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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

บทนํา

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กําหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโชคชัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
วิธีบริหารที่ดี จึงได้จัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้น
และนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดําเนินงาน
การจัดองค์ความรู้
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1.บทสรุปผู้บริหาร
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
11 กําหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ร วมทั้ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารที่ดี จึ งได้นําการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถ
กําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการ
ดําเนินงาน ไว้ดังรายการต่อไปนี้
2. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
เพื่อให้การจั ดทํา ระบบการจั ดการความรู้ดํา เนิน ไปอย่างมีป ระสิ ทธิผ ล องค์การบริห ารส่ วนตํ าบล
แม่พริก จึงได้ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO ดังต่อไปนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็น CKO
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คนที่ 1 เป็นที่ปรึกษา CKO
3. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คนที่ 2 เป็นที่ปรึกษา CKO
ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการ และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทํางาน
4. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็น หัวหน้า KM Team
5. หัวหน้าสํานักปลัด เป็น KM Team
6. ผู้อํานวยการกองคลัง เป็น KM Team
7. ผู้อํานวยการกองช่าง เป็น KM Team
8. นักทรัพยากรบุคคล เป็น KM Team และเลขานุการ
โดย CKO มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ทรั พ ยากรและให้
คํา ปรึ กษาแนะนํ า และร่ วมประชุ มเพื่ อการตั ด สิ น ใจแก่ คณะทํ า งานและที่ ป รึกษา CKO มี ห น้ า ที่ และความ
รับผิดชอบ ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทํางาน
และหัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อ
นําเสนอประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน
และ KM Team มีหน้าที่ และความรับ ผิดชอบ ดําเนิ นการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจัดทํ า
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู้เป็น Master
Trainer ด้านการจัดการความรู้
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3. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดให้ส่วนราชการ มี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ดังนั้น
- ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย
1). ส่ งเสริมการนํา กระบวนการจั ดการความรู้ มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้ เป็ นส่ว นหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
2). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ
ขอบเขต KM (KM Focus Area)

ประชาชนไทย/
ชาวต่างชาติ/ชุมชน

1.ส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการ 1.ได้ รั บ การบริ ก ารที่
ความรู้ม าใช้พั ฒนาบุ คลากรและให้ สะดวกรวดเร็ว
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2.ได้ รั บ ความรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น
จากสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
ต่างๆ
3.ชุมชนเกิดภาพลักษณ์
ที่ดีขึ้น
4.ชุมชุนเกิดภาพลักษณ์
ที่ดีขึ้น
2.เสริ ม สร้ า งบรรยากาศให้ เ อื้ อ ต่ อ 1.ได้ รั บ การบริ ก ารที่
การนํ า การจั ด การความรู้ ม าเป็ น สะดวกสบาย
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ 2.สามารถสืบ / ค้ นหา
พั ฒ นางานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ความรู้ต่างๆ ได้ง่าย
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริก

ข้าราชการของหน่วยงาน
ตนเอง

กระทรวง กรม กอง
ของ หน่วยงานอื่น

รัฐบาล

Outsource
ของ
หน่วยงาน

1.ได้รับความรู้เพิ่มเติม
1.ได้ รั บ ผลงานที่ มี 1.เกิด
2.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ
ภาพลักษณ์
ของตนเองและองค์ ก าร 2.ภาพลักษณ์ที่ดี
ที่ดี
บริหารส่วนตําบล
3.สามารถปฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
4.ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
ผู้ใช้บริการ
5.เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
1.เกิดภาพลักษณ์ที่ 1.เกิด
1.มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2.มีความคิดร่วมกัน
ดี
ภาพลักษณ์
3.มีการพัฒนาตนเอง
ที่ดี
4.มีการเรียนรู้ในทีม
5.มีความคิดเชิงระบบ
6.มีความคิดสร้างสรรค์
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ นายรู่งอรุณ เทียนแก้ว (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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4.เป้าหมาย KM (Desired State)
-เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดคล้องกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ
ประกอบด้วย
1). การสนั บสนุ นส่ งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริห ารส่ วนตํ าบลแม่พริก ได้ รับการพั ฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ
2). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
3). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน
4). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน
5). การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
5. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดําเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่
เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
1). ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
2). บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
3). คณะกรรมการจั ด การความรู้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมุ่ ง มั่ น ในการดํ า เนิ น งานอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
การจัดการความรู้ Knowledge Management
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
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นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ สําหรับนักปฏิบัติการ
จัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่
1. บรรลุเป้าหมายของงาน
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้
4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน
การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
1). การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
2). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
3). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
4). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
5). การนําประสบการณ์จากการทํางานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
6).การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้ในงาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อหาเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ
และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทําร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ทําโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เข้า
ไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งาน
หรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ที่
เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 4 ส่วน คือ
1). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบ
ความต้ องการของเจ้ าของกิ จการหรือผู้ ถือหุ้น สนองตอบความต้ องการของพนั กงานและสนองตอบความ
ต้องการของสังคมส่วนรวม
2).การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ
3). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร
4). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทํางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง
เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดําเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สําหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา
โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุง
ให้เหมาะต่อสภาพของตนและทดลองใช้งานจัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่อง
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ความรู้แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทํางาน
และที่สําคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการจัดการด้วย
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้
ความเป็นชุมชนในที่ทํางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางข้อที่
1 ของการจัดการความรู้เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมายความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือปลอม เป็นการดําเนินการเพียงเพื่อให้ได้
ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้เป็น
ก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูงแต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวกําหนดที่
สําคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย
- สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการต่อเนื่อง
- การจัดการระบบการจัดการความรู้
แรงจู งใจในการริ เ ริ่ มดํ า เนิ น การจั ด การความรู้ แรงจู งใจแท้ ต่ อการดํ า เนิ น การจั ด การความรู้ คื อ
เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ทํางานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสําคัญ ในระดับที่เป็น
หัวใจสู่ความสําเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนําไปสู่การดําเนินการจัดการความรู้แบบเทียมและ
ไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการดําเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยมี
มากมายหลายแบบ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ทําเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าทํา ทําเพราะถูกบังคับตามข้อกําหนด ทําตาม
แฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการดําเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง
องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
1. “คน” ถื อว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบที่ สํา คั ญ ที่ สุด เพราะเป็ นแหล่ งความรู้ และเป็ น ผู้ นํา ความรู้ ไปใช้
ประโยชน์
2. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น
3. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการ เพื่อนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทํา
ให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของกรมการ
ปกครอง จากพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมี การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ขอบเขต KM ที่ จ ะดํ า เนิ น การในปี 2549 คื อ มุ่ ง เน้ น ให้ อํ า เภอ/กิ่ งอํ า เภอ เป็ น
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ศูนย์กลางองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ อําเภอ/กิ่งอําเภอ มีข้อมูลผลสําเร็จ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง
บูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ 1 เรื่อง และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรม
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management
Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญสู่การ ปฏิบัติ
ราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่องอื่นๆ และนําไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ต่อไป
7. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้นํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
เป็ น กระบวนการที่ จะช่ วยให้เ กิ ด พัฒ นาการของความรู้ ห รือการจั ด การความรู้ ที่จ ะเกิ ดขึ้ น ภายใน
องค์กรมีทั้งหมด๗ขั้นตอนคือ
๑)การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไรและ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจําเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร
๒) การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษาความรู้
เก่ากําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต
๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
๕) การเข้าถึงความรู้เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น
๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทําได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทํา
เป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทําเป็นระบบทีมข้ามสาย
งานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวที
แลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น
๗) การเรียนรู้ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้
การนําความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย๖องค์ประกอบดังนี้
๑)การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชัดเจน
๒) การสื่อสาร – เช่นกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทํา, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
๓)กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง
ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
๔)การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู้
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
๕)การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนําผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่วัด
ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)
๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา

8. หัวใจของการจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบว่าหัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้โดย
อาจกล่าวเป็นลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความต้องการ ( Hierarchy of needs ) ของ
Mcgregorได้โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (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) :ความสําเร็จของการถ่ายทอดความรู้
ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน
๓. The great end of knowledge is not knowledge but action :จุดหมายปลายทางสําคัญ
ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การนําไปปฏิบัติ
๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive :
นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งทําให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่าจากข้อความที่กล่าวถึงความรู้ดังกล่าวพอทําให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลําดับชั้นมาเริ่ม
แต่ข้อความแรกที่ว่าความรู้คือพลังหรือความรู้คืออํานาจซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากลทั้งภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคราชการจากการยอมรับ ดั งกล่า วมาสู่ การเน้ น ที่ ปฏิ สั มพัน ธ์ ของคนว่ ามี ความสํ า คั ญในการ
ถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่าแม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
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ของบุคคลต่างๆดีเพียงใดก็ตามถ้ามีความรู้เกิดความรู้ขึ้นแล้วหากไม่นําไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
ของความรู้ และที่ ชั ด เจนก็ คื อประโยคสุ ด ท้ า ยที่ เ น้ น การนํ า ความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด มรรคผลมี คุณค่ า
ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยทีเดียวดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหัวใจ
ของ KM อยู่ที่การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้น่าคิดหลังจากการไป
ร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ
“การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” ทําให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมากจึงขอนํามาเล่าสู่กัน
ฟังท่านบอกว่าการพัฒนาชุมชนต้องมี๔องค์ประกอบ
๑. ชุมชนหมายถึงการอยู่ร่วมกันความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน
๒. เป็นสุขหมายถึงความเป็นทั้งหมดความเป็นปรกติสมดุลบูรณาการของปัจจัยต่างๆอย่างน้อย๘ด้าน
ได้แก่ชีวิตสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมศาสนธรรมครอบครัวและชุมชน
๓. การเรียนรู้หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆผ่านการปฏิบัติ
๔. การสร้างเสริมหมายถึงการเข้าไปเอื้ออํานวยส่งเสริมเสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือ
ถ่ายทอดความรู้
ทั้ง๔องค์ประกอบนี้คือหัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบทไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของชาวบ้าน
หรือของชุมชนในเรื่องการจัดการความรู้นี้การเรียนรู้สําคัญกว่าตัวความรู้เพราะถ้าไม่ระวังตัวความรู้จะเป็น
ความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัวการเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือมีชีวิตเป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้
ร่วมกันเป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction learning through
action) อ.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้านการจัดการความรู้ (Knowledge
Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อคราวสัมมนา
วิชาการเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าการจัดการความรู้ (KM) สิ่งสําคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ใช้ภาษาเดียวกันสื่อ
ความหมายกันให้ได้การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสําคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอื่น (Learning from
Teaching) และสิ่งที่สําคัญของการจัดการความรู้ก็คือเรื่องของคนการพัฒนาคนคนพัฒนาตนเองการวางแผน
ทํางานการจัดลําดับความสําคัญของงานขององค์กรเครื่องมือในการจัดการความรู้

9. การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้น
พบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆกับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการอันส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียว
จึงเปลี่ ยนไปและมีคําถามต่อไปว่า จะทํ าอย่า งไรให้องค์กรได้เ รีย นรู้ ด้วยดังนั้น การบริห ารจั ดการความรู้จึ ง
สัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่งหากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้
เป็น องค์กรแห่ งการเรีย นรู้ ก็จํ าเป็ นจะต้ องบริห ารจัด การความรู้ภายในองค์กรให้เ ป็นระบบเพื่อส่ งเสริ มให้
บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่องหากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกันอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความรู้มีความ
ซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการต่อภายหลังจาก
ที่บุคลากรมีความรู้ความชํานาญแล้วองค์กรจะทําอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่นและในขั้นตอนสุดท้ายองค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมี
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ระบบเพื่อที่จะนําออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกัน
หาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สําหรับประเทศไทยนั้นคง
เป็ น เรื่ องท้ า ทายสํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะหายุ ทธวิ ธี ใ นการดึ งความรู้ ออกมาจากตั ว บุ คคลและการกระตุ้ น ให้
บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงานซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้นการฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดี
ที่สุดอุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวัฒนธรรม
"การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกําจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่
เรื่องยากจนเกินไปสืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผ่านมาเมื่อ เดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการ
วางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเรื่องของการกําหนดขอบเขตแบบแผนวิธี
ปฏิบัติโดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ได้กําหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอพร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

10. CoP (Community of Practice)
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไรคือชุมชนที่มีการรวมตัวกันหรือเชื่อมโยง
กันอย่างไม่เป็นทางการประสบปัญหาลักษณะเดียวกันโดยมีลักษณะดังนี้
มีความสนใจในเรื่องเดียวกันต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน
มีเป้าหมายร่วมกันมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนาวิธีการทํางานได้ดีขึ้น
มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคล้ายกันใช้เครื่องมือและภาษาเดียวกัน
มีบทบาทในการสร้างและใช้ความรู้และยึดถือคุณค่าเดียวกัน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันอาจจะพบกันด้วยตัวจริง
มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้หรือผ่านเทคโนโลยี
มีความร่วมมือช่วยเหลือทําให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย
มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง
มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม
ทําให้เพิ่มพูนความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆในระดับที่ง่ายที่สุดชุมชนนักปฏิบัติคือคนกลุ่มเล็กๆซึ่งทํางาน
ด้วยกันมาระยะหนึ่งมี เป้า หมายร่ว มกัน และต้องการที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ย นความรู้ ประสบการณ์ จากการ
ทํางานกลุ่มดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยองค์การเป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคมและ
ความพยายามที่จะทําให้บรรลุผลสําเร็จเป็นกลุ่มที่ไม่มีอํานาจไม่มีการกําหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กร
และอาจจะมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกับผู้นําองค์กรในหนึ่งองค์กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมากและคนคน
หนึ่งจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชนชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอย่างไรเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ
เกิดจากความใกล้ชิดความพอใจและพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอื้อต่อการเรียนรู้และ
การสร้างความรู้ใหม่ๆมากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการคําว่าปฏิบัติหรือ practice ในCoPชี้จุดเน้นที่การเรียนรู้
ซึ่งได้รับจากการทํางานเป็นหลักเป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติปัญหาประจําวันเครื่องมือใหม่ๆพัฒนาการในเรื่องงาน
วิธีการทํางานที่ได้ผลและไม่ได้ผลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทําให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝัง
ลึกสร้างความรู้และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือหรือการฝึกอบรมตามปกติเครือข่ายที่ไม่เป็น
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ทางการซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงานช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จได้ดีกว่าการสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็น
ทางการข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ
แนวคิดCoP
CoPเป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัวมากกว่าการรวบรวมความรู้เพื่อส่งมอบให้ผู้อื่น
CoPเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อเป็นคนทํางานที่เก่งขึ้นมิใช่แค่เรียนรู้ว่าจะทํางานอย่างไรหรือเรียนรู้
แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม
การเป็นสมาชิกของCoPคือมีส่วนร่วมในชุมชนนั้นอย่างมีความหมาย
CoPควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร
แนวคิดของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติหรือ P ในCoPหมายถึงการกระทําในบริบทเฉพาะ
สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติและเป็นผลจากการเรียนรู้ได้แก่
สิ่งที่ปรากฏชัดแจ้ง : เครื่องมือเอกสารภาพลักษณ์สัญลักษณ์บทบาที่ชัดเจนเกณฑ์ที่กําหนดไว้กฎ
ข้อบังคับสัญญา
สิ่งที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง: ความสัมพันธ์กฎเกณฑ์ในใจความหยั่งรู้การรับรู้ความอ่อนไหวความเข้าใจ
สมมติฐานมุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป
การปฏิบัติมิใช่สิ่งตายตัวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะเดียวกันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆด้วยคําสั่งหรือ
กฎระเบียบ
มีคนอื่นในองค์กรซึ่งมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับเราพวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์
นั้นให้ผู้อื่นและเราเต็มใจที่จะช่วยพวกเขาเราสามารถค้นหาพวกเขาได้พบแม้จะไม่รู้จักพวกเขาธรรมชาติของ
CoP
องค์ กรประกอบไปด้วยCoPจํ านวนมากทั บซ้ อนกัน อยู่คู่ขนานไปกับโครงสร้ างที่เ ป็น ทางการของ
องค์กร
รอบชีวิตของCoPไม่มีความชัดเจนว่าเริ่มต้นเมื่อไรสิ้นสุดเมื่อไรขึ้นกับความพร้อมและโอกาสเหมาะ
สําหรับการเรียนรู้
ประเด็นที่CoPให้ความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความต้องการและความสนใจของสมาชิกการสนับสนุน
CoP
ปฏิบัติต่อCoPเสมือนทรัพย์สินขององค์กรให้การสนับสนุนทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารดูแลเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกับองค์กร
ส่งเสริ มการสร้างCoPด้วยการยอมรับผลงานที่ เกิดขึ้น จากกลุ่มที่ไม่เป็น ทางการและดึงชุมชนเข้ า
มาร่วมกันทํางานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
มองว่ า องค์ ก รเป็ น ที่ ร วมของชุ ม ชนที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ส่ ง เสริ ม ให้ มี จุ ด ยื น ที่ เ หมาะสมและมี ส่ ว นต่ อ
ความสําเร็จขององค์กร
ส่งเสริมให้CoPเรียนรู้จากภายในกลุ่มและจากกลุ่มอื่นๆ
ดูแลว่ากลไกขององค์กรมีส่วนในการสนับสนุนCoP
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบและเชื่อมต่อทั่วทั้งองค์กรมุมมองต่อการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่เรามักจะมองไม่เห็นว่าเกิดการเรียนรู้ดีขึ้น
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสารของคนอื่นแต่เกิดจากการทําความเข้าใจในตรรกะ
หรือวิธีคิดของคนอื่น
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความเข้าใจและความคิดกันได้กว้างขวางขึ้นแต่หัวใจของ
การแลกเปลี่ยนคือความสนใจร่วมกันใส่ใจความคิดของกันและกันและสร้างชุมชนซึ่งเชื่อใจกันการหาโอกาส
เรียนรู้
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ให้มองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีส่วนร่วมและการแยกตัวของ
สมาชิก
เมื่ อมี การนํ า ความรู้ ไ ปใช้ ใ นบริ บทอื่ น หรื อมี การส่ งผ่ า นข้ อมู ล ข่ า วสารไปยั งอี กหน่ ว ยงานหนึ่ งให้
ติดตามเรียนรู้การปรับเปลี่ยนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและการแผลความหมายใหม่
รับรู้การเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆในที่ไกลหูไกลตา
การเรียนรู้ที่ชายขอบของCoPก็มีความสําคัญได้แก่การดึงดูดสมาชิกใหม่การตอบสนองสิ่งกระตุ้นจาก
ภายนอกการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆข้อควรระวัง
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึ กมาเข้าไว้ในลักษณะของเอกสารอาจจะก่อให้เ กิดผลเสี ย
มากกว่ า ผลดี เ กิ ด เป็ น ขยะของข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ม่ ค นใช้ สุ ด ท้ า ยคนก็ ยั ง ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ ง
ประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน
ให้มีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติให้มากที่สุดอย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้ความรู้จากCoPหรือ
เปลี่ยนความรู้จากCoPไปเป็นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม
แนวคิดปัจจุบันเปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู้ไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างบุคคลอย่าสร้างห้องสมุดที่
เต็มไปด้วยเอกสารให้สร้างบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ปัจจัยสู่ความสําเร็จกลุ่มที่ไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วในองค์กรมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เติบโตขึ้นเมื่อเป็นที่ประสงค์ของสมาชิกการที่จะให้มีคุณค่าต่อองค์กรจะต้องได้รับการเพาะบ่มดูแลด้วยความ
ระมัดระวังการสนับสนุนมาเกินไปอาจจะทําให้ไม่เป็นที่สนใจจากสมาชิกการปล่อยปละละเลยก็อาจจะทําให้
แคระแกร็นเหี่ยวเฉาความท้าทายนี้แตกต่างจากปัจจัยต่างๆที่ผู้นําองค์กรเคยประสบความท้าทายสําหรับCoP
ปัญหาสําคัญของชุมชนที่กําลังเติบโตคือการที่สมาชิกสูญเสียความสนใจและปล่อยให้ผู้ประสานงานรับผิดชอบ
ไปคนเดียวเมื่อผู้ประสานงานหันไปทํางานอื่นชุมชนก็ล่มสลายปัญหาสําคัญของชุมชนที่ประสบความสําเร็จคือ
การที่สนใจอยู่แต่ความสําเร็จของตนเองข้อเสนอแนะต่อไปนี้จะช่วยรักษาพลังของชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง
นําสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมและมุ่งไปที่ประเด็นที่แหลมคม
เชิญผู้นําทางความคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแต่เริ่มแรกเพื่อสร้างพลังให้แก่ชุมชน
จัดให้มีเวทีพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างความตื่นตัวความไว้เนื้อเชื่อใจความรู้สึกร่วม
ส่งเสริมการติดต่อระหว่างสมาชิกของชุมชน
จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขันไม่จําเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันสนับสนุนกลุ่มแกน
ด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชนและไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษความท้าทายด้านเทคนิค
ทําให้การติดต่อการให้ข้อมูลและการเข้าถึงชุมชนเป็นเรื่องง่ายเช่นการใช้ Software computer ที่
ใช้ ง่ายและคุ้ นเคยความท้ า ทายสํา หรับ สมาชิ กสิ่ งที่ มีคุณค่า มากของชุ มชนคือการร่ ว มกั น แก้ ปั ญหาแต่ การ
อภิปรายปัญหาอย่างเปิดอกในขณะที่ความคิดยังไม่สุกงอมดีหรือคิดดังๆในที่ประชุมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของ
เราความท้าทายของสมาชิกที่สําคัญคือการพูดถึงปัญหาของตนเองต่อหน้าผู้คนจํานวนมากที่เราไม่รู้จัก
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สร้างเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคมให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับเป็นผู้ขอความช่วยเหลือและหาผู้ที่
มีกึ๋นไปร่วมอยู่ ในเวที ผู้ประสานงานช่วยกระตุ้นให้อธิบายหลักคิ ดของข้อเสนอเพื่อให้สมาชิ กอภิปรายไปที่
สมมติฐานที่ใช้และเลือกการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนาดเล็ก๒-๓คนอาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการ
สร้างชุมชนได้
ตามนิยามของ DOPA KM Team ได้กล่าวไว้ว่าCoPเป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อช่วยให้การทํางานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นส่วน
ใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ร่วมกันซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเป็นสิ่งที่สําคัญ
Cop จะมีความแตกต่างจากการที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเป็นทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่ Cop เป็น
การรวมตัวกันอย่างสมัครใจเป็นการเชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันโดยกิจกรรมทางสังคมไม่ได้มีการมอบหมายสั่ง
การเป็นการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่านั้น
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่มCoPจะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ทํางานของบุคคลและองค์กรต่อไปและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการในท่ามกลาง
บรรยากาศแบบสบายๆประกอบกับการใช้เทคนิคที่เรียกว่าสุนทรีสนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็นการสนทนาที่
เคารพความคิดเห็นของผู้พูดให้เกียรติกันให้โอกาสกันและไม่พยายามขัดขวางความคิดใครกับรับฟังผู้อื่นพูด
อย่างตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)

บทสรุป
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เป็นกิจกรรมเริ่มต้นอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรม
หลายประการที่จะต้องดําเนินการทั้งในส่วนที่อาจเรียกว่าเป็นมิติของการบังคับและในส่วนที่เป็นมิติของการ
ส่งเสริมส่วนที่เป็นมิติการบังคับคือการที่จะต้องดําเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดที่เป็นพันธะสัญญาที่กรมการ
ปกครองได้จัดทําไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ๒๕๔๙กับสํานักงานก.พ.ร. ให้สําเร็จคือ
การดําเนินการในส่วนกลางของทุกสํานัก/กองตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กับ
การดําเนินการในส่วนภูมิภาคของอําเภอ/กิ่งอําเภอในการทําให้อําเภอ/กิ่งอําเภอเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพื่อ
การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยอําเภอ/กิ่งอําเภอ
จะต้องจัดทําผลสําเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่จํานวน ๑ เรื่อง เพื่อเผยแพร่ติดไว้ที่
ศตจ.อําเภอ/กิ่งอําเภอและบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดและกรมการปกครองในส่วนที่เป็นมิติของการส่งเสริม
คือการดําเนินการ KM ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและทําให้มี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดบุคลากรของกรมการปกครองที่ถือได้ว่าเป็น “ทุนทางสังคม” มีความสําคัญยิ่ง
ต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมาย KM ดังกล่าวการศึกษาเรียนรู้เรื่อง KM และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
กิจกรรม KM ต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะทําให้เกิดสัมฤทธิ์ผลกับงานด้านการจัดการความรู้ที่กรม
ปกครองรับผิ ดชอบเช่นเดียวกับ งานอื่ นๆที่ผ่ านเข้ ามาและสําเร็จผลลงด้ว ยดีกับทั้ งเกิด คุณค่า ประโยชน์แก่
ประชาชนและชาติบ้านเมืองไปพร้อมกันเป็นที่ยอมรับและได้เกิดความไว้วางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา
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11.คุณเอื้อคุณอํานวยคุณกิจคุณประสานคนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู้
๑. ผู้บริหารสูงสุด(CEO) สําหรับวงการจัดการความรู้ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่าและ
ดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้นผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้โดย
กําหนดตัวบุคคลที่จะทําหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูงเช่นรองอธิบดี, รอง
ผู้อํานวยการใหญ่ ,นายกเทศมนตรี
๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” ก็สบาย
ไปเปลาะหนึ่งแต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุดบทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือนําเป้าหมาย/
หัวปลาไปขายผู้บริหารสูงสุดให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้บทบาทต่อไปของ “คุณเอื้อ”
คือการหา “คุณอํานวย” และร่วมกับ “คุณอํานวย” จัดให้มีการกําหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ในระดับย่อยๆ
ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
องค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบและการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (Empowerment), ร่วม Share ทักษะใน
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการจัดการความรู้โดยตรงและเพื่อแสดงให้ “คุณ
กิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้พร้อมคอยเชื่อมโยง
การจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆทั้งภายในและนอกองค์กร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการ
ดําเนินการให้คําแนะนําบางเรื่องและแสดงท่าทีชื่นชมในความสําเร็จอาจจัดให้มีการยกย่องในผลสําเร็จและให้
รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้
ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยงโดยต้องเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่าง
กลุ่มภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กรกับภายนอกองค์กรโดยหน้าที่ที่ “คุณ
อํานวย” ควรทําคือ
-ร่วมกับ “คุณเอื้อ” จัดให้มีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพื่อ
สร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”
- จัดตลาดนัดความรู้เพื่อให้คุณกิจนําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดความรู้ออกมาจากวิธี
ทํางานที่นําไปสู่ความสําเร็จนั้นเพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
-จัดการดูงานหรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist) เพื่อให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่ายหรือเร็ว
ขึ้นโดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้เรียนรู้วิธีทํางานจากเขาเชิญเขามาเล่าหรือสาธิต
-จัดพื้นที่เสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ได้เช่นใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์เว็บบอร์ดเว็บบล็อกอินทราเน็ตจดหมายข่าวเป็นต้น
-ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้หรือเป็น
หัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร
-เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรู้ขององค์กรกับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอกเพื่อสร้างความ
คึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก
๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นพระเอกหรือนางเอกตัว
จริงของการจัดการความรู้เพราะเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ๙๐-๙๕ของทั้งหมด “คุณ
กิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริงและเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้หาสร้างแปลงความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้

แผนการจัดการความรู้ อบต.แม่พริก หน้า 15
๕. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้นเกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ

๑2. ภาษิตคําคม KM
- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู้อยู่ในผู้ใช้ไม่ใช่อยู่ใน
แหล่งรวมความรู้ (Y. Maholtra)
- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรู้เป็นการเดินทางไม่ใช่เป้าหมาย
ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)
- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู้
เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉยๆ (Kahlil Gibran)
- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้เป็นสินทรัพย์สําคัญแต่
บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล
- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้แต่เป็นการ
กระทํา
- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather
interactions between people. การถ่ายทอดความรู้สาเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่
เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Mason &Mitroff, ๑๙๗๓)
- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข

๑3.เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่
I AM READY
I (Intergrity) = การทํางานอย่างมีศักดิ์ศรี
A (Actiumens) = ขยันตั้งใจทํางาน
M (Moral) = มีศีลธรรม
R (Relevancy) = มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา
E (Efficiency) = การทํางานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
A (Accountability) = การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน
D (Democracy) = มีใจและการกระทําที่เป็นประชาธิปไตย
Y (Yield) = มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์
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14. แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
เป้าหมาย KM ( Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงาน อบต. ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสําเร็จ
ทําการตรวจสอบ
ต.ค.62
บุคลากรที่ได้รับการ เป็นต้นไป
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ

1

การบ่งชี้ความรู้
-บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ

2

การสร้างและแสวงหา
ความรู้
-ภายใน อบต.
-ภายนอก อบต.

จัดหรือส่งอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ

ต.ค.62
เป็นต้นไป

3

การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทํารายงาน

ต.ค.62
เป็นต้นไป

4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานสมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การแบ่งปันแลกเปลีย่ น
ความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-จัดทํารายงาน

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดทํา
ฐานข้อมูล
-สร้างคลังความรู้
ระเบียบข้อกฎหมาย
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ความรู้ของบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต.

5

6

7

การเรียนรู้
-การสร้างองค์ความรู้
-การนําความรู้นําไปใช้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆ

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ต่างๆอย่างน้อย
ร้อยละ 90
บุคลากรได้รับ
การอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ

นายก อบต.
KM Team

จํานวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ
จํานวน
บุคลากรใน
ฐานข้อมูลความรู้ องค์กรได้รับ
ด้านต่าง ๆ
ความรูเ้ พิ่ม

นายก อบต.
KM Team

นายก อบต.
KM Team

ต.ค.62
เป็นต้นไป

จํานวนฐาน
ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ที่ได้
รับการปรับปรุง

จํานวน
นายก อบต.
ฐานข้อมูลความรู้ KM Team
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

รวบรวมความรู้เพื่อ ต.ค.62
ติดประกาศ/บันทึก/ เป็นต้นไป
จัดเก็บ

จํานวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ

มีจํานวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ

นายก อบต.
KM Team

ให้บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทํา
แผ่นพับแจก

จํานวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดทํา
รายงาน
การจัดทํา/
บันทึกข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม

นายก อบต.
KM Team

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ข้อมูล

นายก อบต.
KM Team

ต.ค.62
เป็นต้นไป

ต.ค.62
เป็นต้นไป

หมาย
เหตุ
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
เป้าหมาย KM ( Desired State) :เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนําการจัดการความรูม้ าเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อบต.
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อต่อการนําการจัดการความรูม้ าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ลําดับ

กิจกรรม

1

การบ่งชี้ความรู้
-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การนําการจัดการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน
การสร้างและแสวงหา
ความรู้
-ภายใน อบต.
-ภายนอก อบต.
การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-วารสาร
-จัดทํารูปเล่ม/รายงาน
และแผ่นพับ
การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน เนื้อหาให้
สมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทํารายงาน

2

3

4

5

วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เสริมสร้างบรรยากาศให้ ต.ค.62
เอื้อต่อการนําการจัดการ เป็นต้นไป
ความรู้มาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน

จํานวนการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้ ต่อ
การนําการจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมือ

นายก อบต.
KM Team

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศ

ต.ค.62
เป็นต้นไป

จํานวนครั้งที่
ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศ

ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทําแผ่นพับ

ต.ค.62
เป็นต้นไป

จํานวนการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดทํา
รายงาน/บันทึก
ข้อมูลในเว็บไซต์
อบต.

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้
เอื้อต่อการนํา
การจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมือ
มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ
การทํางาน
บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม

-หัวหน้าส่วนราชการ
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานข้อมูลความรู้บน
บอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ อบต. และแผ่น
พับ
ตั้งผู้รับผิดชอบดูแลบอร์ด
ประชา สัมพันธ์/เว็บไซต์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ต.ค.62
เป็นต้นไป

หัวหน้าส่วนราชการ
ดําเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน
ข้อมูลความรู้

นายก อบต.
KM Team

ต.ค.62
เป็นต้นไป

มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

6

การแบ่งปันแลกเปลีย่ น
ความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทํารายงาน

หัวหน้าส่วนราชการ
ต.ค.62
รวบรวมจัดทําเป็น
เป็นต้นไป
เอกสาร/ฐานความรู้/
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้

7

การเรียนรู้
-การสร้างองค์ความรู้
-การนําความรู้นําไปใช้

ประชา สัมพันธ์/เว็บไซต์
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ต.ค.62
เป็นต้นไป

มีการดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
หัวหน้าส่วนราช- การ มีการรวบรวม
รวบรวมจัดทําเป็น จัดทําเป็น
เอกสาร/ฐาน ความรู้/ เอกสาร/ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้/
ดูแลช่องทางการ
เทคโนโลยี
แบ่งปันแลก เปลีย่ น สารสนเทศดูแล
ความรู้
ช่องทางการ
แบ่งปันแลก
เปลี่ยนความรู้
มีการจัดทํา/บันทึก มีการจัดทํา/บันทึก
ข้อมูล
ข้อมูล

นายก อบต.
KM Team

นายก อบต.
KM Team

นายก อบต.
KM Team

นายก อบต.
KM Team

นายก อบต.
KM Team

หมาย
เหตุ
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management
Process)
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
เป้าหมาย KM ( Desired State) :การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงาน อบต. ในสังกัดได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ
กิจกรรม
1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2

การสื่อสาร

3

กระบวนการและ
เครื่องมือ
-การค้นหา
-การถ่ายทอด
-แลกเปลี่ยนความรู้

4

การเรียนรู้

5

การวัดผล

6

การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล

วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา
ส่งเสริมให้บุคลากรใน ต.ค.62
สังกัด อบต.แม่พริก เห็น เป็นต้นไป
ความสําคัญของการ
จัดการความรู้
ประชุม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน/จัดกิจกรรมที่ทํา
ให้ทุกคนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู้
มีการจัดทําให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารให้มีการ
ค้นหา ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น
จัดการประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
จัดกิจกรรมเพื่อให้ทกุ
คนเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู้
จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้
อบต.แม่พริก

ต.ค.62
เป็นต้นไป

การให้รางวัล

ต.ค. 62
เป็นต้นไป

ต.ค.62
เป็นต้นไป

ต.ค.62
เป็นต้นไป

ต.ค. 62
เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด
บุคลากรในสังกัด
อบต. ทราบ
เป้าหมาย KM
ของ อบต.แม่พริก

เป้าหมาย
จํานวนบุคลากร
ที่ทราบเป้าหมาย
KM ของอบต.แม่
พริก อย่างน้อย
50%
บุคลากรในสังกัด จํานวนบุคลากร
อบต.เข้าใจถึง
ที่เข้าใจถึงการ
การจัดการ
จัดการความรู้
ความรู้
อย่างน้อย 50%
จํานวนครั้งบอร์ด บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/ ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ ข่าวสารได้รับ
การปรับปรุง
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้น
บุคลากรที่เข้าใจ จํานวนบุคลากร
และตระหนักถึง ที่เข้าใจและ
ความสําคัญและ ตระหนักถึง
หลักการของการ ความสําคัญและ
จัดการความรู้
หลักการของการ
จัดการความรู้
มีการติดตามและ
ประเมินผลแผน
การจัดการความรู้
อบต.แม่พริก

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้ อบต.แม่
พริก
บุคลากรในสังกัด จํานวนบุคลากร
อบต. มีความ
ที่เข้าใจการ
เข้าใจการจัดการ จัดการความรู้
ความรู้
อย่างน้อย 50%

ผู้รับผิดชอบ
นายก อบต.
KM Team

นายก อบต.
KM Team
นายก อบต.
KM Team

นายก อบต.
KM Team

นายก อบต.
KM Team

นายก อบต.
KM Team

หมายเหตุ

แผนการจัดการความรู้ อบต.แม่พริก หน้า 19
15. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและการประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นประธานกรรมการ
2. หัวหน้าสํานักปลัด เป็นกรรมการ
3. ผู้อํานวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
4. ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
5. นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัด การความรู้ องค์ การบริ หารส่วนตํา บลแม่พริ ก และดําเนิน การติดตามและประเมิ นผลแผนการ
จัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก และรายงายผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

