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แผนการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.
พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
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คํานํา
จากพระราชกฤษฎีกาว.าดวยหลักเกณฑ$ และวิธี การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา๑๑ กําหนดใหส.วนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองค$กร เพื่อใหมีลักษณะเป7นองค$กรแห.งการเรียนรู
อย.างสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลข.าวสารและสามารถประมวลความรูในดานต.างๆเพื่อนํามาประยุกต$ใชในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการไดอย. า งถู ก ตองรวดเร็ ว เหมาะสมกั บ สถานการณ$ รวมทั้ งตองส. งเสริ ม และพั ฒ นาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน$ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเป7นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูร.วมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ$ เป7นไปตามหลักเกณฑ$และมีวิธีการบริหาร
ที่ดี จึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเป7นระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้นและ
นําไปปฏิบัติไดอย.างเป7นรูปธรรม โดยทางเทศบาลตําบลอรพิมพ$ ไดดําเนินการจัดวางระบบการจัดการความรูและ
แผนการดําเนินงานไวเพื่อที่จะใหมีการรวบรวม จัดระบบ เผยแพร. ถ.ายโอนองค$ความรูที่เป7นประโยชน$ต.อการ
ปฏิบัติ งาน ของเทศบาลตําบลอรพิมพ$ ใหสามารถนําไปประยุกต$ใชในสถานการณ$ต.างๆ ไดทันเวลา และทัน
เหตุการณ$ จะส.งผลให การปฏิบัติ งานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลอรพิมพ$ มีคุณภาพและมีประสิทธิ ภาพ
เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทําใหองค$กรบรรลุเปPาหมายตามวิสัยทัศน$พันธกิจ และเป7นองค$กรแห.งการเรียนรู (Learning
Organization )

งานการเจาหนาที่
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
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สารบัญ
เรื่อง
๑. บทสรุปผูบริหาร
๒. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
๓. เปPาหมาย KM (Desired State)
๔. ป`จจัยแห.งความสําเร็จ (Key Success Factor)
๕. แนวทางการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$
๖. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$
๗. หัวใจของการจัดการความรู
๘. เครื่องมือในการจัดการความรู
๙. การจัดการความรูกับองค$กรแห.งการเรียนรู
๑๐. Cop (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ
๑๑. กรมการปกครองเริ่มชุมชนแห.งการเรียนรู (Cop) นําร.องที่วปค.
๑๒. คุณเอื้อคุณอํานวยคุณกิจคุณประสานคนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู
๑๓. ภาษิต คําคม KM
๑๔. เรียนรู ค.านิยมของขาราชการยุคใหม.
๑๕. แผนการจัดการความรู เทศบาลตําบลอรพิมพ$
๑๖. การติดตามและประเมินผล

หนา
๑
๒-๓
๓
๓
๔-๖
๗-๙
๙-๑๐
๑๑
๑๑-๑๒
๑๒-๑๖
๑๖-๑๗
๑๘-๑๙
๑๙
๒๐
๒๑-๒๕
๒๖

ภาคผนวก
- ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ$ เรื่อง แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- คําสั่งแต.งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
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๑. บทสรุปผูบริหาร
จากพระราชกฤษฎีกาว.าดวยหลักเกณฑ$ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กําหนดใหส.วนราชการ มีหนาที่ พัฒนาความรูในองค$กร เพื่อใหมีลักษณะเป7นองค$กรแห.งการเรียนรู
อย.างสม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลข.าวสารและสามารถประมวลความรูในดานต.างๆ เพื่อนํามาประยุกต$ ใช ในการ
ปฏิบัติ ราชการได อย.างถูกตองรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ$ รวมทั้งตองส.งเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน$ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของขาราชการในสังกัดให เป7นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมี การเรียนรูร.วมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ$ เป7นไปตามหลักเกณฑ$และมีวิธีการบริหาร
ที่ดี จึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเป7นระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และ
นําไปปฏิบัติไดอย.างเป7นรูปธรรม โดยทางองค$กรไดจัดวางระบบการจัดการความรู และแผนการดําเนินงาน ไวดัง
รายการต.อไปนี้

5
2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซึ่งจะมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว.าดวย
หลักเกณฑ$ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดใหส.วนราชการ มีหนาที่
พัฒนาความรูในองค$กร เพื่อใหมีลักษณะเป7นองค$กร แห.งการเรียนรู อย.างสม่ําเสมอ โดยตองรับรู ขอมูลข.าวสาร
และสามารถประมวลความรู ในดานต.างๆ เพื่อนํามาประยุกต$ใชในการปฏิบัติ ราชการได อย.างถูกตอง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ$รวมทั้งตองส.งเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน$ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ของขาราชการในสังกัดใหเป7นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี การเรียนรู ร.วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน$
ในการปฏิบัติราชการของส.วนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้นขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร$ ทั้งหมด ประกอบดวย
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลตํ
ของเทศบาลตําบลอรพิ
บลอรพิมพ$
๑) ส.งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู มาใชพัฒนาบุคลากร และให เป7นส.วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน
๒) เสริ มสรางบรรยากาศใหเอื้อต.อการนํา การจัด การความรู มาเป7 น เครื่องมือในการพัฒ นา
บุคลากรและพัฒนางานของหน.วยงานต.างๆ ภายในเทศบาล
ขอบเขต KM

ขอบเขต KM (KM Focus Areas)
Areas) ของเทศบาลตําบลอรพิมพ$
ประโยชน$ทจี่ ะไดรับจากชอบเขต KM ที่มตี .อ
ประชาชนไทย
ชาวต.างชาติ ชุมชน

๑. ส.งเสริมการ
นํากระบวนการ
จัดการความรู
มาใชพัฒนา
บุคลากร และ
ใหเป7นส.วนหนึ่ง
ของการ
ปฏิบัติงาน

๑. ไดรับการบริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว
๒. ไดรับความรู
เพิ่มขึ้นจากสื่อ
ประชาสัมพันธ$
ต.างๆ
๓. ชุมชนไดรับการ
พัฒนาไปในทางที่ดี
ขึ้น
๔. ชุมชนเกิด
ภาพลักษณ$ ที่ดีขึ้น

๒. เสริมสราง
บรรยากาศให
เอื้อต.อการนํา
การจัดการ
ความรูมาเป7น
เครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน
ของหน.วยงาน
ต.างๆ ภายใน

๑. ไดรับการบริการ
ที่สะดวก สบาย
๒. สามารถสืบ /
คนหาความรูต.างๆ
ไดง.าย

บุคลากรของ
ลากรของ
หน.วยงานตนเอง

กระทรวง กรม
กอง ของ
หน.วยงานอืน่
๑. ไดรับความรูเพิ่มขึ้น ๑. ไดรับ
๒. ไดรับการพัฒนา
ผลงานที่มี
ศักยภาพของตนเองและ ประสิทธิภาพ
เทศบาล
๒. ภาพลักษณ$
๓. สามารถปฏิบัติงานได ที่ดี
อย.างมีประสิทธิภาพ
๔. ไดรับความไววางใจ
จากผูใชบริการ
๕. เกิดภาพลักษณ$ที่ดี

๑. มีวิสัยทัศน$ร.วมกัน
๑. เกิด
๒. มีความคิดร.วมกัน
ภาพลักษณ$ที่
๓. มีการพัฒนาตนเอง ดี
๔. มีการเรียนรูในทีม
๕. มีความคิดเชิงระบบ
๖. มีความคิดสรางสรรค$

รัฐบาล
1. เกิด
ภาพลักษณ$ทดี่ ี

๑.เกิด
ภาพลักษณ$ทดี่ ี

Outsource
ของ
หน.วยงาน
๑. ไดรับการ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว
๒. ไดรับความรู
เพิ่มขึ้นจากสื่อ
ประชาสัมพันธ$
ต.างๆ
๓. ชุมชนไดรับการ
พัฒนาไปในทางที่ดี
ขึ้น
๔. ชุมชนเกิด
ภาพลักษณ$ ที่ดีขึ้น
๒. เสริมสราง
บรรยากาศใหเอื้อ
ต.อการนําการ
จัดการความรูมา
เป7นเครื่องมือใน
การพัฒนา
บุคลากรและ
พัฒนางานของ
หน.วยงานต.างๆ
ภายในเทศบาล
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เทศบาล

๓. เปPาหมาย KM (Desired State)
เปPาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ ประกอบดวย
๑) การสนับสนุนส.งเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลอรพิมพ$ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถทางดานต.างๆ เช.น การศึกษาต.อ / ฝqกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต.างๆ
๒) การสนับสนุนส.งเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลอรพิมพ$ มีส.วนร.วมในการดําเนินงาน/
กิจกรรมของเทศบาลอย.างเขมแข็งและต.อเนื่อง
๓) การสนับสนุนส.งเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลอรพิมพ$ มีส.วนร.วมในการแลกเปลี่ยนองค$
ความรูแก.เพื่อนร.วมงาน
๔) การสนับสนุนส.งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน
๕) การสนับสนุนส.งเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแก.ผูปฏิบัติงาน
๔. ป`จจัยแห.งความสําเร็จ (Key Success Factor)
ป`จจัยแห.งความสําเร็จ(Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปPาหมายKM ที่เลือกทํา
สามารถนําไปปฏิบัติไดอย.างเป7นรูปธรรมภายในองค$กรคือ
๑) ผูบริหารส.วนใหญ.ใหความสําคัญ และสนับสนุนให บุคลากรได เขาร.วมกิจกรรม
๒) บุคลากรที่เกี่ยวของใหความร.วมมือเป7นอย.างดี
๓) คณะกรรมการจัดการความรู มีความรู ความเขาใจ และมุ.งมั่นในการดําเนินงานอย.างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปPาหมาย
๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู อย.างต.อเนื่องและเป7นรูปธรรม
๕. แนวทางการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$การจัดการความรู (Knowledge Management)
การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) คือ การรวบรวมองค$ความรูที่มีอยู.ในส.วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู.ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเป7นระบบ เพื่อใหทุกคนในองค$กรสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเป7นผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอย.างมีประสิทธิภาพอันจะส.งผลใหองค$กรมี
ความสามารถในเชิงแข.งขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรูที่ฝ`งอยู.ในคน (Tacit Knowledge) เป7นความรูที่ไดจากประสบการณ$ พรสวรรค$หรือสัญชาติ
ญาณของแต.ละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งต.างๆ เป7นความรูที่ไม.สามารถถ.ายทอดออกมาเป7นคําพูดหรือ
ลายลักษณ$อักษรไดโดยง.าย เช.น ทักษะในการทํางานงานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห$ บางครั้ง จึงเรียกว.าเป7น
ความรู แบบนามธรรม
๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เป7นความรูที่ สามารถรวบรวม ถ.ายทอดได โดยผ.านวิธี
ต.างๆเช.นการบันทึกเป7นลายลักษณ$อักษร ทฤษฎี คู.มือต.างๆ และบางครั้งเรียกว.าเป7นความรูแบบรูปธรรม นพ.
วิจารณ$ พานิช ได ให ความหมายของคําว.า “การจัดการความรู” ไว คือสําหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรูคือ
เครื่องมือ เพื่อการบรรลุ เปPาหมายอย.างนอย ๔ ประการไปพรอมๆ กัน ได แก.
๑. บรรลุเปPาหมายของงาน
๒. บรรลุเปPาหมายการพัฒนาคน
๓. บรรลุเปPาหมายการพัฒนาองค$กรไปเป7นองค$กรเรียนรู
๔. บรรลุความเป7นชุมชน เป7นหมู.คณะความเอื้ออาทรระหว.างกันในที่ทํางาน
การจัดการความรูเป7นการดําเนินการอย.างนอย ๖ ประการต.อความรู ไดแก.

7
๑). การกําหนดความรูหลักที่จําเป7นหรือสําคัญต.องานหรือกิจกรรมของกลุ.มหรือองค$กร
๒). การเสาะหาความรูที่ตองการ
๓). การปรับปรุงดัดแปลง หรือสรางความรูบางส.วน ให เหมาะต.อการใช งานของตน
๔). การประยุกต$ ใชความรูในกิจการงานของตน
๕). การนําประสบการณ$ จากการทํางาน และการประยุกต$ ใช ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด
“ขุมความรู ”ออกมาบันทึกไว
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู ”และ “แก.นความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเป7นชุดความรูที่
ครบถวน ลุ.มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต.อการใชงานมากยิ่งขึ้นโดยที่การดําเนินการ ๖ ประการนี้ บูรณาการ
เป7นเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเป7นทั้งความรูที่ชัดแจงอยู.ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย.างอื่นที่เขาใจได
ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝ`งลึกอยู.ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู.ในคนทั้งที่ อยู.ในใจ(ความ
เชื่อค.านิยม)อยู.ในสมอง (เหตุ ผล) และอยู.ในมือและส.วนอื่นๆของร.างกาย(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู
เป7นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทําร.วมกันไม.ใช.กิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียวเนื่องจากเชื่อว.า“จัดการความรู ” จึงมี
คนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยเขาไปที่ความรูคือเริ่มที่ความรูนี่คือความผิดพลาดที่พบบ.อยมากการจัดการ
ความรูที่ถูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือเปPาหมายของงานเปPาหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการ
ดําเนินการตามที่กําหนดไว ที่เรียกว.า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป7น ๔ ส.วน คือ
๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการของลูกคา สนองตอบ
ความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และสนองตอบความ
ตองการของสังคมส.วนรวม
๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป7นนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ$ หรือ
บริการ
๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค$กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะทอนสภาพการ
เรียนรูขององค$กร
๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส.วนระหว.างผลลัพธ$ กับตนทุนที่ลงไป การทํางานที่
ประสิทธิภาพสูงหมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แต.ไดผลมากหรือคุณภาพสูงเปPาหมายสุดทายของการ
จัดการความรู คือ การที่กลุ.มคนที่ดําเนินการจัดการความรูร.วมกัน มีชุดความรูของตนเองที่ร.วมกันสรางเอง
สําหรับใชงานของตน คนเหล.านี้ จะสรางความรูขึ้นใชเองอยู.ตลอดเวลาโดยที่ การสรางนั้นเป7นการสรางเพียง
บางส.วน เป7นการสรางผ.านการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุงให เหมาะต.อสภาพของตน และ
ทดลองใชงาน จัดการความรู ไม.ใช.กิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรูแต.เป7นกิจกรรมที่แทรก/
แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว.า บูรณาการอยู.กับทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรู
เองก็ตองการการจัดการดวย
ตั้งเปPาหมายการจัดการความรูเพื่อ
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค$กร เป7นองค$กรการเรียนรู
ความเป7นชุมชนในที่ทํางาน การจัดการความรู จึงไม.ใช.เปPาหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางขอที่
๑ ของการจัดการความรูเมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเป7นเปPาหมายความผิดพลาดก็ เริ่ม
เดินเขามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอมเป7นการดําเนินการเพียงเพื่อใหไดชื่อ
ว.ามีการจัดการความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู เป7นกาว
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แรก ถากาวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มี โอกาสสําเร็จสูงแต.ถากาวผิด ก็จะเดินไปสู. ความลมเหลว ตัวกําหนดที่สําคัญคือ
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู
การจัดการความรูที่ดีเริ่มดวย
- สัมมาทิฐิ : ใช การจัดการความรู เป7นเครื่องมือเพื่อบรรลุ ความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ
- การฝqกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการต.อเนื่อง
- การจัดการระบบการจัดการความรู
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทต.อการดําเนินการจัดการความรู คือ
เปPาหมายที่ งาน คนองค$กร และความเป7นชุมชนในที่ ทํางานดังกล.าวแลว เป7นเงื่อนไขสําคัญ ในระดับที่เป7นหัวใจ
สู.ความสําเร็จในการจัดการความรูแรงจูงใจเทียมจะนําไปสู.การดําเนินการจัดการความรู แบบเทียม และไปสู.
ความลมเหลวของการจัดการความรูในที่สุด แรงจูงใจเทียมต.อการดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทย มี
มากมายหลายแบบที่พบบ.อยที่สุด คือ ทําเพียงเพื่อใหไดชื่อว.าทํา ทําเพราะถูกบังคับตามขอกําหนด ทําตาม
แฟชั่นแต.ไม.เขาใจความหมาย และวิธีการดําเนินการจัดการความรูอย.างแทจริง
องค$ประกอบสําคัญของการจัดการ
ความรู (Knowledge Process)
๑.“คน” ถือว.าเป7นองค$ประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเป7นแหล.งความรู และเป7นผูนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน$
๒.“เทคโนโลยี ” เป7นเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรู ไปใช
อย.างง.าย และรวดเร็วขึ้น
๓.“กระบวนการความรู ” นั้น เป7นการบริหารจัดการ เพี่อนําความรูจากแหล.งความรูไปให ผูใช เพื่อทํา
ใหเกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม องค$ประกอบทั้ง ๓ ส.วนนี้ จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอย.างสมดุลการ
จัดการความรูของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว.าดวยหลักเกณฑ$ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดใหส.วนราชการมีหนาที่พัฒนาความรู ในส.วนราชการเพื่อใหมีลักษณะเป7นองค$กรแห.งการ
เรียนรูอย.างสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลข.าวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานต.างๆเพื่อนํามาประยุกต$
ใช ในการปฏิบัติราชการได อย.างถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมต.อสถานการณ$ รวมทั้งตองส.งเสริมและพัฒนา
ความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน$ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดให เป7นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมี การเรียนรู ร.วมกัน ขอบเขต KM ที่ไดมีการพิจารณาแลวเห็นว.ามีความสําคัญเร.งด.วนใน
ขณะนี้ คือ การจัดการองค$ความรูเพื่อแกไขป`ญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได กําหนดเปPาหมาย(Desired
State) ของ KM ที่จะดําเนินการในป ๒๕๖๐ คือ มุ.งเนนใหอําเภอ/กิ่งอําเภอ เป7นศูนย$กลางองค$ ความรูเพื่อแกไข
ป`ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป7นประโยชน$ แก. ทุกฝ}ายที่เกี่ยวของโดยมีหน.วยที่ วัดผลไดเป7น
รูปธรรม คือ อําเภอ/กิ่งอําเภอ มีขอมูลผลสําเร็จ การแก ไขป`ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย$ปฏิบัติการฯ
ไม.นอยกว.าศูนย$ละ ๑ เรื่อง และเพื่อใหเปPาหมายบรรลุผล ได จัดให มี กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู(KM
Process) และกิจกรรมเปลี่ยนแปลง ( Change Management Process) ควบคู.กันไป โดยมีความคาดหวังว.า
แผนการจัดการความรูนี้จะเป7นจุดเริ่มตนสําคัญสู.การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเปPาหมาย KM ในเรื่อง
อื่นๆ และนําไปสู.ความเป7นองค$กรแห.งการเรียนรูที่ยั่งยืนต.อไป
๖. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$
แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan)
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กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลตําบลอรพิมพ$นํามาประยุกต$ใชในการจัดทํา
แผนการจัดการความรู(KM Action Plan)กระบวนการจัดการความรู(Knowledge Management Process)
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)

กระบวนการจัดการความรู
การความรู (Knowledge Management)
เป7นกระบวนการที่จะช.วยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองค$กร
มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ
๑) การบ.งชี้ความรู เป7นการพิจารณาว.าองค$กรมีวิสัยทัศน$ พันธกิจ ยุทธศาสตร$ เปPาหมายคืออะไร และ
เพื่อใหบรรลุเปPาหมาย เราจําเป7นตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรู อะไรบาง อยู.ในรูปแบบใดอยู.ที่ใคร
๒) การสรางและแสวงหาความรูเช.นการสรางความรูใหม.แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเก.า
กําจัดความรูที่ใชไม.ไดแลว
๓) การจัดความรูใหเป7นระบบ เป7นการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู
อย.างเป7นระบบในอนาคต
๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู เช.น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเป7นมาตรฐาน ใช ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ$
๕) การเขาถึงความรูเป7นการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดง.ายและสะดวก เช.น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร$ดประชาสัมพันธ$ เป7นตน
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๖) การแบ.งป`นแลกเปลี่ยนความรูทําไดหลายวิธีการโดยกรณีเป7นExplicit Knowledge อาจจัดทําเป7น
เอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป7น Tacit Knowledge จัดทําเป7นระบบ ทีมขามสายงาน
กิจกรรมกลุ.มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห.งการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู เป7นตน
๗) การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเป7นส.วนหนึ่งของงาน เช.น เกิดระบบการเรียนรู จากสรางองค$ความรู
การนําความรู ในไปใช เกิดการเรียนรู และประสบการณ$ ใหม.และหมุนเวียนต.อไปอย.างต.อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป7นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อใหองค$กรที่ตองการจัดการความรูภายในองค$กร ไดมุ.งเนนถึงป`จจัย
แวดลอมภายในองค$กรที่จะมีผลกระทบต.อการจัดการความรู ประกอบดวย ๖ องค$ ประกอบดังนี้
๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช.น กิจกรรมการมีส.วนร.วมและสนับสนุนจากผูบริหาร (ที่
ทุกคนมองเห็น)โครงสรางพื้นฐานขององค$กรทีม/หน.ว ยงานที่รั บผิดชอบมีระบบการติ ดตามและประเมินผล,
กําหนดป`จจัยแห.งความสําเร็จชัดเจน
๒) การสื่อสาร‟เช.น กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องค$กรจะทําประโยชน$ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนแต.
ละคนจะมีส.วนร.วมไดอย.างไร
๓) กระบวนการและเครื่องมือ-ช.วยใหการคนหาเขาถึงถ.ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นโดยการเลือกใช กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรูลักษณะขององค$กร (ขนาด, สถานที่ตั้งฯลฯ)
ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค$กร,ทรัพยากร
๔) การเรียนรู-เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู โดย
การเรียนรู ตองพิจารณาถึง เนื้อหากลุ.มเปPาหมายวิธีการการประเมินผลและปรับปรุง
๕) การวัดผล-เพื่อใหทราบว.าการดําเนินการไดบรรลุเปPาหมายที่ตั้งไวหรือไม.มีการนําผลของการวัดมาใช
ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้นมีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให
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เห็นประโยชน$ของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยว.าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก. วัดระบบ
(System) วัดที่ผลลัพธ$ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน$ที่จะไดรับ (Out come)
๖) การยกย.องชมเชยและใหรางวัล-เป7นการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส.วนร.วมของบุคลากรในทุกระดับโดยขอควรพิจารณาไดแก.คนหาความตองการของบุคลากรแรงจูงใจระยะสั้น
และระยะยาวบูรณาการกับระบบที่มีอยู.ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแต.ละช.วงเวลา

๗. หัวใจของการจัดการความรู
มีผูรูไดกล.าวถึง KM หลายแง. หลายมุมที่ อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบว.า หัวใจของ KM อยู.ที่ไหนไดโดย
อาจกล.าวเป7นลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of needs )ของ
McGregor ได โดยเริ่มจากขอสมมุติ ฐานแรกที่เป7นสากลที่ยอมรับทั่วไปว.าความรูคือพลัง (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): ความสําเร็จของการถ.ายทอดความรูไม.ใช.อยู.ที่
คอมพิวเตอร$ หรือเอกสารแต.อยู.ที่การมีปฏิสัมพันธ$ระหว.างคนดวยกัน
๓. The great end of knowledge is not knowledge but action: จุดหมายปลายทางสําคัญ ของ
ความรู มิใช.ที่ตัวความรูแต.อยู.ที่ การนําไปปฏิบัติ
๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive:
นิยามใหม.ของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล
จะเห็นว.า จากขอความที่กล.าวถึง ความรู ดังกล.าว พอทําใหมองเห็นหัวใจของKM เป7นลําดับชั้นมาเริ่มแต.
ขอความแรกที่ว.าความรูคือพลังหรือความรูคืออํานาจซึ่งเป7นขอความเป7นที่ยอมรับที่เป7นสากล ทั้งภาคธุรกิจ
เอกชน และ ภาคราชการ จากการยอมรับดังกล.าวมาสู.การเนนที่ปฏิสัมพันธ$ของคนว.ามีความสําคัญในการ
ถ.ายทอดความรูกว.าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล.าวถึงว.า แมความรูจะถูกจัดระบบและง.ายต.อการเขาถึง
ของบุคคลต.างๆดีเพียงใดก็ตามถามีความรู เกิดความรูขึ้นแลวหากไม.นําไปใชประโยชน$ก็ไม.ใช.จุดหมายปลายทาง
ของความรูและที่ชัดเจนก็คือประโยค สุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชน$ใหเกิดมรรคผลมีคุณค.าประโยชน$
เป7นรูปธรรมว.านั่นเป7นนิยามใหม. ของผูทําหนาที่เป7นผูจัดการเลยทีเดียวดังนั้นอาจกล.าวไดว.าหัวใจของKM อยู.ที่
การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน$ต.อสังคม อ.นพ.วิจารณ$ พานิชกล.าวไวน.าคิดหลังจากการไปร.วมสัมมนา
“นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อชุมชนเป7นสุข”โดยไดฟ`งการบรรยายของ ศ.นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรูเพื่อ
ชุมชนเป7นสุข ” ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องการจัดการความรูอย.างลึกซึ้งมากจึงขอนํามาเล.าสู.กันฟ`งท.านบอกว.า
การพัฒนาชุมชนตองมี ๔ องค$ประกอบ
๑. ชุมชน หมายถึงการอยู.ร.วมกัน ความเป7นชุมชนมีเปPาหมายที่การอยู.ร.วมกัน
๒. เป7นสุข หมายถึงความเป7นทั้งหมดความเป7นปรกติ สมดุล บูรณาการของป`จจัยต.างๆ อย.างนอย ๘
ดาน ไดแก. ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน
๓. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูร.วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผ.านการปฏิบัติ
๔. การสรางเสริม หมายถึงการเขาไปเอื้ออํานวย ส.งเสริม เสริมพลัง ( Empower) ไม. ใช.เขาไปสอนหรือ
ถ.ายทอดความรู
ทั้ง ๔ องค$ ประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไม.ใช.แค.การจัดการความรูของ
ชาวบานหรือของชุมชน ในเรื่อองการจัดการความรูนี้ การเรียนรูสําคัญกว.าตัวความรู เพราะถาไม. ระวัง ตัว
ความรู จะเป7นความรูที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรูจะมีลักษณะ “ดิ้นได ” คือ มีชีวิต เป7นพลวัตการเรียนรูที่ดี
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ที่สุดคือการเรียนรู ร.วมกันเป7น collective learning และเป7นการเรียนรู ร.วมกันผ.านการปฏิบัติ อ.บดินทร$
วิจารณ$ เป7นบุคคลหนึ่งที่น.าสนใจอย.างยิ่งในดาน การจัดการความรู ( Knowledge Management - KM) และ
องค$การแห.งการเรียนรู (Learning Organization)ได กล.าวไวว.า การจัดการความรู (KM) สิ่งสําคัญมันอยู.ที่การ
ลงมือปฏิบัติใหไดใชภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันใหได การเรียนรูของบุคคลหัวใจสําคัญอยู.ที่เราจะไดเรียนรู
จากการสอนคนอื่น(Learning from Teaching) และ สิ่งที่สําคัญของการจัดการความรูก็ คือ เรื่องของคน การ
พัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ ของงาน ขององค$กรเครื่องมือในการ
จัดการความรู
๘. เครื่องมือในการจัดการความรู
กรมการปกครองไดจัดทําแผนการจัดการความรู(KM Action Plan)ซึ่งปรากฏอยู.ในเอกสาร“คํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙”ซึ่งไดส.งใหก.พ.ร. เมื่อวันที่๓๐ ม.ค.๒๕๔๙ แลว เมื่อ
พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนดังกล.าว จะประกอบดวยส.วนสําคัญ ๒ ส.วน คือ
๑.แผนการจัดการความรูในส.วนของกระบวนการจัดการความรู(KM Process)
๒.แผนการจั ด การความรู ในส. ว นของกระบวนการจั ด การเปลี่ ย นแปลง(Change Management
Process)
ซึ่งทั้ง ๒ ส.วน จะมีความสําคัญในการช.วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร$ การแกป`ญหาความยากจนตามขอบเขต
และเปPาหมายที่กําหนดไวใหบรรลุผลขณะเดียวกันในแต.ละส.วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต.ละสํานักกอง
รองรับเพื่อใหเกิดผลเป7นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยู.ไม.นอยกว.า๑๖โครงการ/กิจกรร การขับเคลื่อนการจัดการความรู
ของกรมการปกครองเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร$ การแกไขป`ญหาความยากจนเป7นงานที่มีความสําคัญอีก
งานหนึ่งที่ตองการพลังการมีส.วนร.วมของทุกๆส.วนทั้งส.วนกลาง และส.วนภูมิภาค และจะเป7นอีกาวหนึ่งที่สําคัญ
ในการที่จะก.อเกิดการรวบรวมสะสมองค$ความรู การใชประโยชน$ และต.อยอดองค$ความรูในการแกไขป`ญหา
ความยากจน
การจัดการความรูประกอบดวย
กระบวนการหลักๆ ไดแก. การคนหาความรู การสรางและแสวงหา ความรูใหม. การจัดความรู ใหเป7น
ระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู การแบ.งป`นแลกเปลี่ยนความรู สุดทายคือ การเรียนรูและเพื่อให มี
การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน$ สูงสุดต.อองค$กรเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรางขึ้นมาเพื่อนําไปใช ใน
การถ.ายทอดและแลก เปลี่ยนความรูซึ่งอาจแบ.งเป7น ๒ กลุ.มใหญ.ๆ คือ
(๑) เครื่องมือที่ช.วยในการ“เขาถึง”ความรูซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit
(๒) เครื่องมือที่ช.วยในการ“ถ.ายทอด “ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภทTacit ซึ่งตองอาศัยการ
ถ.ายทอดโดยปฏิสัมพันธ$ระหว.างบุคคลเป7นหลักในบรรดาเครื่องมือดังกล.าวที่มีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ
ชุมชนแห.งการเรียนรูหรือชุมชน นักปฏิบัติ(Community of Practice: CoP) การจัดการความรู กับองค$กรแห.ง
เรียนรู
๙. การจัดการความรูกับองค$กรแห.งการเรียนรู
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เป7นเรื่องค.อนขางใหม. ซึ่งเกิดขึ้นจากการ คน
พบว.าองค$กรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆกับการที่ บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุ ราชการ อันส.งผลกระทบ
ต.อการดําเนินการขององค$กรเป7นอย.างยิ่ง ดังนี้จากแนวคิดที่มุ.งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแต.เพียงอย.างเดียว
จึงเปลี่ยนไป และมีคําถามต.อไปว.าจะทําอย.างไรให องค$กรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึง
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สัมพันธ$ กับเรื่ององค$กรแห.งการเรียนรู(Learning Organization) เป7นอย.างยิ่ง หากองค$กรจะพัฒนาตนเองให
เป7นองค$กรแห.งการเรียนรูก็จําเป7นจะตองบริหารจัดการความรูภายในองค$กรใหเป7นระบบเพื่อส.งเสริมใหบุคลากร
เรียนรูไดจริงและต.อเนื่องหากองค$กรใดมี การจัดการความรูโดยไม.มีการสรางบรรยากาศแห.งการเรียนรูใหเกิดขึ้น
ภายในองค$กร ก็นับเป7นการลงทุนที่สูญเปล.าได เช.นกัน อย.างไรก็ตามการบริหารจัดการความรูมีความซับซอน
มากกว.าการพัฒนาบุคลากรดวยการฝqกอบรมเพราะเป7นกระบวนการที่ตองดําเนินการต.อภายหลังจากที่บุคลากร
มีความรูความชํานาญแลวองค$กรจะทําอย.างไรใหบุคลากรเหล.านั้นยินดี ถ.ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู กับ
ผูอื่น และในขั้นตอนสุดทายองค$กรจะตองหาเทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับองค$กรอย.างมีระบบเพื่อที่จะ
นําออกมาใชได อย.างมีประสิทธิภาพบริษัทยักษ$ ใหญ. หลายแห.งในสหรัฐอเมริกายังคงแข.งขันกันหาวิธี บริหาร
จัดการ ความรูที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหอยู.ในโลกของการแข.งขันได สําหรับประเทศไทยนั้นคงเป7นเรื่องทา
ทายสําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถ.ายทอด
ความรูใหเพื่อนร.วมงาน ซึ่งการถ.ายทอดความรูบางประเภทนั้นการฝqกอบรมอาจจะไม.ใช. วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่
มักพบอยู.เสมอของการบริหารจัดการความรู คือพฤติกรรม "การหวงความรู" และวัฒนธรรม "การไม.ยอมรับในตัว
บุคคล"หากองค$กรสามารถกําจัดจุดอ.อนทั้งสองอย.างนี้ไดการบริหารจัดการความรู ก็มิใช.เรื่องยากจนเกินไป
สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผ.านมาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ได มี การวางกรอบแนว
ทางการบริหารราชการแผ.นดินไวอย.างชัดเจนซึ่งรวมถึงการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาว.าดวยหลักเกณฑ$ และ
วิธี การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖เป7นเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผนวิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะ
มาตรา ๑๑ ได กําหนดเป7นหลักการว.าส.วนราชการตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเป7นองค$การ
แห.งการเรียนรูอย.างสม่ําเสมอ พรอมทั้งสรางความมีส.วนร.วมในหมู.ราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน
๑๐. CoP (Community of Practice)
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยง
กันอย.างไม.เป7นทางการประสบป`ญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้
●มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณ$ จากกันและกัน
●มีเปPาหมายร.วมกัน มีความมุ.งมั่นร.วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีขึ้น
●มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคลายกันใชเครื่องมือและภาษาเดียวกัน
●มีบทบาทในการสราง และใชความรู และยึดถือคุณค.าเดียวกัน
●มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง
●มีช.องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู หรือผ.านเทคโนโลยี
●มีความร.วมมือช.วยเหลือ ทําใหความรูเขาไปถึงผูที่ตองการใชไดง.าย
●มีปฏิสัมพันธ$ต.อเนื่อง เพื่อพัฒนาและเรียนรู จากสมาชิกดวยกันเอง
●มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแก.สายในทางสังคม
ทําใหเพิ่ มพู นความรู ที่ลึ กซึ้งขึ้น เรื่ อยๆในระดั บที่ ง.ายที่สุ ดชุ มชนนั กปฏิบั ติคือคนกลุ. มเล็กๆซึ่ งทํ างาน
ดวยกันมาระยะหนึ่งมีเปPาหมายร.วมกัน และตองการที่ จะแบ.งป`นแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ$จากการทํางาน
กลุ.มดังกล.า วมั กจะไม. ไดเกิด จากการจั ดตั้งโดยองค$การเป7น กลุ. มที่ เกิด จากความตองการทางสั งคมและความ
พยายามที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จเป7นกลุ.มที่ไม.มีอํานาจไม.มีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองค$กรและอาจจะ
มีเปPาหมายที่ขัดแยงกับผูนําองค$กร ในหนึ่งองค$กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมากและคนคนหนึ่งจะเป7น
สมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอย.างไร เครือข.ายความสัมพันธ$ที่ไม.เป7นทางการเกิดจาก
ความใกลชิดความพอใจและพื้นฐานที่ใกลเคียงกันลักษณะที่ไม.เป7นทางการจะเอื้อต.อการเรียนรูและการสราง
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ความรูใหม.ๆมากกว.าโครงสรางที่เป7นทางการคําว.าปฏิบัติหรือpractice ในCop ชี้จุดเนนที่การเรียนรูซึ่งไดรับจาก
การทํางานเป7นหลักเป7นแง.มุมเชิงปฏิบัติ ป`ญหาประจําวันเครื่องมือใหม.ๆ พัฒนาการในเรื่องงานวิธี การทํางานที่
ไดผลและไม.ไดผลการมีปฏิสัมพันธ$ระหว.างบุคคลทําใหเกิดการถ.ายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝ`งลึกสรางความรู และ
ความเขาใจไดมากกว.าการเรียนรูจากหนังสือหรือการฝqกอบรมตามปกติเครือข.ายที่ไม.เป7นทางการ ซึ่งมีสมาชิก
จากต.างหน.วยงาน ช.วยใหองค$กรประสบความสําเร็จไดดีกว.า การสื่อสารตามโครงสรางที่เป7นทางการขอคิดเห็น
เกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ
แนวคิดCoP
●CoPเป7นกลไกของการไขว.ควาหาความรูเขาหาตัวมากกว.าการรวบรวมความรูเพื่อส.งมอบใหผูอื่น
●CoPเป7นเรื่องของการเรียนรู เพื่อเป7นคนทํางานที่เก.งขึ้นมิใช.แค.เรียนรูว.าจะทํางานอย.างไรหรือเรียนรู
แต.เรื่องที่เป7นนามธรรม
●การเป7นสมาชิกของ CoPคือ มีส.วนร.วมในชุมชนนั้นอย.างมีความหมาย
●CoPควรเชื่อมโยงกับเปPาหมายหลักขององค$กร
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoPหมายถึง การกระทําในบริบทเฉพาะ
สิ่งที่มีผลต.อการปฏิบัติ และเป7นผลจากการเรียนรูไดแก.
●สิ่งที่ปรากฏชัดแจง: เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ$ สัญลักษณ$ บทบาที่ชัดเจนเกณฑ$ที่กําหนดไวกฎ
ขอบังคับสัญญา
●สิ่งที่ไม.ปรากฏชัดแจง:ความสัมพันธ$กฎเกณฑ$ในใจความหยั่งรู การรับรู ความอ.อนไหวความเขาใจ
สมมติฐานมุมมองซึ่งเป7นที่ยอมรับทั่วไป
การปฏิบัติมิใช.สิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไม.ได ขณะเดียวกันก็ไม.อาจเปลี่ยนแปลงไดง.ายๆดวยสั่งหรือ
กฎระเบียบ
มีคนอื่นในองค$กร ซึ่งมีประสบการณ$ที่จะเป7นประโยชน$กับเราพวกเขาเต็มใจที่จะแบ.งป`นประสบการณ$
นั้นใหผูอื่น และเราเต็มใจที่จะช.วยพวกเขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบแมจะไม.รูจักพวกเขา ธรรมชาติของ
CoP
องค$กรประกอบไปดวย CoP จํานวนมากทับซอนกันอยู.คู.ขนานไปกับโครงสรางที่เป7นทางการขององค$กร
รอบชีวิตของ CoP ไม.มีความชัดเจนว.าเริ่มตนเมื่อไรสิ้นสุดเมื่อไรขึ้นกับความพรอม และโอกาสเหมาะ
สําหรับการเรียนรู
ประเด็นที่ CoP ใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิก การสนับสนุน
CoP
ปฏิบัติต.อ CoP เสมือนทรัพย$สินขององค$กรใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลข.าวสาร ดูแล
เปPาหมายใหสอดคลองกับองค$กร
ส.งเสริมการสราง CoP ดวยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นจากกลุ.มที่ไม.เป7นทางการ และดึงชุมชนเขา
มาร.วมกันทํางานใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
มองว.าองค$กรเป7นที่รวมของชุมชน ที่เชื่อมต.อกันส.งเสริมใหมีจุดยืนที่เหมาะสมและมีส.วนต.อความสําเร็จ
ขององค$กร
ส.งเสริมให CoP เรียนรูจากภายในกลุ.ม และจากกลุ.มอื่นๆ ดูแลว.ากลไกขององค$กรมีส.วนในการ
สนับสนุน CoP
ส.งเสริมการเรียนรู
ยนรูทุกรูปแบบ และเชื่อมต.อทั่วทั้งองค$กรมุมมองต.อการเรียนรู
การเรียนรู เป7นส.วนหนึ่งของการปฏิบัติ แต.เรามักจะมองไม.เห็นว.าเกิดการเรียนรูดีขึ้น
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไม.ไดเกิดจากการดูเอกสารของคนอื่นแต.เกิดจากการทําความเขาใจในตรรกะ
หรือวิธีคิดของคนอื่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช.วยใหเราแลกเปลี่ยนความเขาใจ และความคิดกันได กวางขวางขึ้น แต.หัวใจของ
การแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจร.วมกัน ใส.ใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน การหาโอกาส
เรียนรู
ถามีป`ญหาเกี่ยวกับการเรียนรู ใหมองหาแบบแผน /สาเหตุของการมีส.วนร.วม และการแยกตัวของสมาชิก
เมื่อมีการนําความรูไปใชในบริบทอื่น หรือมีการส.งผ.านขอมูลข.าวสารไปยังอีกหน.วยงานหนึ่งใหติดตามเรียนรูการ
ปรับเปลี่ยน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม.
รับรูการเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม.ๆในที่ไกลหู ไกลตา
การเรียนรู ที่ชายขอบของ CoPก็
CoP มีความสําคัญไดแก. การดึงดูดสมาชิกใหม.การตอบสนองสิ่งกระตุนจาก
ภายนอกการมีปฏิสัมพันธ$กับชุมชนอื่นๆ ขอควรระวัง
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรูที่ฝ`งลึกมาเขาไวในลักษณะของเอกสารอาจจะก.อใหเกิดผลเสียมากกว.าผลดีเกิด
เป7น ขยะของขอมู ลข.า วสารที่ ไม. คนใชสุ ดทายคนก็ ยังตองการความช.ว ยเหลือในเรื่องประสบการณ$จากเพื่อน
ร.วมงาน
ใหมีการเรียนรูใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากที่สุด อย.าด.วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู ความรูจาก CoP
หรือเปลี่ยนความรูจาก CoP ไปเป7นหลักสูตรเพื่อการฝqกอบรม
แนวคิดป`จจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรูไปสู.การเชื่อมต.อระหว.างบุคคล อย.าสรางหองสมุดที่เต็ม
ไปดวยเอกสารใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล ( card catalog)เพื่อช.วยในการเชื่อมต.อระหว.างบุคคลต.อบุคคล ป`จจัย
สู.ความสําเร็จกลุ.มที่ไม.เป7นทางการเป7นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยู.แลวในองค$กรมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตเติบโตขึ้น
เมื่อเป7นที่ประสงค$ของสมาชิกการที่จะใหมีคุณค.าต.อองค$กรจะตองไดรับการเพาะบ.ม ดูแลดวยความระมัดระวัง
การสนับสนุนมากเกินไป อาจจะทําให ไม.เป7นที่สนใจจากสมาชิกการปล.อยปละละเลยก็อาจจะทําให แคระแกร็น
เหี่ยวเฉา ความทาทายนี้แตกต.างจากป`จจัยต.างๆที่ผูนําองค$กรเคยประสบความทาทายสําหรับ CoP ป`ญหาสําคัญ
ของชุมชนที่กําลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจและปล.อยใหผูประสานงารับผิดชอบไปคนเดียว เมื่อ
ผูประสานงานหันไปทํางานอื่นชุมชนก็ล.มสลาย ป`ญหาสําคัญของชุมชนที่ประสบความสําเร็จ คือ การที่สนใจอยู.
แต.ความสําเร็จของตนเองขอเสนอแนะต.อไปนี้ จะช.วยรักษาพลังของชุมชนใหเกิดความต.อเนื่องนําสมาชิกใหม.เขา
มาร.วม และมุ.งไปที่ประเด็นที่แหลมคม
เชิญผูนําทางความคิดซึ่งเป7นที่ยอมรับเขามาร.วมแต.เริ่มแรกเพื่อสรางพลังใหแก.ชุมชน
จัดใหมีเวทีพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสรางความตื่นตัวความไวเนื้อเชื่อใจความรูสึกร.วม
ส.งเสริมการติดต.อระหว.างสมาชิกของชุมชน
จัดตัง้ กลุม. แกนทีแ่ ข็งขัน ไม.จําเป7นว.าสมาชิกทุกคนจะมีส.วนร.วมอย.างเท.าเทียมกันสนับสนุนกลุ.มแกน
ดวยการใหเป7นที่รับรูของชุมชน และไม.รบกวนเวลาเพิ่มมากเป7นพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค
ทําใหการติดต.อการใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเป7นเรื่องง.าย เช.น การใช Software computer ที่ใช
ง.าย และคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิกสิ่งที่มีคุณค.ามากของชุมชน คือ การร.วมกันแกป`ญหา แต.การ
อภิปรายป`ญหาอย.างเป‡ดอกในขณะที่ความคิดยังไม.สุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุ มเป7นสิ่งที่ไม.ใช.ธรรมชาติ
ของเราความทาทายของสมาชิกที่สําคัญคือ การพูดถึงป`ญหาของตนเอง ต.อหนาผูคนจํานวนมากที่เราไม.รูจัก
สรางเวทีเสวนาในประเด็
นที่เฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับเป7นผูขอความช.วยเหลือ และหาผูที่
สวนา
มีกึ๋นไปร.วมอยู.ในเวที ผูประสานงานช.วยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพื่อใหสมาชิกอภิปรายไปที่
สมมติฐาน ที่ใชและเลือก การสรางความไว เนื้อเชื่อใจในกลุ.มขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใชเป7นจุดเริ่มตนสําหรับการ
สรางชุมชนได
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ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดกล.าวไวว.า CoP เป7นกลุ.มคนที่มารวมตัวกันอย.างไม.เป7นทางการ มี
วัตถุประสงค$เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสราง องค$ความรูใหม.ๆ เพื่อช.วยใหการทํางานมีประสิทธิ ผลที่ดีขึ้นส.วน
ใหญ. การรวมตัวกันในลักษณะนี้ มักจะมาจากคนที่อยู.ในกลุ.มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ร.วมกัน ซึ่งความไว วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหว.างกันจะเป7นสิ่งที่สําคัญ
CoP จะมีความแตกต.างจากการที่บุคคลมารวมกลุ.มกันเป7นทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่ CoP เป7นการ
รวมตัวกันอย.างสมัครใจ เป7นการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไม.ได มีการ
มอบหมายสั่งการเป7นการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเรื่องที่สนใจร.วมกันเท.านั้น
ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุ.ม CoPจะพัฒนาเป7นองค$ความรูที่เป7นประโยชน$ต.อการพัฒนาการ
ทํางานของบุคคลและองค$กรต.อไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในกลุ.มอย.างไม.เป7นทางการในท.ามกลาง
บรรยากาศแบบสบายๆ ประกอบกับการใชเทคนิคที่ เรียกว.าสุนทรี สนทนา (Dialogue) ซึ่งเป7นการสนทนาที่
เคารพความคิดเห็นของผูพูด ใหเกียรติกัน ให โอกาสกัน และไม.พยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับฟ`งผูอื่นพูด
อย.างตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)
๑๑. กรมการปกครองเริ่มชุมชนแห.งการเรียนรู (Cop) นําร.องที่ วปค.
วปค.
จากการที่กรมการปกครองไดรับความไววางใจจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบหมายใหเป7น
ภาคส.วนหลักในการปฏิบัติ ภารกิจที่ สําคัญระดับชาติ ต.อเนื่องจากอดีตจนถึง ป`จจุบัน เช.น การรักษาความมั่นคง
ภายใน การแก ไขป`ญหายาเสพติด การบูรณาการแก ไขป`ญหาความยากจน เป7นตน แสดงถึงการมีบุคลากรที่
เป7น“ทุนทางสังคม” อยู.เป7นพื้นฐานในองค$กรกรมการปกครองจึงไดส.งเสริมใหมีการจัดการความรู เพื่อช.วยให
การทํางานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในรูปของการจัดชุมชนแห.งการเรียนรูขึ้นโดยนําร.องที่วิทยาลัยการ
ปกครองก.อนเรียกว.า
“โครงการชุมชนแห.งการเรียนรู (Cop) วิทยาลัยการปกครอง”
การปกครอง” โดยมีวัตถุประสงค$ใหญ.ๆ ๓ ประการ คือ (๑) นํา
ทฤษฏีการจัดการองค$ความรู (KM) มาสู.การปฏิบัติใหเกิดประโยชน$แก.การปฏิบัติงานจริง
(๒) เพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารทั่วองค$กร (Communication) ดานการจัดการองค$ความรู
(๓) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ$ การใชเครื่องมือ CoPในกระบวนการ KM สําหรับแนวทางดําเนินการ
กําหนดไว ดังนี้
๓.๑ การประชาสัมพันธ$ภายในองค$กร
๓.๒ ทําหนังสือเวียนเชิญชวน ขาราชการ ลูกจาง ร.วมเป7นสมาชิกชุมชนแห.งการเรียนรู
๓.๓ เชิญสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ ร.วมคิด ร.วมทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูตาม
หัวขอที่อยู.ในความสนใจของสมาชิก
๓.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ประสานงานบุคคลและงานธุรการอื่น
๓.๕ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในบรรยากาศที่ไม.เป7นทางการ
๓.๖ จัดทําสรุปการเสวนาของ CoPเพื่อเผยแพร. จัดกิจกรรมกระตุนส.งเสริม เป7นระยะๆ
๓.๗ ติดตามประเมินผลการดําเนินการและรายงาน
โครงการชุมชนแห.งการเรียนรู ดังกล.าว จะตองมีความอดทนและใช เวลารวมถึงการกระตุนส.งเสริมและให
กําลังใจจากผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะอย.างยิ่งในระยะแรกๆ ก็คงจะตองใหมีการดําเนินการในระยะเวลาหนึ่งแลว
ติดตามประเมินผลเพื่อทําการศึกษาผลที่เกิดขึ้นต.อไป
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บทสรุป
ชุมชนแห.งการเรียนรู ( CoP) เป7นกิจกรรมเริ่มตนอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรมหลาย
ประการที่จะตองดําเนินการทั้งในส.วนที่ อาจเรียกว.าเป7นมิติของการบังคับและในส.วนที่เป7นมิติของการส.งเสริม
ส.วนที่เป7นมิติการบังคับ คือการที่จะตองดําเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดที่เป7นพันธะสัญญาที่กรมการปกครองได
จัดทําไว ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ ๒๕๔๙ กับสํานักงานก.พ.ร. ใหสําเร็จ คือการ
ดําเนินการในส.วนกลางของทุกสํานัก/กองตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM Action Plan) กับการ
ดําเนินการในส.วนภูมิภาคของอําเภอ/กิ่งอําเภอในการทําใหอําเภอ/กิ่งอําเภอเป7นศูนย$กลางองค$ความรูเพื่อการแก
ไขป`ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื่นที่ที่เป7นประโยชน$ แก.ทุกฝ}ายที่ เกี่ยวของโดยอําเภอ/กิ่งอําเภอ จะตอง
จัดทําผลสําเร็จการแก ไขป`ญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที จํานวน ๑ เรื่อง เพื่อเผยแพร.ติดไวที่ศตจ.
อําเภอ/กิ่งอําเภอ และบันทึกไวที่เว็บไซต$ของจังหวัดและกรมการปกครองในส.วนที่เป7นมิติของการส.งเสริม คือ
การดํา เนิน การ KM ในฐานะที่ เป7 น ตัว ขั บ เคลื่ อนองค$ กรสู.ความมี ประสิ ทธิ ภ าพประสิ ทธิผ ลและทําใหมี
ความสามารถในเชิงแข.งขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือได ว.าเป7น“ทุนทางสังคม” มีความสําคัญยิ่ง
ต.อการเดินทางไปสู.เปPาหมาย KM ดังกล.าวการศึกษาเรียนรูเรื่อง KM และการมีส.วนร.วมอย.างแข็งขันในกิจกรรม
KM ต.างๆ ทั้งในส.วนกลางและส.วนภูมิ ภาคจะทําใหเกิดสัมฤทธิ $ ผลกับงานดานการจัดการความรูที่กรมปกครอง
รับผิดชอบ เช.น เดียวกับงานอื่นๆ ที่ผ.านเขามาและสําเร็จผลลงดวยดี กับทั้งเกิดคุณค.าประโยชน$ แก.ประชาชน
และชาติบานเมืองไปพรอมกัน เป7นที่ยอมรับและไดเกิดความไววางใจจากรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอมา
๑๒. คุณเอื้อ คุณอํานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู
๑. ผูบริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจัดการความรู ถาผูบริหารสูงสุดเป7นแชมเป‰ยน (เห็นคุณค.า และ
ดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว.ายากทั้งหลายก็ง.ายขึ้นผูบริหารสูงสุดควรเป7นผูริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู โดย
กําหนดตัวบุคคลที่จะทําหนาที่“คุณเอื้อ(ระบบ) ”ของ KM ซึ่งควรเป7นผูบริหารระดับสูง เช.น รองอธิบดี,รอง
ผูอํานวยการใหญ. ,นายกเทศมนตรี
๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถาการริเริ่มมาจากผูบริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” ก็สบายไป
เปลาะหนึ่ง แต.ถาการริเริ่มที่แทจริงไม. ได มาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ“คุณเอื้อ” ก็คือนําเปPาหมาย/
หัวปลาไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดกลายเป7นเจาของ “หัวปลา” ใหได บทบาทต.อไปของ“คุณเอื้อ”
คือการหา “คุณอํานวย” และร.วมกับ “คุณอํานวย” จัดใหมีการกําหนด“เปPาหมาย/หัวปลา ” ในระดับย.อยๆของ
“ คุณกิจ/ผูปฏิบัติงาน”,คอยเชื่อมโยง“หัวปลา” เขากับวิสัยทัศน$พันธกิจเปPาหมาย และยุทธศาสตร$ ขององค$กร
,จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (Empowerment), ร.วม Share ทักษะในการเรียนรู
และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อประโยชน$ในการดําเนินการจัดการความรูโดยตรง และเพื่อแสดงให “คุณกิ จ” เห็น
คุณค.าของทักษะดังกล.าว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใช ในกิจกรรมจัดการความรูพรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการ
ความรูเขากับกิจกรรมสรางสรรค$อื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค$กร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการดําเนินการให
คําแนะนําบางเรื่อง และแสดงท.าทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยกย.องในผลสําเร็จและใหรางวัลที่อาจไม.
เนนสิ่งของแต.เนนการสรางความภาคภูมิ ใจในความสําเร็จ
๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator, KF) เป7นผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู
ความสําคัญของ“คุณอํานวย” อยู.ที่การเป7นนักจุดประกายความคิดและการเป7นนักเชื่อมโยงโดยตองเชื่อมโยง
ระหว.างผูปฏิบัติ (“คุณกิ จ”) กับผูบริหาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหว.าง “คุณกิจ” ต.างกลุ.มภายในองค$กร, และ
เชื่อมโยงการจัดการความรูภายในองค$กร กับภายนอกองค$กรโดยหนาที่ที่ “คุณอํานวย” ควรทํา คือ
- ร.วมกับ“คุณเอื้อ” จัดใหมีการกําหนด “หัวปลา” ของ“คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพื่อสราง
ความเป7นเจาของ “หัวปลา”
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- จัดตลาดนัดความรู เพื่อให คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดความรูออกมาจากวิธี
ทํางานที่นําไปสู. ความสําเร็จนั้นเพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช.วย” (Peer Assist) เพื่อใหบรรลุ “หัวปลา” ได ง.าย หรือ
เร็วขึ้น โดยที่ผูนั้นจะอยู. ภายในหรือนอกองค$กรก็ ได เรียนรูวิธีทํางานจากเขาเชิญเขามาเล.าหรือสาธิต
- จัดพื้นที่เสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรูที่ได เช.น ใชเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต$ เว็บบอร$ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข.าว เป7นตน
- ส.งเสริมใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป7นความรู หรือเป7นหัวใจ
ในการบรรลุเปPาหมายหลักขององค$กร
- เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององค$กรกับกิจกรรมจัดการความรู ภายนอก เพื่อสรางความ
คึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู กับภายนอก
๔. คุณกิจ (Knowledge Practitioner, KP) “คุณกิจ”หรือผูปฏิบัติงาน เป7นพระเอกหรือนางเอกตัวจริง
ของการจัดการความรูเพราะเป7นผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรู ประมาณรอยละ ๙๐-๙๕ ของทั้งหมด “คุณกิจ”
เป7นเจาของ “หัวปลา”โดยแทจริง และเป7นผูที่มีความรู (Explicit Knowledge) และเป7นผูที่ตองมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู ใช หาสรางแปลความรูเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุถึง“เปPาหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว
๕. คุณประสาน (Network Manager) เป7นผูที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข.ายการจัดการความรู
ระหว.างหน.วยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กวางขึ้นเกิดพลังร.วมมือทางเครือข.ายในการเรียนรูและ
ยกระดับความรูแบบทวีคูณ
๑๓.
๑๓. ภาษิตคําคม KM
- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรูอยู.ในผูใช ไม.ใช.อยู. ใน
แหล.งรวมความรู (Y. Maholtra)
- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรูเป7นการเดินทาง ไม.ใช.เปPาหมายปลายทาง
(Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)
- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู
เพียงเล็กนอยเพื่อปฏิบัติ มีค.ามากกว.าความรูมหาศาลที่อยู.เฉยๆ (Kahlil Gibran)
- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรูเป7นสินทรัพย$สําคัญ แต.
บ.อยครั้งความรูเป7นสิ่งฝ`งลึกและเป7นสินทรัพย$ส.วนบุคคล
- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรูไม.ใช.เพียงการรูแต.เป7นการ
กระทํา
- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather
interactions between people. การถ.ายทอดความรูสําเร็จไดไม.ใช.เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร$ หรือเอกสาร แต.
เป7นเรื่องของปฏิสัมพันธ$ระหว.างคน(Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)
- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาด ไปสู.การคนหาความผิดพลาดและแกไข
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๑๔.
๑๔. เรียนรูค.านิยมของขาราชการยุคใหม.
I AM READY
I (Intergrity)
=
A (Actiumens)
=
M (Moral)
=
R (Relevancy)
=
E (Efficiency)
=
A (Accountability) =
D (Democracy)
Y (Yield)
=

การทํางานอย.างมีศักดิ์ศรี
ขยันตั้งใจทํางาน
มีศีลธรรม
มีการเรียนรู และปรับตัวใหทันกับป`ญหา
การทํางานที่มุ.งเนนประสิทธิภาพ
การมีความรับผิดชอบต.อผลงาน
=
มีใจและการกระทําที่เป7นประชาธิปไตย
มีผลงานเป7นที่ประจักษ$และปฏิบัติงานโดยเนนผลสัมฤทธิ์
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๑๕.
๑๕. แผนการจัดการความรู เทศบาลตําบลอรพิมพ$
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหน.วยงาน : เทศบาลตําบลอรพิมพ$
เปPาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส.งเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลอรพิมพ$ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพความรูความสามารถทางดานต.างๆ เช.น การศึกษาต.อ/ฝqกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต.างๆ
หน.วยที่วัดผลไดเป7นรูปธรรม : พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัดไดรับการพัฒนา
ลําดับ

กิจกรรม

วิธกี ารสู.
ความสําเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เปPาหมาย

เครือ่ งมือ/
อุปกรณ$

ผูรับผิดชอบ

๑

การบ.งชี้ความรู
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพดาน
ต.างๆ

ทําการตรวจสอบ
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพดาน
ต.างๆ

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

จํานวนบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
ดานต.างๆ

บุคลากรไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ดานต.าง ๆ อย.าง
นอยรอยละ ๙๐

กระดาษ
A๔,
คอมพิวเตอร$,
พริ้นเตอร$

คณะกรรมการฯ
KM

๒

การสรางและ
แสวงหาความรู
-ภายในเทศบาล
-ภายนอก
เทศบาล
การจัดความรูให
เป7นระบบ
-บอร$ด
ประชาสัมพันธ$
-เว็บไซด$เทศบาล
-จัดทํารูปเล.ม/
รายงาน

จัดหรือส.งอบรม/
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต.อ

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

คณะกรรมการฯ
KM

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

บุคลากรไดรับ
การ อบรม /
สัมมนา /
ศึกษาดูงาน /
ศึกษาต.อ
จํานวนความรูที่
นําไปใชไดจริง
อย.างนอย ๖
รายการ

กระดาษ
A๔,
คอมพิวเตอร$,
พริ้นเตอร$
กระดาษ
A๔,
คอมพิว
เตอร$,
พริ้นเตอร$

คณะกรรมการฯ
KM

๔

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
- ปรับปรุง
รูปแบบเอกสาร
ขอมูลใหเป7น
มาตรฐาน
สมบูรณ$

-รวบรวมความรู
เป7นหมวดหมู.
และจัดทํา
ฐานขอมูล
เป7นKnowledge
Base
-สรางคลังความรู
ผ.านระบบ
เครือข.าย
คอมพิวเตอร$
ปรับปรุงฐาน
ขอมูลความรูของ
บอร$ด
ประชาสัมพันธ$/
เว็บไซด$เทศบาล

จํานวนบุคลากร
ที่ไดรับการอบรม
/สัมมนา /
ศึกษาดูงาน /
ศึกษาต.อ
จํานวนฐาน
ขอมูลความรูดาน
ต.างๆที่นําไปใชได

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

จํานวนฐาน
ขอมูลความรู
ดานต.างๆที่
ไดรับการ
ปรับปรุง

จํานวนฐาน
ขอมูลความรูที่
ไดรับการ
ปรับปรุง อย.าง
นอย ๖ รายการ

กระดาษ
A๔,
คอมพิวเตอร$,
พริ้นเตอร$

คณะกรรมการฯ
KM

๕

การเขาถึงความรู รวบรวมความรู
-บอร$ด
เพื่อติดประกาศ /
ประชาสัมพันธ$
บันทึก /จัดเก็บ
- เว็บไซด$เทศบาล
-ศูนย$ขอมูล
ข.าวสาร

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

จํานวนการเขาถึง
ฐานขอมูลความรู
ดานต.างๆ

มีจํานวนการ
เขาถึงฐานขอมูล
ความรู ดานต.างๆ
อย.างนอย ๑๒
ครั้ง

กระดาษ
A๔,
คอมพิวเตอร$,
พริ้นเตอร$,
หองประชุม

คณะกรรมการฯ
KM

๖

การแบ.งป`น
แลกเปลี่ยน
ความรู
-บอร$ด
ประชาสัมพันธ$
- เว็บไซด$เทศบาล

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

จํานวนการ
ประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู / จัดทํา
รายงาน/บันทึก
ขอมูลในเว็บไซน$

มีจํานวน
กิจกรรม
อย.างนอย ๖
รายการ

กระดาษ
A๔,
คอมพิวเตอร$,
พริ้นเตอร$,
หองประชุม

คณะกรรมการฯ
KM

๓

ใหบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดาน
ต.างๆ เขาประชุม
รายงาน/เพิ่ม
ขอมูลการ
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- จัดทํารูปเล.ม
๗

การเรียนรู
- การสรางองค$
ความรู
- การนําความรู
ในไปใช

พัฒนาศักยภาพ
ในเว็บไซด$
ประชาสัมพันธ$ /
เว็บไซด$เทศบาล
/ ศูนย$ขอมูล
ข.าวสาร

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

การจัดทํา/
บันทึกขอมูล

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ขอมูลอย.างนอย
๖ รายการ

กระดาษA๔,
คอมพิวเตอร$ ,
พริ้นเตอร$

คณะกรรมการฯ
KM

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหน.วยงาน : เทศบาลตําบลอรพิมพ$
เปPาหมาย KM (Desired State) : เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้ออํานวยต.อการนําการจัดการความรูมาเป7นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานของหน.วยงานต.างๆ ภายในเทศบาล
หน.วยที่วัดผลไดเป7นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อต.อการนําการจัดการความรูมาเป7นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน
ลําดับ

กิจกรรม

วิธกี ารสูค. วามสําเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เปPาหมาย

๑

การบ.งชี้ความรู
- มีบรรยากาศที่
เอื้อต.อการนําการ
จัดการความรูมา
เป7นเครือ่ งมือ ใน
การพัฒนา
บุคลากรและ
พัฒนางาน
การสรางและ
แสวงหาความรู
-ภายในเทศบาล
-ภายนอกเทศบาล

เสริมสราง
บรรยากาศให เอื้อต.อ
การนําการจัดการ
ความรูมาเป7นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และ
พัฒนางาน

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

จํานวนการ
เสริมสราง
บรรยากาศใหเอื้อต.อ
การนําการ
จัดการความรูมา
เป7นเครือ่ งมือ

มีการเสริมสราง
บรรยากาศใหเอื้อต.อ
การนําการจัดการ
ความรูมาเป7น
เครื่องมืออย.างนอย
๓ รายการ

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$

คณะกรรมการฯ
KM

ประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการสราง
บรรยากาศ

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

จํานวนครั้งที่ประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศ

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$

คณะกรรมการฯ
KM

การจัดความรูให
เป7นระบบ
-บอร$ด
ประชาสัมพันธ$
-เว็บไซด$เทศบาล
-จัดทํารูปเล.ม/
รายงาน
การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลให
เป7นมาตรฐาน
เนื้อหาใหสมบูรณ$

ตรวจสอบการใหและ
เก็บรวบรวมขอมูล

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

ดําเนินการ
ตรวจสอบการใหและ
เก็บรวบรวบขอมูล

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสราง
บรรยากาศอย.าง
นอย ๓ ครั้ง
มีการดําเนินการ
ตรวจสอบการให
และเก็บรวบรวม
ขอมูลอย.างนอย ๓
ครั้ง

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$

คณะกรรมการฯ
KM

ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานขอมูลความรูบน
บอร$ดประชาสัมพันธ$/
เว็บไซด$เทศบาล

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไ

ดําเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลความรู
ดานต.างๆ

มีการดําเนินการ
ปรับปรุงฐานขอมูล
ความรูอย.างนอย
๓ รายการ

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$

คณะกรรมการฯ
KM

๒

๓

๔

เครือ่ งมือ/
อุปกรณ$

ผูรับผิดชอบ
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๕

การเขาถึงความรู
-บอร$ด
ประชาสัมพันธ$
-เว็บไซด$เทศบาล
- ศูนย$ขอมูล
ข.าวสาร

ดู แลบอร$ด
ประชาสัมพันธ$
/เว็บไซด$เทศบาล /
ศูนย$ขอมูลข.าวสาร

๑ ต.ค. 63.
เป7นตนไป

ดูแลบอร$ด
ประชาสัมพันธ$
/เว็บไซด$เทศบาล /
ศูนย$ขอมูลข.าวสาร

มีการดูแลบอร$ด
ประชาสัมพันธ$
/เว็บไซด$เทศบาล /
ศูนย$ขอมูลข.าวสาร
อย.างนอย ๓ ครั้ง

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$

คณะกรรมการฯ
KM

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหน.วยงาน : เทศบาลตําบลอรพิมพ$
เปPาหมาย KM (Desired State) : เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้ออํานวยต.อการนําการจัดการความรูมาเป7นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานของหน.วยงานต.างๆ ภายในเทศบาล
หน.วยที่วัดผลไดเป7นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อต.อการนําการจัดการความรูมาเป7นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน
ลําดับ

กิจกรรม

วิธกี ารสูค. วามสําเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เปPาหมาย

๖

การแบ.งป`น
แลกเปลี่ยนความรู
-บอร$ด
การเรียนรู
- การสรางองค$
ความรู
- การนําความรูใน
ไปใช

รวบรวมจัดทําเป7น
เอกสาร /
ฐานความรู /
ประชาสัมพันธ$ /
เว็บไซด$เทศบาล /ศูนย$
ขอมูลข.าวสาร

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

มีการรวบรวม
จัดทําเป7นเอกสาร /

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

การจัดทํา/บันทึก
ขอมูล

มีการรวบรวมจัดทํา
เป7นเอกสาร /
ฐานความรู /
มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ขอมูลอย.างนอย
๖ รายการ

๗

เครือ่ งมือ/
อุปกรณ$
กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$
กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ
KM
คณะกรรมการฯ
KM
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง (Change Management Process)
ชื่อหน.วยงาน : เทศบาลตําบลอรพิมพ$
เปPาหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส.งเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลอรพิมพ$ ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู ความสามารถทางดานต.างๆ เช.น การศึกษาต.อ / ฝqกอบรม / สัมมนาในหลักสูตรต.างๆ
หน.วยที่วัดผลไดเป7นรูปธรรม : พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัด ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ

กิจกรรม

วิธกี ารสูค. วามสําเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

๑

การเตรียมการ
และ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

-ส.งเสริมใหบุคลากร
ในสังกัดเทศบาล
ตําบลอรพิมพ$เห็น
ความสําคัญของการ
จัดการความรู

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

บุคลากรในสังกัด
เทศบาล ทราบ
เปPาหมาย KM ของ
เทศบาลตําบล
อรพิมพ$

๒

การสือ่ สาร

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

๓

กระบวนการและ
เครื่องมือ
- การคนหา
- การถ.ายทอด
- แลกเปลี่ยน
ความรู

๔

การเรียนรู

๕

การวัดผล

ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมทีท่ ําใหทุกคน
เขาใจถึงการ
จัดการความรู
มีการจัดทําใหบอร$ด
ประชาสัมพันธ$ /
เว็บไซด$เทศบาล /
ศูนย$ขอมูลข.าวสาร ให
มีการคนหา ถ.ายทอด
แลกเปลี่ยนความรูที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น
จัดการประชุม/สัมมนา
/ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรม เพื่อใหทุกคน
เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู
มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรูเทศบาล
ตําบล
อรพิมพ$

๖

การยกย.องชมเชย
และการใหรางวัล

การใหของขวัญ/
ของรางวัล

เปPาหมาย

เครือ่ งมือ/
อุปกรณ$

ผูรับผิดชอบ

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$

คณะ
กรรมการฯ
KM

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเขาใจถึง
การจัดการ
ความรู

จํานวนบุคลากรที่
ทราบเปPาหมาย
KM ของเทศบาล
ตําบลอรพิมพ$ อย.าง
นอย ๕๐% ของ
เทศบาล
จํานวนบุคลากรที่
เขาใจถึงการจัดการ
ความรูอย.างนอย
๕๐% ของเทศบาล

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$

คณะ
กรรมการฯ
KM

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

จํานวนครั้ง ของ
บอร$ดประชาสัมพันธ$
/เว็บไซด$เทศบาล /
ศูนย$ขอมูลข.าวสาร ที่
ไดรับการปรับปรุง

บอร$ดประชาสัมพันธ$/
เว็บไซด$เทศบาล / ศูนย$
ขอมูลข.าวสารไดรับการ
ปรับปรุงใหดีขึ้นอย.าง
นอย ๓ ครั้ง

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร

คณะ
กรรมการฯ
KM

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

บุคลากรที่เขาใจ
และตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู

จํานวนบุคลากร
ที่ เขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$
พริ้นเตอร$

คณะ
กรรมการฯ
KM

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู
เทศบาลตําบล
อรพิมพ$

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการความรู
เทศบาลตําบลอรพิมพ$

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร$

คณะ
กรรมการฯ
KM

๑ ต.ค. 63
เป7นตนไป

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลมีความ
เขาใจการจัดการ
ความรู

จํานวนบุคลากรที่
เขาใจการจัดการ
ความรู อย.างนอย อยู.
๕๐% ของเทศบาล

ของขวัญ/
ของรางวัล

คณะ
กรรมการฯ
KM
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๑๖.
๑๖. การติดตามและประเมินผล
๑. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดทํารายงานผลการเขารับการพัฒนาตามแบบที่กําหนดภายใน ๑๕
วัน นับแต.วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝqกปฏิบัติเสนอต.อผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรี
กรณีที่ไดมีการส.งบุคลากรไปฝqกอบรมภายนอกองค$กร
๒. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดทําบันทึกขอมูลการเขารับการพัฒนาศักยภาพในเว็บไซด$เทศบาล
ภายใน ๑๕ วัน นับแต.วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝqกปฏิบัติโดยใหทําการประสานงานกับผูช.วย
นักวิชาการประชาสัมพันธ$
๓. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนา จัดเก็บชุดองค$ความรูไวในรูปเอกสาร โดยจัดทําเป7นเล.มเพื่อใชเป7น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
๔. กําหนดใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ก.อน
และหลังการพัฒนา
๕. ทําการสัมภาษณ$ผูที่เกี่ยวของเช.น ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นผูใตบังคับบัญชา เพื่อนร.วมงาน ของผู
เขารับการพัฒนา
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการฯ (KM) ที่ไดรับการแต.งตั้งมีหนาที่ติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู
เทศบาลตําบลอรพิมพ$ และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$ และ
รายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและประเมินผลต.อนายกเทศมนตรี อย.างนอยปละ ๑ ครั้ง
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คําสั่งเทศบาลตําบลอรพิ
บลอรพิมพ$
ที่ ๔๑๐/
๔๑๐/ 256๓
256๓
เรื่อง แต.งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู Knowledge Management (KM)
KM)
จากพระราชกฤษฎีกาว.าดวยหลักเกณฑ$ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 11 กําหนดใหส.วนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองค$กร เพื่อใหมีลักษณะเป7นองค$กรแห.งการเรียนรู
อย.างสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลข.าวสารและสามารถประมวลความรูในดานต.างๆเพื่อนํามาประยุกต$ใชในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการไดอย. า งถู ก ตองรวดเร็ ว เหมาะสมกั บ สถานการณ$ รวมทั้ ง ตองส. ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน$ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเป7นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูร.วมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ$ เป7นไปตามหลักเกณฑ$และมีวิธีการบริหาร
ที่ดี มีการนําการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเป7นระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้นและ
นําไปปฏิบัติไดอย.างเป7นรูปธรรม มาดําเนินการอย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาลตําบลอรพิมพ$ จึง
ขอยกเลิกคําสั่งที่ 404/2558 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 เรื่องแต.งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการ
จัดการความรู และขอแต.งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรูชุดใหม. ดังมีรายชื่อต.อไปนี้
1. นายบุญเติบ ชัชวาล

นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ$

ประธานกรรมการ

2. นายสมชาย ความหมั่น

ปลัดเทศบาลตําบลอรพิมพ$

กรรมการ

3. นายถาวร กวีสันติภาวัฒน$

รองปลัดเทศบาล

กรรมการ

4. นายเชน วิชาภรณ$

ผูอํานวยการกองช.อง

กรรมการ

5. นางสุมาลี รุ.มนุ.ม

ผูอํานวยการกองคลัง

กรรมการ

6. นายสันติพงษ$ สีมาพล

ผูอํานวยการกองการศึกษา

กรรมการ

7. นางอภิญญา แสนมี

ผูอํานวยการกองสวัสดิการ

กรรมการ

8. นางสาวพงษ$นัดดา รัตนวิไลศักดิ์ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

กรรมการ/เลขานุการ

9. นางสาวชลธิชา ซึมครบุรี

ผูช.วยเลขานุการ

ผูช.วยนักทรัพยากรบุคคล

ใหคณะกรรมการ มี หนาที่ รับ ผิด ชอบใหการสนับ สนุ นในดานต.า งๆ เช.น ทรัพยากร และให
คําปรึกษาแนะนํา ร.วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก.คณะทํางาน การร.วมกันจัดทําแผนการจัดการความรูของ
เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ$ ผลั ก ดั น ติ ด ตามความกาวหนาและประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และส. ง เสริ มใหมี ก าร
ดําเนินการตามแผนงานใหมีผลสําเร็จตามวัตถุประสงค$
ทั้งนี้ตั้งแต.บัดนี้เป7นตนไป หรือจนกว.าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป7นอย.างอื่น
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สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๓
(ลงชื่อ)
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ$
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจั
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตํ
เทศบาลตําบลอรพิมพ$ ประจําปงบประมาณ พ.
พ.ศ.
256๔
256๔
ในวั
ในวันที่ 8 มกราคม ๒๕6
๒๕6๓ เวลา ๑๓.
๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ชัน้ ๒ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ$
**************************
รายชื่อคณะกรรมการฯผูเขาร.วมประชุม
1.
2.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายบุญเติบ ชัชวาล
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ$
นายสมชาย ความหมั่น
ปลัดเทศบาลตําบลอรพิมพ$
นายถาวร กวีสันติภาวัฒน$ รองปลัดเทศบาล
นายเชน วิชาภรณ$
ผูอํานวยการกองช.าง
นางสุมาลี รุ.มนุ.ม
ผูอํานวยการกองคลัง
นายสันติพงษ$ สีมาพล
หัวหนากองการศึกษา
นางอภิญญา แสนมี
หัวหนากองสวัสดิการสังคม
นางสาวพงษ$นัดดา รัตนวิไลศักดิ์ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นางสาวชลธิชา ซึมครบุรี ผูช.วยนักทรัพยากรบุคคล

เป7นประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูช.วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการผูไม.มาประชุม
- ไม.มี –
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.
๑๓.๓๐ น.
เมื่อครบองค$ประชุม นายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ$ ประธาน
กรรมการจัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$ กล.าวเป‡ดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
นายบุญเติบฯ

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ มูลเหตุของการประชุม เนื่องจากสาเหตุสําคัญจะตองปฏิบัติตาม พระราช
กฤษฎีกาว.าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด
๓ มาตรา ๑๑ “ส.วนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในส.วนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเป7น
องค$การแห.งการเรียนรูอย.างสมํ่าเสมอ” ดังนั้นคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการ
ความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$ประกอบดวย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผอ.สํานัก/
กอง และบุคลากร เป7นคณะกรรมการ มีหนาที่จัดทําแผนการจัดการความรู ฯ ดังนั้น
จึงไดเรียกประชุมในวันนี้
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เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบร.างแผนการจัดการความรูเทศบาลตํ
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล อธิบายรายละเอียดในการดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$

นายถาวรฯ

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว.าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ ส.วนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในส.วนราชการ
เพื่อใหมีลักษณะเป7นองค$การแห.งการเรียนรูอย.างสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลข.าวสาร
และสามารถประมวลความรูในดานต.าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต$ใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอย.างถูกตอง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ$ รวมทั้งตองส.งเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน$ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดใหเป7น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูร.วมกัน ในการนี้ งานการเจาหนาที่ จึงได
จั ด ทํ า ร. า งแผนการจั ด การความรู เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ$ พรอมนํ า เสนอเพื่ อ ให
คณะกรรมการฯ พิจารณาร.างแผนการจัดการความรูซึ่งประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร,
ประกาศแต.งตั้งทีมงาน , ขอบเขต KM, เปPาหมาย KM, ป`จจัยแห.งความสําเร็จ, แนว
ทางการจัดการความรู, แนวคิดการจัดการความรู เป7นตน ดังมีรายละเอียดตามรูปเล.ม
ที่ไดแจกจ.ายไปใหแลว

นางสุมาลีฯ

ขอสอบถาม ถึงวิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ฯ จะมี
โอกาสประสบความสําเร็จ ตามที่ตั้งเปPาหมายไวหรือไม.

น.ส.พงษ$นัดดาฯ
ดาฯ

การจัดทํากิจกรรม KM บุคคลที่สําคัญที่จะขับเคลื่อน KM ใหเกิดเป7นรูปธรรมไดดีและ
ชัดเจน คือผูนําองค$กรนั้น ๆ ดังนั้น ผูนําของเทศบาลตําบลอรพิมพ$ที่สําคัญ คือ
นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล จะตองร.วมแรงร.วมใจกระตุน สรางแรงจูงใจ
ช.วยเหลือ ปฏิบัติตนเป7นตัวอย.าง ผลักดันวิสัยทัศน$ของ KM อย.างต.อเนื่อง ทั้งนี้
บุคลากรทั้งหมดของเทศบาล จะตองเป‡ดใจรับฟ`ง แลกเปลี่ยนความรู ช.วยเหลือซึ่งกัน
และกัน นําความรูไปสู.การปฏิบัติอย.างเห็นผล มีการติดตามประเมินผล เพื่อทราบ
ป`ญหาอุปสรรค และหาทางแกไขอย.างต.อเนื่อง จึงจะประสบความสําเร็จ
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นายบุญเติบฯ
นางอภิญญาฯ

-๓ท.านปลัดเทศบาล มีความเห็นว.าอย.างไรบางครับ ขอเชิญครับ
เรียนท.านนายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการทุกท.านครับ การหา
แหล.งความรูจากบุคคลผูมีความรูพิเศษ หรือเชี่ยวชาญทางดานต.าง ๆ นั้น อาจ
แบ.งกลุ.มย.อยออกเป7นหลาย ๆ กลุ.มได ซึ่งจําแนกตามองค$ความรู ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เช.น ความรูดานเอกสาร ดานบันทึกขอมูล ระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ ก็เป7นองค$ความรูของสํานักปลัด ความรูดานการเงิน การคลัง ก็เป7น
องค$ความรูของกองคลัง ความรูดานสันทนาการ การศึกษา การจัดกิจกรรม ก็เป7นองค$
ความรูของกองการศึกษา ความรูดานการช.าง ซ.อมแซม ต.อเติมปรับปรุงสิ่งก.อสราง ก็
เป7นองค$ความรูของกองช.าง ดังนั้น จึงให ผอ.กองทุ กกอง มี หนาที่ ซักซอมความ
เขาใจถ.ายทอดความรูเรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองค$ความรู ถ.ายทอดความรู
ดังกล.าวใหบุคลากรในสังกัดทราบทุกคน เพื่อใหเขาใจทฤษฎี KM วิธีการปฏิบัติ โนม
นาวใหมีการเป‡ดใจและพรอมที่จะทํา KM อย.างเต็มใจ รวมทั้งคนหาบุคลที่มีความรูแฝง
และกระตุนเตือนใหบุคลากรในสังกัด ทําการถ.ายทอดความรู โดยกําหนดใหแต.ละกลุ.ม
มีคุณเอื้อ คุณอํานวย คุณกิจ และจัดกิจกรรมวงเล.าของแต.ละกลุ.ม และบันทึกเรื่องเล.า
(Story Telling) และนํามาประมวลบันทึกเป7นขุมความรู (Knowledge Assets) แลว
สังเคราะห$ เป7น บันทึกแก.นความรู (Core Competence) หรือ Explicit Knowledge
แลวจัดเก็บ Explicit Knowledge ไวใน สื่ อ คอมพิ ว เตอร$ โดยใหนั ก วิ ช าการ
ประชาสัมพันธ$และผูช.วย เป7นผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลในรูปไฟล$คอมพิวเตอร$
และพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นอย.างต.อเนื่อง และคณะทํางานจัดทํารูปเล.มเอกสาร เพื่อ
นําไปเรียนรูปฏิบัติทั่วทั้งองค$กร และนําไปปฏิบัติจริง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาหาสถานที่สําหรับถ.ายทอดความรู ประธานกรรมการ
หรือมุม KM เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลใชเป7นสถานที่ถ.ายทอดความรู
เรียนท.านประธานฯ และคณะกรรมการทุกท.านค.ะ ดิฉันขอเสนอใหใช ปPาย
ประชาสัมพันธ$ ศูนย$ขอมูลข.าวสาร องค$ความรูต.างๆธ$และระเบียบ
กฎหมายและสาระน.ารู ชั้น ๑ ขางประตูหองสํานักปลัดเทศบาล เพราะเป7น
ทางเขาออกสํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ$ ซึ่งเป7นปPายแสดงที่เห็นเด.นชัด
สามารถใหบุคลากรในเทศบาล ไดใชประโยชน$ในการเรียนรูและถ.ายทอด
ความรูซึ่งกันและกันไดค.ะ
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ขอใหที่ประชุมพิจารณา ถึงเรื่องสําคัญที่ในการจัดเก็บ และเผยแพร.
องค$ความรูเพื่อใหบุคลากรของเทศบาล นําไปใชอย.างเหมาะสม

นายถาวรฯ

จากความรูที่สามารถคนหาไดจากบุคคลากรที่มีความรูแฝง กรรมการ (Tacit
Knowledge) เมื่อถ.ายทอดใหบุคลากรทุกคนแลวจะพัฒนาเป7น Explicit
Knowledge ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติอย.างทั่วถึงทั้งองค$กร และเมื่อระยะผ.าน
ไป Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กลับไปกลับมาเหมือนเกลียวเชือก ดังนั้น วิธีจัดเก็บ เผยแพร. ชุดความรู
ดังกล.าว เห็นควรให
๑. จัดเก็บชุดองค$ความรูไวในรูปเอกสาร โดยจัดทําเป7นเล.ม เพื่อใชเป7น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. จัดเก็บชุดองค$ความรูในรูปไฟล$คอมพิวเตอร$ โดยบรรจุไวในเว็บไซต$ของ
เทศบาล พรอมจัดทํากระทูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหการเรียนรูร.วมกัน
ทั่วทั้งองค$กร ซึ่งจะพัฒนาเป7นองค$กรแห.งการเรียนรู (Learning Organization)
ในอนาคต โดยมอบหมายใหนักวิชาการประชาสัมพันธ$ และผูช.วยนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ$เป7นคนจัดเก็บขอมูล และพัฒนาระบบขอมูลอย.างต.อเนื่อง

นายสมชายฯ

แผนการจั ด การความรู เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ$ ควรมี ก ารกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม KM เพื่อทราบความกาวหนาป`ญหา
อุปสรรค ขอการดําเนินการตามแผน ฯ ดวยครับ เพื่อประเมินผลแผนการจัดการ
ความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$ และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม
และประเมินผลต.อนายกเทศมนตรี อย.างนอยปละ ๑ ครั้ง

นายบุญเติบฯ

มีผูใด จะเสนอความเห็นอีกหรือไม. หากไม.มี ขอมติที่ประชุม เห็นชอบการ
จัดทําแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$ หรือไม.

มติที่ประชุม

เห็นชอบร.างแผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลอรพิมพ$ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕6๔

ระเบียบวาระที่ ๓
นายบุญเติบฯ

เรื่องอื่น ๆ
มีผูใด จะเสนอความเห็นอีกหรือไม. … หากไม.มี ขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑5.2๐ น.
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...............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชลธิชา ซึมครบุรี)
ผูช.วยนักทรัพยากรบุคคล
ผูช.วยเลขานุการ
.................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพงษ$นัดดา รัตนวิไลศักดิ์)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมชาย ความหมั่น)
ปลัดเทศบาลตําบลอรพิมพ$
กรรมการ

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ$
ประธานกรรมการ
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