แผนการจัดการองคความรู
(KM Action Plan)

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

บทนํา
จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเป3นองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริ มและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเป3นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เป3นไปตามหลักเกณฑและ
มีวิธีบริหารที่ดี จึงไดจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเป3นระบบการจัดการที่สามารถกําหนด
ขึ้ น และนํ าไปปฏิ บั ติไดอยางเป3 น รู ป ธรรม โดยทางองคกรไดจั ด วางระบบการจั ด การความรู และแผนการ
ดําเนินงานการจัดองคความรู

๑. คณะทํางาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
5. คณะทํางาน KM
5.1 นายวัลลภ
พุกชาติ
ผูอํานวยการกองชาง เป3นคณะทํางาน KM
5.2 นายโกสิน
ชี้ทางดี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม เป3นคณะทํางาน KM
5.3 นางจิตรา
ตรีฤกษงาม
หัวหนาสํานักปลัด
เป3นคณะทํางาน KM
5.4 นางชัยวัฒน
คณโทมุข
ผอ.กองการศึกษาฯ
เป3นคณะทํางาน KM
5.5 นางสาวอริสรา จินดามัง
นักทรัพยากรบุคคล
เป3นคณะทํางาน KM
5.6 นางสาวภัทรนันท ปานออน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน เป3นคณะทํางาน KM
5.7 นางสุนิดา
ศรีจันทรรักษ
ครู
เป3นคณะทํางาน KM
คณะทํางานมีหน6าที่ดังนี้
๑. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
๒. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร
๓. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน
๔. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
๕. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองกรและดําเนินการอื่นๆในสวนที่เกี่ยวของ
หัวหนา KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกร
เพื่อนําเสนอประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน ติดตาม ความกาวหนา
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขประสานงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดันติดตาม ความกาวหนา
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน
และ KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมาย จัดทํา
รายงานความคืบหนาของงานในสวนที่รับผิดชอบ เป3น“แบบอยางที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรูเป3น Master
Trainer ดานการจัดการความรู

๒. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
กรอบการประเมินดานการจัดการความรู ซึ่งจะมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวน
ราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเป3นองคกร แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเป3นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกา
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย
๑) สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากรและใหเป3นสวนหนึ่งของปฏิบัติงาน

๒) เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเป3นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางานของหนวยงานตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล

๓. เปAาหมาย KM (Desired State)
เปdาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ
ประกอบดวย
๑) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตางๆ เชน การศึกษาตอ / ฝiกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ตางๆ
๒) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน / กิจกรรม ขององคกรการบริหารสวนตําบล อยางเขมแข็งและตอเนื่อง
๓) การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนองคกรความรูแกเพื่อนรวมงาน
๔) การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน
๕) การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน

๔. ปGจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปkจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปdาหมาย KM ที่
เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเป3นรูปธรรมภายในองคกร คือ
๑) ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม
๒) บุคลากรที่เกี่ยวของใหความรวมมือเป3นอยางดี
๓) คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงานอยางประสิทธิภาพ
เพื่อใหบรรลุเปdาหมาย
๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางเนื่องและเป3นรู)ธรรม

๕. แนวทางการจัดการความรู6องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
การจัดการความรู6 Knowledge management
การจัดการความรู (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเป3นระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึ ง ความรู และพั ฒ นาตนเองใหเป3 น ผู รู รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะสงผลใหมี
ความสามารถมีความสามารถ ในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรูที่ฝkงอยูในคน (Tacit Knowledge) เป3นความรูที่ไดจากประสบการณพรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เป3นความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเป3นคํา
พูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชนทักษะในการทํางาน งานฝnมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห บางครั้งจึง
เรียกวาเป3นความรูแบบนามธรรม
๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เป3นความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีการ
ตางๆเชน การบันทึกเป3นลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเป3นความรูแบบรูปธรรม

การจัดการความรู6เปMนการดําเนินการอยางน6อย ๖ ประการตอความรู6 ได6แก
๑) การกําหนดความรูหลักที่จําเป3นหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
๒) การเสาะหาความรูที่ตองการ
๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน
๔) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
๕) การนําประสบการณจาการทํางาน และประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด “ขุม
ความรู” ออกมาบันทึกไว
๖) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเป3นชุด ความรูที่
ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป3นเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเป3นทั้งความรูที่ชัด
แจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝkงลึกอยูใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และ
อยูในมือ และสวนอื่นๆของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเป3นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํา
รวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําไดโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการ
โดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ่มที่ความรู นี่คือความผิดพลาดที่พบบอยมาก การจัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่ม
ที่งานหรือเปdาหมายของงาน เปdาหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกเป3น ๔ สวน คือ
๑) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการของลูกคาสนองตอบ
ความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงานของพนักงาน และ
สนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม
๒) การมีนวัตกรรม(Innovation) ทั้งที่เป3นนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรือ
บริการ
๓) ขีดความสามรถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะทอนสภาพการ
เรียนรูขององคกร
๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป การทํางานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง
เปdาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน มีชุด
ความรู ของตนเอง ที่ ร วมกัน สรางเพี ย งบางสวน เป3 นการสรางผานการทดลองเอาความรู จากภายนอกมา
ปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของ ตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรู แตเป3นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรม
ของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย
ตั้งเปAาหมายการจัดการความรู6เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องคกร เป3นองคกรการเรียนรู

ความเป3นชุมชนในที่ทํางาน การจัดการความรูจึงไมใชเปdาหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางขอที่
๑ ของการจัดการความรู เมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผิด เอาการจัดการความรูเป3นเปdาหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเขามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เป3นการดําเนินการเพียงเพื่อใหได
ชื่อวามีการจัดการความรู การริเริ่มดําเนินการจัดการความรูแรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรูเป3น
กาวแรก ถากาวถูกวิธี ก็มีโอกาสสํา เร็จ สูงแตถากาวผิ ด ก็จ ะเดิ นไปสูความลมเหลว ตัว กํ าหนดที่ สํา คัญ คื อ
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู
การจัดการความรู6ที่ดีเริ่มด6วย
- สัมมาทิฐิ : ใชในการจัดการความรูเป3นเครื่องมือเพื่อบรรลุความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ
- การฝiกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการตอเนื่อง
- การจัดการระบบการความรู
แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรู คือ
เปdาหมายที่งาน คน องคกร และความเป3นชุมชนในที่ทํางานดังกลาวแลว เป3นเงื่อนไขสําคัญ ในระดับที่เป3น
หัวใจสูความสําเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมจะนําไปสูการดําเนินการจัดการความรูแบบเทียม และ
ไปสูความลมเหลวของการจัดการความรูในที่สุด แรงจูงใจเทียมตอการดําเนินการจัดการความรูในสังคมไทยมี
มากมายหลายแบบที่พบบอยที่สุด คือ ทําเพียงเพื่อใหไดชื่อวาทํา ทําเพราะถูกบังคับตามขอกําหนด ทําตาม
แฟชั่นแตไมเขาใจความหมาย และวิธีการดําเนินการจัดการความรูอยางแทจริง

6. องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู6 (Knowledge Process)
๑. “คน” ถือวาเป3นองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเป3นแหลงเรียนรู และเป3นผูนําความรูไปใชให
เกิดประโยชน
๒. “เทคโนโลยี” เป3นเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรูไป
ใชอยางงาย และรวดเร็วขึ้น
๓. “กระบวนการความรู” นั้นเป3นการบริหารจัดการ เพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช
เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม
องคประกอบทั้ง ๓ สวนนี้ จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล การจัดการความรูของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเป3นองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเป3นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ขอบเขต KM ที่ไดมีการพิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญเรงดวนในขณะนี้ คือ
การจัดการองคความรูเพื่อแกไขปkญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดกําหนดเปdาหมาย (Desired State)

ของ KM ที่จะดําเนินการในปn ๒๕๔๙ คือ มุงเนนใหอําเภอเป3นศูนยกลางความรู เพื่อแกไขปkญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป3นประโยชนแกทุกฝ{ายที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยที่วัดผลไดเป3นรูปธรรม คือ
อําเภอมีขอมูลผลสําเร็จการแกไขปkญหาความจนเชิงบูรณาการในศูนยปฏิบัติการฯ ไมนอยกวาศูนยละ ๑
เรื่องและเพื่อใหเปdาหมายบรรลุผล ไดจัดใหมีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู (KM Process) และ
กิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคูกันไป โดยมีความคาดหวัด
วาแผนการจัดการความรูนี้จะเป3นจุดเริ่มตนสําคัญสูการปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเปdาหมาย KM
ในเรื่องอื่น ๆ และนําไปสูความเป3นองคกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนตอไป

๗. แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู6องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู6 (Knowledge Management Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดนํามาประยุกตใช
ในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

กระบวนการจัดการความรู6 (Knowledge Management Process)

เป3นกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน
องคกร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ
๑) การบงชี้ความรู เป3นการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปdาหมายคืออะไร
และเพื่อใหบรรลุเปdาหมาย เราจําเป3นตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร
๒) การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรู
เกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว
๓) การจัดความรูใหเป3นระบบ เป3นการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู
อยางเป3นระบบในอนาคต
๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเป3นมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
๕) การเขาถึงความรู เป3นการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เป3นตน
๖) การแบงปkนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเป3น Explicit Knowledge อาจจัดทํา
เป3นเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป3น Tacit Knowledge จัดทําเป3นระบบ ทีมขามสาย

งาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู เป3นตน
๗) การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเป3นสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองค
ความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป3นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปkจจัย
แวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ดังนี้
๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร
(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กําหนดปkจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน
๒) การสื่อสาร – เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา, ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุก
คน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร
๓) กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด,
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร
๔) การเรียนรู - เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู
โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปdาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง

๕) การวัดผล - เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปdาหมายที่ตั้งไวหรือไม, มีการนําผลของการวัด
มาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก
วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come)
๖) การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เป3นการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
มีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา

8. หัวใจของการจัดการความรู6
มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวา หัวใจของ KM อยูที่ไหนได โดย
อาจกลาวเป3นลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความตองการ ( Hierarchy of needs ) ของ
Mcgregor ได โดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกที่เป3นสากลที่ยอมรับทั่วไปวาความรูคือพลัง (DOPA KM Team)
๑. Knowledge is Power : ความรูคือพลัง
๒. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but
rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสําเร็จของการถายทอด
ความรูไมใชอยูที่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูที่การมีปฏิสัมพันธ ระหวางคนดวยกัน
๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางสําคัญ
ของความรูมิใชที่ตัวความรู แตอยูที่การนําไปปฏิบัติ
๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive :
นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล
จะเห็นวา จากขอความที่กลาวถึง ความรูดังกลาว พอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM เป3นลําดับชั้นมาเริ่ม
แตขอความแรกที่วา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซึ่งเป3นขอความเป3นที่ยอมรับที่เป3นสากล ทั้งภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธของคนวามีความสําคัญในการ
ถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึง
ของบุคคล ตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรู เกิดความรูขึ้นแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมาย
ปลายทางของ ความรูและที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมี
คุณคา ประโยชนเป3นรูปธรรมวานั่นเป3นนิยามใหมของผูทําหนาที่เป3นผูจัดการเลยที เดียว ดังนั้น อาจกลาวไดวา
หัวใจของ KM อยูที่การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม อ.นพ.วิจารณ พานิช กลาวไวนาคิด หลังจาก
การไปรวมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อชุมชนเป3นสุข” โดยไดฟkงการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี
ตีความ “การเรียนรูเพื่อชุมชนเป3นสุข” ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องการจัดการความรูอยางลึกซึ้งมาก จึงขอนํามา
เลาสูกันฟkง ทานบอกวา การพัฒนาชุมชนตองมี ๔ องคประกอบ
๑. ชุมชน หมายถึงการอยูรวมกัน ความเป3นชุมชนมีเปdาหมายที่การอยูรวมกัน
๒. เป3นสุข หมายถึงความเป3นทั้งหมด ความเป3นปรกติ สมดุล บูรณาการของปkจจัยตาง ๆ อยางนอย ๘
ดาน ไดแก ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน
๓. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผานการปฏิบัติ
๔. การสรางเสริม หมายถึงการเขาไปเอื้ออํานวย สงเสริม เสริมพลัง (empower) ไมใชเขาไปสอนหรือ
ถายทอดความรู

ทั้ง ๔ องคประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรูในทุกบริบท ไมใชแคการจัดการความรูของ
ชาวบานหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรูนี้ การเรียนรูสําคัญกวาตัวความรู เพราะถาไมระวัง ตัวความรู
จะเป3นความรูที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรูจะมีลักษณะ “ดิ้นได” คือ มีชีวิต เป3นพลวัตการเรียนรูที่ดีที่สุดคือการ
เรียนรูรวมกัน เป3น collective learning และเป3นการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ (interaction learning
through action) อ.บดินทร วิจารณ เป3นบุคคลหนึ่งที่นาสนใจอยางยิ่งในดาน การจัดการความรู
(Knowledge Management - KM) และองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)ไดกลาวไวเมื่อ
คราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ หองประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วา การจัดการความรู (KM) สิ่งสําคัญมันอยูที่การลงมือปฏิบัติใหได ใช
ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันใหได การเรียนรูของบุคคลหัวใจสําคัญอยูที่เราจะไดเรียนรูจากการสอนคนอื่น
(Learning from Teaching) และ สิ่งที่สําคัญของการจัดการความรู ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คน
พัฒนาตนเอง การวางแผนทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ ของงาน ขององคกรเครื่องมือในการจัดการความรู

9. การจัดการความรู6กับองคกรแหงการเรียนรู6
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เป3นเรื่องคอนขางใหม ซึ่งเกิดขึ้นจากการคน
พบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันสงผลกระทบ
ตอการดําเนินการขององคกรเป3นอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยาง
เดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู
จึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เป3นอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเอง
ใหเป3นองคกรแหงการเรียนรูก็จําเป3นจะตองบริหาร จัดการความรูภายในองคกรใหเป3นระบบเพื่อสงเสริมให
บุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคกร ก็นับเป3นการลงทุนที่สูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู
มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการฝiกอบรม เพราะเป3นกระบวนการที่ตองดําเนินการตอ
ภายหลังจากที่บุคลากรมีความรูความ ชํานาญแลว องคกรจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น และในขั้นตอนสุดทาย องคกรจะตองหาเทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับ
องคกรอยางมีระบบเพื่อ ที่จะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรูที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหอยูในโลกของการแขงขันไดสําหรับ
ประเทศไทยนั้นคงเป3นเรื่องทาทาย สําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัวบุคคล และ
การกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน ซึ่งการถายทอดความรูบางประเภทนั้น การฝiกอบรม
อาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม "การหวงความรู"
และวัฒนธรรม "การไมยอมรับในตัวบุคคล" หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนทั้งสองอยางนี้ไดการบริหาร
จัดการความรูก็มิใชเรื่องยาก จนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผานมาเมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป3นเรื่องของการ
กําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ไดกําหนดเป3นหลักการวาสวนราชการตองมีหนาที่
ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมี ลักษณะเป3นองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสรางความมีสวนรวม
ในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง กันและกัน

10. CoP (Community of Practice)
CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือ
เชื่อมโยงกันอยางไมเป3นทางการ ประสบปkญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้
มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและกัน
มีเปdาหมายรวมกัน มีความมุงมั่นรวมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีขึ้น
มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษาเดียวกัน
มีบทบาทในการสราง และใชความรู และยึดถือคุณคาเดียวกัน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง
มีชองทางเพื่อการไหลเวียนของความรู หรือผานเทคโนโลยี
มีความรวมมือชวยเหลือ ทําใหความรูเขาไปถึงผูที่ตองการใชไดงาย
มีปฏิสัมพันธตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง
มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม
ทําใหเพิ่มพูนความรูที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับที่งายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็ก ๆ ซึ่ง
ทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง มีเปdาหมายรวมกัน และตองการที่จะแบงปkนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจาก
การทํางาน กลุมดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการ เป3นกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังคม
และความพยายามที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จ เป3นกลุมที่ไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสราง
องคกร และอาจจะมีเปdาหมายที่ขัดแยงกับผูนําองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมาก และ
คนคนหนึ่งจะเป3นสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอยางไร เครือขายความสัมพันธที่ไมเป3น
ทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเป3นทางการจะเอื้อตอการ
เรียนรู และการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางที่เป3นทางการ คําวา ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoP ชี้
จุดเนนที่ การเรียนรูซึ่งไดรับจากการทํางาน เป3นหลัก เป3นแงมุมเชิงปฏิบัติ ปkญหาประจําวัน เครื่องมือใหม ๆ
พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทํางานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการ
ถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝkงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือการ
ฝiกอบรมตามปกติ เครือขายที่ไมเป3นทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ
ไดดีกวา การสื่อสารตามโครงสรางที่เป3นทางการ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ
แนวคิด CoP
CoP เป3นกลไกของการไขวควาหาความรูเขาหาตัว มากกวาการรวบรวมความรู เพื่อสงมอบใหผูอื่น
CoP เป3นเรื่องของการเรียนรู เพื่อเป3นคนทํางานที่เกงขึ้น มิใชแคเรียนรูวา จะทํางานอยางไร หรือ
เรียนรูแตเรื่องที่เป3นนามธรรม
การเป3นสมาชิกของ CoP คือ มีสวนรวมในชุมชนนั้น อยางมีความหมาย
CoP ควรเชื่อมโยงกับเปdาหมายหลักขององคกร
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทําในบริบทเฉพาะ
สิ่งที่มีผลตอการปฏิบัติ และเป3นผลจากการเรียนรู ไดแก

สิ่งที่ปรากฏชัดแจง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาที่ชัดเจน เกณฑที่กําหนดไว
กฎขอบังคับ สัญญา
สิ่งที่ไมปรากฏชัดแจง: ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหยั่งรู การรับรู ความออนไหว ความ
เขาใจ สมมติฐาน มุมมองซึ่งเป3นที่ยอมรับทั่วไป
การปฏิบัติมิใชสิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ ดวยคําสั่ง
หรือกฎระเบียบ
มีค นอื่ นในองคกร ซึ่ งมีป ระสบการณที่จ ะเป3 นประโยชนกั บ เรา พวกเขาเต็ มใจที่ จ ะแบงปk น
ประสบการณนั้น ใหผูอื่น และเราเต็มใจที่จะชวยพวก เขา เราสามารถคนหาพวกเขาไดพบ แมจะไมรูจักพวก
เขา ธรรมชาติของ CoP
องคกรประกอบไปด6วย CoP จํานวนมากทับซอนกันอยู คูขนานไปกับโครงสรางที่เป3นทางการของ
องคกร
รอบชีวิตของ CoP ไมมีความชัดเจนวา เริ่มตนเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ขึ้นกับความพรอม และโอกาส
เหมาะ สําหรับการเรียนรู
ประเด็นที่ CoP ใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของสมาชิก การ
สนับสนุน CoP
ปฏิบัติตอ CoP เสมือนทรัพยสินขององคกร ใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลขาวสาร ดูแล
เปdาหมายใหสอดคลองกับองคกร
สงเสริมการสร6าง CoP ดวยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้น จากกลุมที่ไมเป3นทางการ และดึงชุมชนเขา
มารวมกันทํางาน ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
มองวา องคกรเปMนที่รวมของชุมชน ที่เชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนที่เหมาะสม และมีสวนตอ
ความสําเร็จขององคกร
สงเสริมให6 CoP เรียนรูจากภายในกลุม และจากกลุมอื่นๆ
ดูแลวา กลไกขององคกรมีสวนในการสนับสนุน CoP
สงเสริมการเรียนรู6ทุกรูปแบบ และเชื่อมตอทั่วทั้งองคกร มุมมองตอการเรียนรู
การเรียนรู6 เป3นสวนหนึ่งของการปฏิบัติ แตเรามักจะมองไมเห็นวา เกิดการเรียนรูดีขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรูไ6 มไดเกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แตเกิดจากการทําความเขาใจ ในตรรกะ
หรือวิธีคิดของคนอื่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเราแลกเปลี่ยนความเขาใจ และความคิดกันไดกวางขวางขึ้น แตหัวใจ
ของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจรวมกัน ใสใจความคิดของกันและกัน และสรางชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน การหา
โอกาสเรียนรู
ถามีปkญหาเกี่ยวกับการเรียนรู ใหมองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีสวนรวม และการแยกตัวของ
สมาชิก
เมื่อมีการนําความรู6ไปใช6ในบริบทอื่น หรือมีการสงผานขอมูลขาวสารไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ให
ติดตามเรียนรูการปรับเปลี่ยน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม
รับรู6การเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหมๆ ในที่ไกลหูไกลตา

การเรียนรู6ที่ชายขอบของ CoP ก็มีความสําคัญ ไดแก การดึงดูดสมาชิกใหม การตอบสนองสิ่งกระตุน
จากภายนอก การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอื่น ๆ ขอควรระวัง
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู6ที่ฝGงลึก มาเขาไวในลักษณะของเอกสาร อาจจะกอใหเกิดผลเสีย
มากกวาผลดี เกิดเป3นขยะของขอมูลขาวสาร ที่ไมคนใช สุดทายคนก็ยังตองการความชวยเหลือ ในเรื่อง
ประสบการณ จากเพื่อนรวมงาน
ให6มีการเรียนรู6ใกลชิดกับการปฏิบัติใหมากที่สุด อยาดวนหลวมตัวที่จะสกัดความรูความรูจาก CoP
หรือเปลี่ยนความรูจาก CoP ไปเป3นหลักสูตรเพื่อการฝiกอบรม
แนวคิดปGจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู ไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล อยาสรางหองสมุดที่
เต็มไปดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพื่อชวยในการเชื่อมตอระหวางบุคคลตอบุคคล
ปkจจัยสูความสําเร็จ กลุมที่ไมเป3นทางการเป3นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เติบโตขึ้นเมื่อเป3นที่ประสงคของสมาชิก การที่จะใหมีคุณคาตอองคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแลดวยความ
ระมัดระวัง การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทําใหไมเป3นที่สนใจจากสมาชิก การปลอยปละละเลย ก็อาจจะทําให
แคระแกร็นเหี่ยวเฉา ความทาทายนี้แตกตางจากปkจจัยตางๆ ที่ผูนําองคกรเคยประสบ ความทาทายสําหรับ
CoP ปkญหาสําคัญของชุมชนที่กําลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปลอยใหผูประสานงาน
รับผิดชอบไปคนเเดียว เมื่อผูประสานงานหันไปทํางานอื่น ชุมชนก็ลมสลาย ปkญหาสําคัญของชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ คือ การที่สนใจอยูแตความสําเร็จของตนเอง ขอเสนอแนะตอไปนี้ จะชวยรักษาพลังของชุมชน ให
เกิดความตอเนื่อง นําสมาชิกใหมเขามารวม และมุงไปที่ประเด็นที่แหลมคม
เชิญผู6นําทางความคิด ซึ่งเป3นที่ยอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพื่อสรางพลังใหแกชุมชน
จัดให6มีเวทีพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสรางความตื่นตัว ความไวเนื้อเชื่อใจ ความรูสึก
รวม
สงเสริมการติดตอระหวางสมาชิกของชุมชน
จัดตั้งกลุมแกนที่แข็งขัน ไมจําเป3นวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนกลุมแกน
ดวยการใหเป3นที่รับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพิ่มมากเป3นพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค
ทําให6การติดตอ การให6ข6อมูล และการเข6าถึงชุมชนเปMนเรื่องงาย เชน การใช Software computer
ที่ใชงาย และคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณคามากของชุมชน คือ การรวมกันแกปkญหา แตการ
อภิปรายปkญหาอยางเปŒดอก ในขณะที่ความคิดยังไมสุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเป3นสิ่งที่ไมใชธรรมชาติ
ของเรา ความทาทายของสมาชิกที่สําคัญ คือ การพูดถึงปkญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจํานวนมากที่เราไมรูจัก
สร6างเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เป3นผูขอความชวยเหลือ และหา
ผูที่มีกึ๋นไปรวมอยูในเวที ผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพื่อใหสมาชิกอภิปรายไปที่
สมมติฐาน ที่ใชและเลือก การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใชเป3นจุดเริ่มตนสําหรับ
การสรางชุมชนได
ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดกลาวไววา CoP เป3นกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเป3นทางการ
มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสราง องคความรูใหม ๆ เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งรวมกัน ซึ่งความไววางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเป3น สิ่งที่สําคัญ

Cop จะมีความแตกตางจากการที่บุคคลมารวมกลุมกันเป3นทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่ Cop เป3น
การรวมตัวกันอยางสมัครใจ เป3นการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการมอบหมาย
สั่งการเป3นการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเรื่องที่สนใจรวมกันเทานั้น
ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุม CoP จะพัฒนาเป3นองคความรูที่เป3นประโยชนตอการ
พัฒนาการทํางานของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยางไมเป3นทางการใน
ทามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใชเทคนิคที่เรียกวาสุนทรีสนทนา (Dialogue) ซึ่งเป3นการ
สนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผูพูด ใหเกียรติกัน ใหโอกาสกัน และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับ
ฟkงผูอื่นพูดอยางตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)

บทสรุป
ชุมชนแหงการเรียนรู (CoP) เป3นกิจกรรมเริ่มตนอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรม
หลายประการที่จะตองดําเนินการทั้งในสวนที่อาจเรียกวาเป3นมิติ ของการบังคับและในสวนที่เป3นมิติของการ
สงเสริม สวนที่เป3นมิติการบังคับ คือ การที่จะตองดําเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดที่เป3นพันธะสัญญาที่กรมการ
ปกครองไดจัดทําไวในคํารับรองการ ปฏิบัติราชการประจําปnงบประมาณ ๒๕๔๙ กับ สํานักงาน ก.พ.ร. ให
สําเร็จ คือ การดําเนินการในสวนกลางของทุกสํานัก/กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM Action
Plan) กับการดําเนินการในสวนภูมิภาคของอําเภอ/กิ่งอําเภอ ในการทําใหอําเภอ/กิ่งอําเภอ เป3นศูนยกลางองค
ความรูเพื่อการแกไขปkญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ ที่เป3นประโยชนแกทุกฝ{ายที่เกี่ยวของ โดย
อําเภอ/กิ่งอําเภอ จะตองจัดทําผลสําเร็จการแกไขปkญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ จํานวน ๑ เรื่อง
เพื่อเผยแพรติดไวที่ ศตจ.อําเภอ/กิ่งอําเภอ และบันทึกไวที่เว็บไซตของจังหวัดและกรมการปกครอง ในสวนที่
เป3นมิติของการสงเสริม คือ การดําเนินการ KM ในฐานะที่เป3นตัวขับเคลื่อน องคกรสูความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและทําใหมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือไดวาเป3น “ทุนทาง
สังคม” มีความสําคัญยิ่งตอการเดินทางไปสูเปdาหมาย KM ดังกลาว การศึกษาเรียนรูเรื่อง KM และการมีสวน
รวมอยางแข็งขันในกิจกรรม KM ตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจะทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผล กับงานดานการ
จัดการความรูที่กรมปกครองรับผิดชอบ เชน เดียวกับงานอื่น ๆ ที่ผานเขามาและสําเร็จผลลงดวยดี กับทั้งเกิด
คุณคาประโยชนแก ประชาชนและชาติบานเมืองไปพรอมกัน เป3นที่ยอมรับและไดเกิดความไววางใจจากรัฐบาล
ทุกรัฐบาลเสมอมา

11. คุณเอื้อ คุณอํานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู6
๑. ผูบริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจัดการความรู ถาผูบริหารสูงสุดเป3นแชมเปnŽยน (เห็นคุณคา
และดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่วายากทั้งหลายก็งายขึ้น ผูบริหารสูงสุดควรเป3นผูริเริ่มกิจกรรมจัดการ
ความรู โดยกําหนดตัวบุคคลที่จะทําหนาที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป3นผูบริหารระดับสูง เชน รอง
อธิบดี, รองผูอํานวยการใหญ ,นายกเทศมนตรี
๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถาการริเริ่มมาจากผูบริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” ก็สบาย
ไปเปลาะหนึ่ง แตถาการริเริ่มที่แทจริงไมไดมาจากผูบริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือ นํา
เปdาหมาย/หัวปลา ไปขายผูบริหารสูงสุด ใหผูบริหารสูงสุดกลายเป3นเจาของ “หัวปลา” ใหได บทบาทตอไปของ
“คุณเอื้อ” คือ การหา “คุณอํานวย” และรวมกับ “คุณอํานวย” จัดใหมีการกําหนด “เปdาหมาย/หัวปลา” ใน

ระดับยอยๆ ของ “คุณกิจ/ผูปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เขากับวิสัยทัศน พันธกิจ เปdาหมาย และ
ยุทธศาสตรขององคกร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (Empowerment), รวม
Share ทักษะในการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อประโยชนในการดําเนินการจัดการความรูโดยตรง และ
เพื่อแสดงให “คุณกิจ” เห็นคุณคาของทักษะดังกลาว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรู
พรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับกิจกรรมสรางสรรคอื่นๆ ทั้งภายในและนอกองคกร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการดําเนินการใหคําแนะนําบางเรื่อง และแสดงทาทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยกยอง
ในผลสําเร็จ และใหรางวัลที่อาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสรางความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator , KF) เป3นผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู
ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยูที่การเป3นนักจุดประกายความคิดและการเป3นนักเชื่อมโยง โดยตองเชื่อมโยง
ระหวางผูปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผูบริหาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหวาง “คุณกิจ” ตาง
กลุมภายในองคกร, และเชื่อมโยงการจัดการความรูภายในองคกร กับภายนอกองคกร โดยหนาที่ที่ “คุณ
อํานวย” ควรทํา คือ
- รวมกับ “คุณเอื้อ” จัดใหมีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพื่อ
สรางความเป3นเจาของ “หัวปลา”
- จัดตลาดนัดความรู เพื่อให คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดความรูออกมาจากวิธี
ทํางานที่นําไปสูความสําเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาชวย” (Peer Assist) เพื่อใหบรรลุ “หัวปลา” ไดงาย หรือ
เร็วขึ้น โดยที่ผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเลาหรือสาธิต
- จัดพื้นที่เสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรูที่ได เชน ใช
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต เว็บบอรด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายขาว เป3นตน
- สงเสริมใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป3นความรู หรือเป3น
หัวใจในการบรรลุเปdาหมายหลักขององคกร
- เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรูขององคกร กับกิจกรรมจัดการความรูภายนอก เพื่อสราง
ความคึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก
๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผูปฏิบัติงาน เป3นพระเอกหรือนางเอกตัว
จริง ของการจัดการความรู เพราะเป3นผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ ๙๐-๙๕ ของทั้งหมด
“คุณกิจ” เป3นเจาของ “หัวปลา” โดยแทจริง และเป3นผูที่มีความรู (Explicit Knowledge) และเป3นผูที่ตองมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สราง แปลง ความรูเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปdาหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว
๕. คุณประสาน (Network Manager) เป3นผูที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรู
ระหวางหนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กวางขึ้น เกิดพลังรวมมือทางเครือขายในการเรียนรูและ
ยกระดับความรูแบบทวีคูณ

๑2. ภาษิต คําคม KM
- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรูอยูในผูใช ไมใชอยูใน
แหลงรวมความรู (Y. Maholtra)

- KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรูเป3นการเดินทาง ไมใชเปdาหมาย
ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)
- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู
เพียงเล็กนอยเพื่อปฏิบัติมีคามากกวาความรูมหาศาลที่อยูเฉย ๆ (Kahlil Gibran)
- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรูเป3นสินทรัพยสําคัญ แต
บอยครั้งความรูเป3นสิ่งฝkงลึกและเป3นสินทรัพยสวนบุคคล
- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรูไมใชเพียงการรู แตเป3นการ
กระทํา
- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather
interactions between people. การถายทอดความรูสาเร็จไดไมใชเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือเอกสาร
แตเป3นเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)
- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาด ไปสูการคนหาความผิดพลาดและแกไข

๑3. เรียนรู6คานิยมของข6าราชการยุคใหม
I AM READY
I (Intergrity) = การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี
A (Actiumens) = ขยันตั้งใจทํางาน
M (Moral) = มีศีลธรรม
R (Relevancy) = มีการเรียนรูและปรับตัวใหทันกับปkญหา
E (Efficiency) = การทํางานที่มุงเนนประสิทธิภาพ
A (Accountability) = การมีความรับผิดชอบตอผลงาน
D (Democracy) = มีใจและการกระทําที่เป3นประชาธิปไตย
Y (Yield) = มีผลงานเป3นที่ประจักษและปฏิบัติงานโดยเนนผลสัมฤทธิ์

14. แผนการจัดการความรู6องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
แผนการจัดการความรู6 (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู6 (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
เปdาหมาย KM ( Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดรับ
พัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ / ฝiกอบรม /
สัมมนา ในหลักสูตรตาง ๆ
หนวยที่วัดผลไดเป3นรูปธรรม : พนักงาน อบต. ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ

กิจกรรม

1

การสรางและแสวงหา
ความรู
-ภายใน อบต.
-ภายนอก อบต.

2

การจัดความรูใหเป3น
ระบบ
-บอรดประชาสัมพันธ
-เว็บไซต อบต.
-จัดทํารายงาน

3

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเป3น
มาตรฐานสมบูรณ
การเขาถึงความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
-เว็บไซต อบต.
-ศูนยขอมูลขาวสาร
การแบงปkนแลกเปลีย่ น
ความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
-จัดทํารายงาน

4

5

6

การเรียนรู
-การสรางองคความรู
-การนําความรูนําไปใช

วิธีการสู
ความสําเร็จ
จัดหรือสงอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาตอ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปAาหมาย

ผู6รับผิดชอบ

พ.ย. 57
เป3นตนไป

จํานวนบุคลากร
ที่ไดรับการ
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/
ศึกษาตอ
จํานวน
ฐานขอมูลความรู
ดานตาง ๆ

บุคลากรไดรับ
การอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาตอ

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

บุคลากรใน
องคกรไดรับ
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

พ.ย. 57
เป3นตนไป

จํานวนฐาน
ขอมูลความรู
ดานตาง ๆ ที่ได
รับการปรับปรุง

จํานวน
หัวหนาสวน
ฐานขอมูลความรู ราชการแต
ที่ไดรับการ
ละสวน
ปรับปรุง

รวบรวมความรูเพื่อ พ.ย. 57
ติดประกาศ/บันทึก/ เป3นตนไป
จัดเก็บ

จํานวนการ
เขาถึงฐานขอมูล
ความรูดานตางๆ

มีจํานวนการ
เขาถึงฐานขอมูล
ความรูดานตางๆ

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

ใหบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
ดานตาง ๆ เขารวม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต อบต./ศูนย
ขอมูลขาวสารทํา
แผนพับแจก

จํานวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู/จัดทํา
รายงาน
การจัดทํา/
บันทึกขอมูล
ประชาสัมพันธ

บุคลากรใน
องคกรไดรับ
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ขอมูล

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

-รวบรวมความรูเป3น
หมวดหมูและจัดทํา
ฐานขอมูล
-สรางคลังความรู
ระเบียบขอกฎหมาย
ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
ปรับปรุงฐานขอมูล
ความรูของบอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต อบต.

พ.ย. 57
เป3นตนไป

พ.ย. 57
เป3นตนไป

พ.ย. 57
เป3นตนไป

หมาย
เหตุ

แผนการจัดการความรู6 (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู6 (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
เปdาหมาย KM ( Desired State) : เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเป3นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายใน อบต.
หนวยที่วัดผลไดเป3นรูปธรรม : บรรยากาศทีเ่ อื้อตอการนําการจัดการความรูมาเป3นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน
ลําดับ

กิจกรรม

1

การบงชี้ความรู
-มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การนําการจัดการ
ความรูมาเป3นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน
การสรางและแสวงหา
ความรู
-ภายใน อบต.
-ภายนอก อบต.

2

3

4

5

การจัดความรูใหเป3น
ระบบ
-บอรดประชาสัมพันธ
-เว็บไซต อบต.
-วารสาร
-จัดทํารูปเลม/รายงาน
และแผนพับ
การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารขอมูลใหเป3น
มาตรฐาน เนื้อหาให
สมบูรณ
การเขาถึงความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
-เว็บไซต อบต.
-จัดทํารายงาน

6

การแบงปkนแลกเปลีย่ น
ความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
-เว็บไซต อบต.
-จัดทํารายงาน

7

การเรียนรู
-การสรางองคความรู
-การนําความรูนําไปใช

วิธีการสู
ความสําเร็จ
เสริมสรางบรรยากาศ
ใหเอื้อตอการนําการ
จัดการความรูมาเป3น
เครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน
-ประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการ
สรางบรรยากาศ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปAาหมาย

ผู6รับผิดชอบ

พ.ย. 57
เป3นตนไป

จํานวนการ
เสริมสราง
บรรยากาศใหเอือ้
ตอการนําการ
จัดการความรูมา
เป3นเครื่องมือ
จํานวนครั้งที่
ประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุน
การสราง
บรรยากาศ
จํานวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู/จัดทํา
รายงาน/บันทึก
ขอมูลในเว็บไซต
อบต.
หัวหนาสวน
ราชการ
ดําเนินการ
ปรับปรุง
ฐานขอมูลความรู
ดานตาง ๆ
มีผูดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต อบต./
ศูนยขอมูลขาวสาร

มีการเสริมสราง
บรรยากาศให
เอื้อตอการนํา
การจัดการ
ความรูมาเป3น
เครื่องมือ
มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการ
สรางบรรยากาศ
การทํางาน
บุคลากรใน
องคกรไดรับ
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน
ขอมูลความรู

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

มีการดูแลบอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต อบต./
ศูนยขอมูล
ขาวสาร
หัวหนาสวนราช- มีการรวบรวมจัด
การรวบรวมจัดทํา ทําเป3นเอกสาร/
เป3นเอกสาร/ฐาน ฐาน ความรู/
ความรู/เทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล สารสนเทศดูแล
ชองทางการ
ชองทางการ
แบงปkนแลก
แบงปkนแลก
เปลี่ยนความรู
เปลี่ยนความรู
มีการจัดทํา/
มีการจัดทํา/
บันทึกขอมูล
บันทึกขอมูล

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

พ.ย. 57
เป3นตนไป

ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต อบต./ศูนย
ขอมูลขาวสาร ทํา
แผนพับ

พ.ย. 57
เป3นตนไป

-หัวหนาสวนราชการ
ปรับปรุงกลั่นกรอง
ฐานขอมูลความรูบน
บอรดประชาสัมพันธ
เว็บไซต อบต. และ
แผนพับ
ตั้งผูรับผิดชอบดูแล
บอรดประชา
สัมพันธ/เว็บไซต
อบต./ศูนยขอมูล
ขาวสาร
หัวหนาสวนราชการ
รวบรวมจัดทําเป3น
เอกสาร/ฐานความรู/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ชองทางการแบงปkน
แลกเปลี่ยนความรู

พ.ย. 57
เป3นตนไป

ประชา สัมพันธ/
เว็บไซต อบต./ศูนย
ขอมูลขาวสาร

พ.ย. 57
เป3นตนไป

พ.ย. 57
เป3นตนไป

พ.ย. 57
เป3นตนไป

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน
หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

หมาย
เหตุ

แผนการจัดการความรู6 (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process)
ชื่อหนวยงาน : องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
เปdาหมาย KM ( Desired State) : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ฝiกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ
หนวยที่วัดผลไดเป3นรูปธรรม : พนักงาน อบต. ในสังกัดไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ

กิจกรรม

1

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2

การสื่อสาร

3

กระบวนการและ
เครื่องมือ
-การคนหา
-การถายทอด
-แลกเปลี่ยนความรู

4

การเรียนรู

5

การวัดผล

6

การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ
สงเสริมใหบุคลากรใน พ.ย. 57
สังกัด อบต.หนองแขม เป3นตนไป
เห็นความสําคัญของ
การจัดการความรู
ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมที่ทําใหทุก
คนเขาใจถึงการ
จัดการความรู
มีการจัดทําใหบอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต อบต./ศูนย
ขอมูลขาวสารใหมี
การคนหา ถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น
จัดการประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/จัดกิจกรรม
เพื่อใหทุกคนเขาใจ
และตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู
จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู อบต.
หนองแขม
การใหรางวัล

พ.ย. 57
เป3นตนไป

พ.ย. 57
เป3นตนไป

พ.ย. 57
เป3นตนไป

ต.ค. 5๘
เป3นตนไป

ต.ค. 5๘
เป3นตนไป

ตัวชี้วัด

เปAาหมาย

ผู6รับผิดชอบ

บุคลากรในสังกัด
อบต. ทราบ
เปdาหมาย KM
ของ อบต.หนอง
แขม
บุคลากรในสังกัด
อบต.เขาใจถึง
การจัดการ
ความรู

จํานวนบุคลากร
ที่ทราบเปdาหมาย
KM ของอบต.
หนองแขม อยาง
นอย 50%
จํานวนบุคลากร
ที่เขาใจถึงการ
จัดการความรู
อยางนอย 50%

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

บอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต อบต./
ศูนยขอมูล
ขาวสารไดรับ
การปรับปรุงใหดี
ขึ้น
บุคลากรที่เขาใจ จํานวนบุคลากร
และตระหนักถึง ที่เขาใจและ
ความสําคัญและ ตระหนักถึง
หลักการของการ ความสําคัญและ
จัดการความรู
หลักการของการ
จัดการความรู

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

มีการติดตามและ
ประเมินผลแผน
การจัดการความรู
อบต.หนองแขม

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

จํานวนครั้งบอรด
ประชาสัมพันธ/
เว็บไซต อบต./
ศูนยขอมูล
ขาวสารที่ไดรับ
การปรับปรุง

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู อบต.
หนองแขม
บุคลากรในสังกัด จํานวนบุคลากร
อบต. มีความ
ที่เขาใจการ
เขาใจการจัดการ จัดการความรู
ความรู
อยางนอย 50%

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

หัวหนาสวน
ราชการแต
ละสวน

หมาย
เหตุ

๑5. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู6องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
ประกอบดวย
๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
เป3นประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
เป3นกรรมการ
๓. ผูอํานวยการกองคลัง
เป3นกรรมการ
4. ผูอํานวยการกองชาง
เป3นกรรมการ
5. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
เป3นกรรมการ
5. นักทรัพยากรบุคคล
เป3นกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรูองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล อยางนอยปnละ ๑ ครั้ง
…………………………………………………………

