชาติตอเนื่องจากอดีตจนถึง ปจจุบัน เชน การรักษาความมั่นคง
ภายใน การแกไขปญหายาเสพติด การบูรณาการแกไขปญหาความยากจน เปนตน แสดงถึงการมีบุคลากรที่
เปน “ทุนทางสังคม” อยูเปนพื้นฐานในองคกร กรมการปกครองจึงไดสงเสริมใหมีการจัดการความรู เพื่อชวยให
การทํางานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในรูปของการจัดชุมชนแหงการเรียนรูขึ้น โดยนํารองที่วิทยาลัย
การปกครองกอน เรียกวา

-14“โครงการชุมชนแหงการเรียนรู ( CoP ) วิทยาลัยการปกครอง” โดยมีวัตถุประสงคใหญ ๆ
๓ ประการ คือ
(๑). นําทฤษฏีการจัดการองคความรู (KM) มาสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติงานจริง
(๒). เพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารทั่วองคกร (Communication) ดานการจัดการองคความรู
(๓). เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ การใชเครื่องมือ CoP ในกระบวนการ KM สําหรับแนวทางดําเนินการ
กําหนดไว ดังนี้
๓.๑ การประชาสัมพันธภายในองคกร
๓.๒ ทําหนังสือเวียน เชิญชวน ขาราชการ ลูกจาง รวมเปนสมาชิกชุมชนแหงการเรียนรู
๓.๓ เชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ รวมคิด รวมทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความรูตามหัวขอที่อยูในความสนใจของสมาชิก
๓.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ประสานงานบุคคลและงานธุรการอื่น
๓.๕ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นบรรยากาศที่ไมเปนทางการ
๓.๖ จัดทําสรุปการเสวนาของ CoP เพื่อเผยแพร จัดกิจกรรม กระตุน สงเสริม เปน
ระยะ ๆ
๓.๗ ติดตามประเมินผลการดําเนินการและรายงาน
โครงการชุมชนแหงการเรียนรูดังกลาว จะตองมีความอดทนและใชเวลารวมถึงการ
กระตุนสงเสริมและใหกําลังใจจากผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแรก ๆ ก็คงจะตองใหมีการ
ดําเนินการในระยะเวลาหนึ่งแลวติดตามประเมินผลเพื่อทําการ ศึกษาผลที่เกิดขึ้นตอไป
บทสรุป
ชุมชนแหงการเรียนรู (CoP) เปนกิจกรรมเริ่มตนอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มี
กิจกรรมหลายประการที่จะตองดําเนินการทั้งในสวนที่อาจเรียกวาเปนมิติ ของการบังคับและในสวนที่เปนมิติ
ของการสงเสริม สวนที่เปนมิติการบังคับ คือ การที่จะตองดําเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดที่เปนพันธะสัญญาที่
กรมการปกครองไดจัดทําไวในคํารับรองการ ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ กับ สํานักงาน ก.พ.ร.
ใหสําเร็จ คือ การดําเนินการในสวนกลางของทุกสํานัก/กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM
Action Plan) กับการดําเนินการในสวนภูมิภาคของ
อําเภอในการทําใหอําเภอเปนศูนยกลางองคความรูเพื่อการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ ที่
เปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยอําเภอจะตองจัดทําผลสําเร็จการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณา
การในพื้นที่ จํานวน ๑ เรื่อง เพื่อเผยแพรติดไวที่ ศตจ.อําเภอและบันทึกไวที่เว็บไซตของจังหวัดและกรมการ
ปกครอง ในสวนที่เปนมิติของการสงเสริม คือ การดําเนินการ KM ในฐานะที่เปนตัวขับเคลื่อน องคกรสูความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทําใหมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือไดวา
เปน “ทุนทางสังคม” มีความสําคัญยิ่งตอการเดินทางไปสูเปาหมาย KM ดังกลาว การศึกษาเรียนรูเรื่อง KM

-15และการมีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจกรรม KM ตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจะทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
กับงานดานการจัดการความรูที่กรมปกครองรับผิดชอบ เชน เดียวกับงานอื่น ๆ ที่ผานเขามาและสําเร็จผลลง
ดวยดี กับทั้งเกิดคุณคาประโยชนแก ประชาชนและชาติบานเมืองไปพรอมกัน เปนที่ยอมรับและไดเกิดความ
ไววางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา
13. คุณเอื้อ คุณอํานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู
๑. ผูบริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจัดการความรู ถาผูบริหารสูงสุดเปนแชมเปยน (เห็น
คุณคา และดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่วายากทั้งหลายก็งายขึ้น ผูบริหารสูงสุดควรเปนผูริเริ่มกิจกรรม
จัดการความรู โดยกําหนดตัวบุคคลที่จะทําหนาที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเปนผูบริหารระดับสูง
เชน รองอธิบดี, รองผูอํานวยการใหญ, นายกเทศมนตรี
๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถาการริเริ่มมาจากผูบริหารสูงสุด “คุณเอื้อ”
ก็สบายไปเปลาะหนึ่ง แตถาการริเริ่มที่แทจริงไมไดมาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือ นํา
เปาหมาย/หัวปลา ไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดกลายเปนเจาของ “หัวปลา” ใหได บทบาทตอไปของ
“คุณเอื้อ” คือ การหา “คุณอํานวย” และรวมกับ “คุณอํานวย” จัดใหมีการกําหนด “เปาหมาย/หัวปลา” ใน
ระดับยอยๆ ของ “คุณกิจ/ผูปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เขากับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรขององคกร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (Empowerment), รวม
Share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อประโยชนในการดําเนินการจัดการความรูโดยตรง และ
เพื่อแสดงให “คุณกิจ” เห็นคุณคาของทักษะดังกลาว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรู
พรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรมสรางสรรคอื่นๆ ทั้งภายในและนอกองคกร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการดําเนินการใหคําแนะนําบางเรื่อง และแสดงทาทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยกยอง
ในผลสําเร็จ และใหรางวัลที่อาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสรางความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator , KF) เปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยูที่การเปนนักจุดประกายความคิดและการเปนนักเชื่อมโยง โดยตอง
เชื่อมโยงระหวางผูปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผูบริหาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหวาง “คุณกิจ” ตาง
กลุมภายในองคกร, และเชื่อมโยงการจัดการความรูภายในองคกร กับภายนอกองคกร โดยหนาที่ที่ “คุณ
อํานวย” ควรทํา คือ
-รวมกับ “คุณเอื้อ” จัดใหมีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัว
ปลา” เพื่อสรางความเปนเจาของ “หัวปลา”
- จัดตลาดนัดความรู เพื่อให คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดความรูออกมา
จากวิธีทํางานที่นําไปสูความสําเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาชวย” (Peer Assist) เพื่อใหบรรลุ “หัวปลา” ได
งาย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเลาหรือสาธิต
-จัดพื้นที่เสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรูที่ได เชน ใช
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต เว็บบอรด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายขาว เปนตน

-16-สงเสริมใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เปนความรู หรือ
เปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร
-เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององคกร กับกิจกรรมจัดการความรูภายนอก เพื่อ
สรางความคึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก
๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผูปฏิบัติงาน เปนพระเอกหรือ
นางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ ๙๐-๙๕ ของ
ทั้งหมด “คุณกิจ” เปนเจาของ “หัวปลา” โดยแทจริง และเปนผูที่มีความรู (Explicit Knowledge) และเปนผู
ที่ตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สราง แปลง ความรูเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว
๕. คุณประสาน (Network Manager) เปนผูที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการ
ความรูระหวางหนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กวางขึ้น เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการ
เรียนรูและยกระดับความรูแบบทวีคูณ
๑4. ภาษิต คําคม KM
- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรูอยูในผูใช ไมใช
อยูในแหลงรวมความรู (Y. Maholtra)
- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรูเปนการเดินทาง ไมใชเปาหมาย
ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)
- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle.
ความรูเพียงเล็กนอยเพื่อปฏิบัติมีคามากกวาความรูมหาศาลที่อยูเฉย ๆ (Kahlil Gibran)
- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรูเปนสินทรัพย
สาคัญแตบอยครั้งความรูเปนสิ่งฝงลึกและเปนสินทรัพยสวนบุคคล
- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรูไมใชเพียงการรู แต
เปนการกระทํา
- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but
rather interactions between people. การถายทอดความรูสําเร็จไดไมใชเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือ
เอกสาร แตเปนเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)
- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสูการคนหาความผิดพลาดและแกไข
๑5. เรียนรูคานิยมของขาราชการยุคใหม
I AM READY
I (Intergrity)
= การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี
A (Actiumens)
= ขยันตั้งใจทํางาน
M (Moral)
= มีศีลธรรม
R (Relevancy)
= มีการเรียนรูและปรับตัวใหทันกับปญหา
-17E (Efficiency)
= การทํางานที่มุงเนนประสิทธิภาพ
A (Accountability) = การมีความรับผิดชอบตอผลงาน
D (Democracy)
= มีใจและการกระทําที่เปนประชาธิปไตย
Y (Yield)
= มีผลงานเปนที่ประจักษและปฏิบัติงานโดยเนนผลสัมฤทธิ์

-1716. แผนการจัดการความรูเ ทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

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

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชัย
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสู
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จ
เวลา
1

การสรางและแสวงหา
ความรู
-ภายในเทศบาล
-ภายนอกเทศบาล

-จัดหรือสงอบรม /
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาตอ

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการอบรม /
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาตอ

2

การจัดความรูใหเปน
ระบบ
-บอรดประชาสัมพันธ
-เว็บไซต เทศบาล
-จัดทํารูปเลม/รายงาน
แผนพับ

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

3

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน สมบูรณ
การเขาถึงความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
- เว็บไซต เทศบาล
- ศูนยขอมูลขาวสาร

-รวบรวมความรูเปน
หมวดหมูและจัดทํา
ฐานขอมูล
-สรางคลังความรู
ระเบียบขอ
กฎหมาย ผาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
ปรับปรุงฐาน
ขอมูลความรูของ
บอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต เทศบาล
รวบรวมความรูเพื่อ
ติดประกาศ /บันทึก
/ จัดเก็บ

4

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

จํานวนฐาน
ขอมูลความรูดาน
ตาง ๆ

บุคลากรไดรับ
การอบรม /
สัมมนา /
ศึกษาดูงาน /
ศึกษาตอ
บุคลากรใน
องคกรไดรับ
ความรูเพิ่ม

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

จํานวนฐาน
ขอมูลความรูดาน
ตาง ๆ ที่ไดรับการ
ปรับปรุง

จํานวนฐาน
ขอมูลความรูที่
ไดรับการ
ปรับปรุง

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

จํานวนการเขาถึง
ฐาน
ขอมูลความรูดาน
ตาง ๆ

มีจํานวนการ
เขาถึง
ฐานขอมูล
ความรูดาน
ตาง ๆ
บุคลากรใน
องคกรไดรับ
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ขอมูล

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

5

การแบงปนแลกเปลีย่ น
ความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
- เว็บไซต เทศบาล
-จัดทํารูปเลม
-จัดทํารายงาน
-แผนพับ

ใหบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
ดาน ๆ เขารวม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

จํานวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู /จัดทํา
รายงาน/บันทึก
ทึกขอมูลใน
เว็บไซต เทศบาล

6

การเรียนรู
-การสรางองคความรู
-การนําความรูในไปใช

ประชาสัมพันธ /
เว็บไซต เทศบาล /
ศูนยขอมูลขาวสาร
ทํา

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

การจัดทํา/บันทึก
ขอมูล
ประชาสัมพันธ

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

หมายเหต

-18แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชัย
เปาหมาย KM (Desired State) : เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน ของ
หนวยงานตาง ๆ ภายใน เทศบาล
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
เวลา
จํานวนการ
1 การบงชี้ความรู
มีการเสริมสราง
หัวหนาสวน
เสริมสรางบรรยากาศให 14 ก.ค. 64
-มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
เสริมสราง
เอื้อตอการนําการจัดการ
เปนตนไป
บรรยากาศใหเอือ้
ราชการ
การนําการจัดการ
บรรยากาศใหเอื้อ
ความรูมาเปนเครื่องมือ
ตอการนําการ
แตละสวน
ความรูมาเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาบุคลากร
ตอการนําการ
จัดการความรูมา
ในการพัฒนาบุคลากร
จั
ดการความรูมา
และพัฒนางาน
เปนเครื่องมือ
และพัฒนางาน
เปนเครื่องมือ
2

การสรางและแสวงหา
ความรู
-ภายใน เทศบาล
-ภายนอก เทศบาล

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ

14 ก.ค. 64 จํานวนครั้งที่
เปนตนไป ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ

3

การจัดความรูใหเปน
ระบบ
-บอรดประชาสัมพันธ
-เว็บไซตเทศบาล
- วารสาร
-จัดทํารูปเลม/รายงาน
และแผนพับ
การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน เนื้อหาให
สมบูรณ
การเขาถึงความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
- เว็บไซตเทศบาล
- ศูนยขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธ / เว็บไซต
เทศบาล/ศูนยขอมูล
ขาวสารทําแผนพับแจก

14 ก.ค. 64 จํานวนการประชุม
เปนตนไป เพือ่ แลกเปลี่ยน
ความรู /จัดทํา
รายงาน/บันทึกทึก
ขอมูลในเว็บไซต
เทศบาล

-หัวหนาสวนรากชาร
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานขอมูลความรูบน
บอรดประชาสัมพันธ/
เว็บไซตเทศบาลและแผน
พับ
ตั้งผูรับผิดชอบดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /เว็บไซต
เทศบาล/ ศูนยขอมูล
ขาวสาร

6

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
- บอรด
ประชาสัมพันธ
- เว็บไซต เทศบาล
-จัดทํารูปเลม
-จัดทํารายงาน

7

การเรียนรู
-การสรางองคความรู
-การนําความรูในไปใช

4

5

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการ
สรางบรรยากาศ
การทํางาน
บุคลากรใน
องคกรไดรับ
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน
หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

14 ก.ค. 64 หัวหนาสวนราชการ
เปนตนไป ดําเนินการปรับปรุง
ฐาน
ขอมูลความ รูดาน
ตาง ๆ

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน
ขอมูลความรู

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

14 ก.ค. 64 มีผูดูแลบอรด
เปนตนไป ประชาสัมพันธ /
เว็บไซตเทศบาล /
ศูนยขอมูลขาวสาร

มีการดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ /
เว็บไซตเทศบาล /
ศูนยขอมูล
ขาวสาร

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร / ฐานความรู /
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ดูแลชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู
ขาวสารทํา

14 ก.ค. 64 หัวหนาสวนราชการ
เปนตนไป รวบรวมจัดทําเปน
เอกสาร /
ฐานความรู/
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดูแล
ชองทางการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู

มีการรวบรวม
จัดทําเปนเอกสาร
/ ฐานความรู/
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดูแล
ชองทางการ
แบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

ประชาสัมพันธ / เว็บไซต
เทศบาล/ศูนยขอมูล
ขาวสาร

14 ก.ค. 64 การจัดทํา/บันทึก
เปนตนไป ขอมูล

มีการจัดทํา/
บันทึกขอมูล

-19แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชัย
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
หมายเหต
เวลา
1 การเตรียมการ
-สงเสริมใหบุคลากรใน 14 ก.ค. บุคลากรในสังกัด จํานวนบุคลากรที่
หัวหนาสวน
และปรับเปลี่ยน
สังกัดเทศบาลตําบล
64 เปน เทศบาลทราบ
ทราบเปาหมาย
ราชการ
พฤติกรรม
ประโคนชัย เห็น
ตนไป
เปาหมาย KM
KM ของเทศบาล
แตละสวน
ตําบลประโคนชัย
ความสําคัญของการ
ของเทศบาล
จัดการความรู
ตําบล
อยางนอย ๕๐%
ประโคนชัย
ของเทศบาล
2

การสื่อสาร

3

กระบวนการและ
เครื่องมือ
-การคนหา
-การถายทอด
-แลกเปลี่ยน
ความรู

4

การเรียนรู

5

การวัดผล

6

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมที่ทําใหทกุ คน
เขาใจถึงการจัดการ
ความรู
มีการจัดทําใหบอรด
ประชาสัมพันธ /
เว็บไซตเทศบาล/ ศูนย
ขอมูลขาวสาร ใหมี
การคนหา ถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น
จัดการประชุม/
สัมมนา /ศึกษาดูงาน
/ จัดกิจ
กรรมเพื่อใหทุกคน
เขาใจและตระหนักถึง
ความ สําคัญและหลัก
การของการจัดการ
ความรู
จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรูเทศบาล
ตําบล
ประโคนชัย
-การใหของขวัญ/ของ
รางวัล

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจถึงการ
จัดการความรู
อยางนอย ๕๐%
ของ เทศบาล
จํานวนครั้งบอรด บอรดประชาสัม
ประชา สัมพันธ / พันธ/เว็บไซต
เว็บไซตเทศบาล/ เทศบาล/ศูนย
ศูนยขอมูล
ขอมูลขาวสาร
ขาวสาร ที่ไดรับ ไดรับการปรับปรุง
การปรับ
ใหดีขึ้น
ปรุง
บุคลากรที่เขาใจ จํานวนบุคลากรที่
และตระหนักถึง เขาใจและ
ความสําคัญและ ตระหนักถึง
หลักการของการ ความสําคัญและ
จัดการความรู
หลักการของการ
จัดการความรู

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

มีการติดตามและ
ประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรูเทศบาล
ตําบลประโคนชัย

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรูเทศบาล
ตําบลประโคนชัย

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลมีความ
เขาใจการจัดการ
ความรู

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจการจัดการ
ความรูอยางนอย
๕๐% ของ
เทศบาล

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

14 ก.ค.
64 เปน
ตนไป

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเขาใจถึง
การจัดการ
ความรู

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

-20๑7. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย
ประกอบดวย
๑. นายบุญจันทร ทองแถม
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ นายกฯ ประธานคณะทํางาน
๒. นายพิทักษ เมื่อประโคน
รองปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
3. นางอัญชลี เมื่อประโคน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
4. นางนิดา ปุยะติ
หัวหนาฝายอํานวยการ
คณะทํางาน
5. นางนิอร พลวัน
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทํางาน/เลขานุการ
ใหคณะกรรมการ ฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลประโคนชัย และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จั ด การความรู เ ทศบาลตํ า บลประโคนชั ย และรายงานผลพร อ มข อ เสนอแนะที่ ไ ด จ ากการติ ด ตามและ
ประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

-21สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดองคกรแหงการเรียนรู เทศบาลตําบลประโคนชัย
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชัย
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
เวลา
1 การสรางและแสวงหา -จัดหรือสงอบรม /
14 ก.ค. 64 จํานวนบุคลากร บุคลากรไดรับการ
หัวหนาสวน
ความรู
สัมมนา / ศึกษาดูงาน /
เปนตนไป ที่ไดรับการอบรม อบรม / สัมมนา /
ราชการ
-ภายในเทศบาล /
ศึกษาตอ
/ สัมมนา /
ศึกษาดูงาน /ศึกษา
แตละสวน
-ภายนอกเทศบาล
ศึกษาดูงาน /
ตอ
ศึกษาตอ
2

การจัดความรูใหเปน
ระบบ
-บอรดประชาสัมพันธ
-เว็บไซตเทศบาล จัดทํา
รูปเลม/รายงาน/แผน
พับ

3

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเปน
มาตรฐาน สมบูรณ
การเขาถึงความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
- เว็บไซตเทศบาล
- ศูนยขอมูลขาวสาร

4

หมายเหต
ดําเนินการ
แลว

-รวบรวมความรูเปน
หมวดหมูและจัดทํา
ฐานขอมูล
-สรางคลังความรู
ระเบียบขอกฎหมาย
ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
ปรับปรุงฐาน
ขอมูลความรูของบอรด
ประชาสัมพันธ/เว็บไซต
อบต.

14 ก.ค. 64
เปนตนไป

จํานวนฐาน
ขอมูลความรู
ดานตาง ๆ

บุคลากรในองคกร
ไดรับความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

ดําเนินการ
แลว

14 ก.ค. 64
เปนตนไป

จํานวนฐาน
ขอมูลความรูที่ไดรับ
การปรับปรุง

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

ดําเนินการ
แลว

รวบรวมความรูเพื่อติด
ประกาศ /บันทึก /
จัดเก็บ

14 ก.ค. 64
เปนตนไป

จํานวนฐาน
ขอมูลความรู
ดานตาง ๆ ที่
ไดรับการ
ปรับปรุง
จํานวนการ
เขาถึงฐาน
ขอมูลความรู
ดานตาง ๆ

มีจํานวนการเขาถึง
ฐานขอมูลความรู
ดาน
ตาง
ๆ

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

ดําเนินการ
แลว

5

การแบงปนแลกเปลีย่ น
ความรู บอรด
ประชาสัมพันธ
- เว็บไซตเทศบาล
-จัดทํารูปเลม
-จัดทํารายงาน
-แผนพับ

ใหบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน ๆ
เขารวมประชุม/รายงาน
ผลการอบรม

14 ก.ค. 64
เปนตนไป

จํานวนการ
บุคลากรในองคกร
ประชุมเพื่อ
ไดรับความรูเพิ่ม
แลกเปลี่ยน
ความรู /จัดทํา
รายงาน/บันทึก
ทึกขอมูลใน
เว็บไซต เทศบาล

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

ดําเนินการ
แลว

6

การเรียนรู
-การสรางองคความรู
-การนําความรูในไปใช

ประชาสัมพันธ /
เว็บไซตเทศบาล /ศูนย
ขอมูลขาวสารทํา

14 ก.ค. 64
เปนตนไป

การจัดทํา/
บันทึกขอมูล
ประชาสัมพันธ

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

ดําเนินการ
แลว

มีจํานวนการจัดทํา/
บันทึกขอมูล

-22แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําประโคนชัย
เปาหมาย KM (Desired State) : เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาล
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ลํา
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ดับ
เวลา
1 การบงชี้ความรู
เสริมสรางบรรยากาศให 14 ก.ค. 64 จํานวนการเสริมสราง
มีการเสริมสราง
หัวหนาสวน
-มีบรรยากาศที่เอื้อ
เอื้อตอการนําการ
เปนตนไป
บรรยากาศใหเอือ้ ตอ บรรยากาศใหเอือ้ ตอ
ราชการ
ตอการนําการจัดการ จัดการความรูมาเปน
การนําการจัดการ
การนําการจัดการ
แตละสวน
ความรูมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา
ความรูมาเปน
ความรูมาเปน
เครื่องมือในการ
บุคลากรและพัฒนางาน
เครื่องมือ
เครื่องมือ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน
2 การสรางและแสวงหา -ประชุม/สัมมนาเพื่อ
14 ก.ค. 64 จํานวนครั้งที่ประชุม/ มีการประชุม/สัมมนา หัวหนาสวน
ความรู
สนับสนุนการสราง
เปนตนไป
สัมมนาเพื่อสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนการ
ราชการ
-ภายในเทศบาล
บรรยากาศ
การสรางบรรยากาศ สรางบรรยากาศการ
แตละสวน
-ภายนอกเทศบาล
ทํางาน
3 การจัดความรูใหเปน ประชาสัมพันธ /
14 ก.ค. 64 จํานวนการประชุม
บุคลากรในองคกร
หัวหนาสวน
ระบบ
เว็บไซตเทศบาล /ศูนย
เปนตนไป
เพื่อแลกเปลี่ยน
ไดรับความรูเพิ่ม
ราชการ
-บอรดประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารทําแผน
ความรู /จัดทํา
แตละสวน
-เว็บไซตเทศบาล
พับแจก
รายงาน/บันทึกทึก
- วารสาร
ขอมูลในเว็บไซต
-จัดทํารูปเลม/
เทศบาล
รายงาน และแผนพับ
4 การประมวลและ
-หัวหนาสวนรากชาร
14 ก.ค. 64 หัวหนาสวนราชการ มีการตรวจ และ
หัวหนาสวน
กลั่นกรองความรู
ปรับปรุงกลั่นกรอง
เปนตนไป
ดําเนินการปรับปรุง ปรับปรุงฐาน
ราชการ
-ปรับปรุงรูปแบบ
ฐานขอมูลความรูบน
ฐานขอมูลความรูดาน ขอมูลความรู
แตละสวน
เอกสารขอมูลใหเปน บอรดประชาสัมพันธ/
ตาง ๆ
มาตรฐาน เนื้อหาให เว็บไซตเทศบาลและ
สมบูรณ
แผนพับ
5 การเขาถึงความรู
ตั้งผูรับผิดชอบดูแล
14 ก.ค. 64 มีผูดูแลบอรด
มีการดูแลบอรด
หัวหนาสวน
-บอรดประชาสัมพันธ บอรดประชาสัมพันธ /
เปนตนไป
ประชาสัมพันธ /
ประชาสัมพันธ /
ราชการ
- เว็บไซตเทศบาล
เว็บไซตเทศบาล / ศูนย
เว็บไซตเทศบาล /
เว็บไซตเทศบาล/
แตละสวน
- ศูนยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสาร
ศูนยขอมูลขาวสาร
ศูนยขอมูลขาวสาร
6 การแบงปน
หัวหนาสวนราชการ
14 ก.ค. 64 หัวหนาสวนราชการ มีการรวบรวมจัดทํา
หัวหนาสวน
แลกเปลี่ยนความรู
รวบรวมจัดทําเปน
เปนตนไป
รวบรวมจัดทําเปน
เปนเอกสาร /
ราชการ
- บอรด
เอกสาร / ฐานความรู /
เอกสาร /ฐานความรู/ ฐานความรู/
แตละสวน
ประชาสัมพันธ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เว็บไซตเทศบาล
ดูแลชองทางการ
ดูแลชองทางการ
ดูแลชองทางการ
-จัดทํารูปเลม
แบงปนแลกเปลี่ยน
แบงปนแลกเปลี่ยน
แบงปนแลกเปลี่ยน
-จัดทํารายงาน
ความรู ขาวสารทํา
ความรู
ความรู
7 การเรียนรู
ประชาสัมพันธ /
14 ก.ค. 64 การจัดทํา/บันทึก
มีการจัดทํา/บันทึก
-การสรางองคความรู เว็บไซตเทศบาล/ศูนย
เปนตนไป
ขอมูล
ขอมูล
-การนําความรูในไป ขอมูลขาวสาร
ใช

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

-23แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลประโคนชัย
เปาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานเทศบาลในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
เวลา
1 การเตรียมการและ -สงเสริมใหบุคลากรใน
14 ก.ค. 64 บุคลากรในสังกัด
จํานวนบุคลากรที่
หัวหนาสวน
ปรับเปลี่ยน
สังกัดเทศบาลตําบล
เปนตนไป เทศบาลทราบ
ทราบเปาหมาย KM
ราชการ
พฤติกรรม
ประโคนชัย
เปาหมาย KM ของ ของเทศบาลตําบล
แตละสวน
เทศบาลตําบลประ ประโคนชัยอยาง
เห็นความสําคัญของการ
จัดการความรู
โคนชัย
นอย ๕๐% ของ
เทศบาล
2 การสื่อสาร
ประชุม / สัมมนา /
14 ก.ค. 64 บุคลากรในสังกัด
จํานวนบุคลากรที่
หัวหนาสวน
ศึกษาดูงาน / จัด
เปนตนไป เทศบาลเขาใจถึง
เขาใจถึงการจัดการ
ราชการ
กิจกรรมที่ทําใหทกุ คน
การจัดการความรู ความรูอยางนอย
แตละสวน
๕๐% ของเทศบาล
เขาใจถึงการจัดการ
ความรู
3 กระบวนการและ มีการจัดทําใหบอรด
14 ก.ค. 64 จํานวนครั้งบอรด
บอรดประชาสัม
หัวหนาสวน
เครื่องมือ
ประชาสัมพันธ /
เปนตนไป ประชา สัมพันธ / พันธ/เว็บไซต
ราชการ
-การคนหา
เว็บไซตเทศบาล/ ศูนย
เว็บไซตเทศบาล/
เทศบาล/ศูนย
แตละสวน
-การถายทอด
ขอมูลขาวสาร ใหมีการ
ศูนยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสาร
-แลกเปลี่ยนความรู คนหา ถายทอด
ที่ไดรับการ
ไดรับการปรับปรุง
แลกเปลี่ยนความรูที่
ปรับปรุง
ใหดีขึ้น
สะดวกรวดเร็วขึ้น
4 การเรียนรู
จัดการประชุม/สัมมนา 14 ก.ค. 64 บุคลากรที่เขาใจ
จํานวนบุคลากรที่
หัวหนาสวน
/ศึกษาดูงาน / จัดกิจ
เปนตนไป และตระหนักถึง
เขาใจและตระหนัก
ราชการ
กรรมเพื่อใหทุกคน
ความสําคัญและ
ถึงความสําคัญและ
แตละสวน
เขาใจและตระหนักถึง
หลักการของการ
หลักการของการ
ความ สําคัญและหลัก
จัดการความรู
จัดการความรู
การของการจัดการ
ความรู
5 การวัดผล
จัดตั้งทีมงานเพื่อ
14 ก.ค. 64 มีการติดตามและ ผลการติดตามและ หัวหนาสวน
ติดตามและประเมินผล
เปนตนไป ประเมินผล
ประเมินผลแผนการ
ราชการ
แผนการจัดการความรู
แผนการจัดการ
จัดการความรู
แตละสวน
เทศบาลตําบล
ความรูเทศบาล
เทศบาลตําบลประ
ประโคนชัย
ตําบลประโคนชัย โคนชัย
6

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

-การใหของขวัญ/ของ
รางวัล

14 ก.ค. 64
เปนตนไป

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลมีความ
เขาใจการจัดการ
ความรู

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจการจัดการ
ความรูอยางนอย
๕๐% ของเทศบาล

หัวหนาสวน
ราชการ
แตละสวน

หมายเหตุ
ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

ดําเนินการ
แลว

