บทนำ
กำรพัฒนำบุคลำกร หมำยถึง กระบวนกำรที่จะเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ควำมเข้ำใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็น ผลให้ กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภ ำพยิ่งขึ้น กำรพัฒ นำบุคคลอำจ
จ ำแนกออกเป็ น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คื อ กำรพั ฒ นำผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำและกำรพั ฒ นำตนเอง
นอกจำกนั้น กำรพัฒนำบุคคลำกรยังเป็นกระบวนกำรที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีกำรทำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะและทัศนคติของบุคลำกรให้เป็นไปทำงที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วนั้นปฏิบัติงำนได้ผล
ตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มำตรำ 11 ระบุดังนี้ “ส่ว นรำชกำรมีห น้ำที่พัฒ นำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำ ง ๆ
เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด ให้เป็นบุคลำกรที่
มีป ระสิ ทธิ ภ ำพและมีก ำรเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ทั้ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรปฏิบั ติ รำชกำรของส่ ว นรำชกำรให้
สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำซุง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรที่ดี จึงได้นำแผนจัดกำรควำมรู้ (knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบกำรจัดกำรที่
สำมำรถกำหนดขึ้น และนำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยทำงองค์กรได้จัดวำงระบบกำรจัดควำมรู้ และ
แผนกำรดำเนินกำรจัดองค์ควำมรู้
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1. คณะทำงำน
1. นำยวิทยำ สำเภำ
นำยกเทศมนตรี
ประธำนธรรมกำร
2. นำยชำญชัย อักโข
ปลัดเทศบำล
กรรมกำร
3. นำยอภิเชษฐ์ คันทักษ์
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
4. นำยพิทักษ์ ทองพิเศษ
ผู้อำนวยกรกองคลัง
กรรมกำร
5. นำยชำตรี นำมวงศ์
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
กรรมกำร
6. นำงสำวตติมำลย์ บัวหอม
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
กรรมกำร
7. นำงอภิสรำ วงษ์วัน
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
8. นำยประเสริฐ ไชยศำสตร์
นักทรัพยำกรบุคคล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำนมีหน้ำที่ดังนี้
1. ดำเนินกำรจัดทำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กรของเทศบำลตำบลกุดประทำย
2. จัดทำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร
3. ดำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรม

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas)
กรอบกำรประเมินด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งจะต้องมีควำมเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ พระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 11 กำหนดให้ส่วนรำชกำร
มีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ ข้อมูล
ข่ำวสำรและสมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
รวดเร็ว เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิท ธิภำพ และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมพระ
รำชกฤษฎีกำ ดังนั้น
ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย
1. ส่งเสริ มกำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้พัฒนำบุคลำกร และให้ เป็นส่ว นหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำน
2. เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรนำกำรจัดกำรควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร
และพัฒนำของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในเทศบำล

๓ เป้ำหมำย KM (Desired State)

 เป้ำหมำย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดำเนินกำร
ประกอบด้วย
๑). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลตำบลกุดประทำย ไดรับกำรพัฒนำศักยภำพ
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนำ ในหลักสูตร ต่ำง ๆ
๒). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัด มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน/ กิจกรรม ของเทศบำล
อย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง

-2๓). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำล มีสวนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้แก่
เพื่อนร่วมงำน
๔). กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในกำรบริหำรและปฏิบัติงำน
๕). กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรสรำงขวัญและกำลังใจแกผู้ปฏิบัติงำน

๔ ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมเป้ำหมำย
KM ที่เลือกทำ สำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมภำยในองค์กร คือ
๑). ผู้บริหำรส่วนใหญ่ให้ควำมสำคัญ และสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรม
๒). บุคลำกรที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
๓). คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมุ่งมั่นในกำรดำเนินงำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
๔). มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

๕ แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้
กำรจัดกำรควำมรู้ Knowledge Management
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ใน
ส่วนรำชกำรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ควำมรู้มี ๒ ประเภท คือ
๑. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรทำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำ
เป็นคำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรทำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิง วิเครำะห์
บำงครั้ง จึงเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม
๒. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ โดย
ผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และบำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบ
รูปธรรม
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรดำเนินกำรอย่ำงน้อย ๖ ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่
๑). กำรกำหนดควำมรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
๒). กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร
๓). กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วน ให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน
๔). กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกรรมงำนของตน
๕). กำรนำประสบกำรณ์จำกกำรทำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด “ขุมควำมรู้” ออกมำบันทึกไว้

-3๖). กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” สำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชุด
ควำมรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมโยงมำกขึ้น เหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น
โดย ที่กำรดำเนินกำร ๖ ประกำรนี้บูรณำกำรเป็นเนื้อเดียวกัน ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่ำงอื่นที่เข้ำใจได้ทั่วไป (Explicil Knowledge) และ
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่ำงกำย (ทักษะในกำรปฏิบัติ) กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรมที่คน
จำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดย คนคนเดียว เนื่องจำกเชื่อว่ำ “จัดกำรควำมรู้” จึงมีคนเข้ำใจผิด
เริ่มดำเนินกำรโดยรี่เข้ำไปที่ควำมรู้ คือ เริ่มที่ควำมรู้ นี่คือควำมผิดพลำดที่พบบ่อยมำก กำรจัดกำรควำมรู้ที่
ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งำนหรือเป้ำหมำยของงำน เป้ำหมำยของงำนที่สำคัญ คือ กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในกำร
ดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ ที่เรียกว่ำ Operration Effectiveness และนิยำมผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๘ ส่วน คือ
๑). กำรสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งกำรสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ
สนองตอบควำมต้องกำรของเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบควำมต้องกำรของพนักงำน และสนองตอบ
ควำมต้องกำรของสังคมส่วนรวม
๒). กำรมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นวัตกรรมในกำรทำงำน และวัตกรรมด้ำน
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำ
๓). ขีดควำมสำมำรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลำกรที่พัฒนำขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภำพกำรเรียนรู้ขององค์กร
๔). ประสิทธิภำพ (Efficiency) ซึ่งหมำยถึงสัดส่วนระหว่ำงผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป กำร
ทำงำนที่ประสิทธิภำยสูง หมำยถึง กำรทำงำนที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมำกหรือคุณภำพสูง
เป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ กำรที่กลุ่มคนที่ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน
มีชุดควำมรู้ของตนเอง ที่ร่วมกับสร้ำงเอง สำหรับใช้งำนของตน คนเหล่ำนี้จะสร้ำงควำมรู้ขึ้นใช้เองอยู่
ตลอดเวลำ โดยที่กำรสร้ำงนั้นเป็นกำรสร้ำงเพียงบำงส่วน เป็นกำรสร้ำงผ่ำนกำรทดลองเอำควำมรู้จำก
ภำยนอกมำปรับปรุงให้เหมำะต่อสภำพของ ตน และทดลองใช้งำน จัดกำรควำมรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินกำร
เฉพำะหรือเกี่ยวกับเรื่องควำมรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภำษำวิชำกำรเรียกว่ำ บูรณำกำรอยู่กับ
ทุกกิจกรรมของกำรทำงำน และที่สำคัญตัวกำรจัดกำรควำมรู้เองก็ต้องกำรกำรจัดกำรด้วย
เป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้เกิดพัฒนำกำรของควำมรู้ หรือกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะเกิดขึ้นภำยใน
องค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ เป็นกำรพิจำรณำว่ำองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย คืออะไร
และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย เรำจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรำมีควำมรู้อะไรบ้ำง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ เช่น กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก รักษำ
ควำมรู้เก่ำ กำจัดควำมรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้ใหม่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำร
เก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในอนำคต
4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำนใช้ภำษำเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์

-45. กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นกำรทำให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำย และสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ(IT)
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทำได้หลำยวิธีกำร โดยอำจทำเป็นเอกสำรฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดทำระบบ ทีมข้ำมสำยงำน กิจกรรมกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งควำมรู้ ระบบพี่เลี้ยง
กำรสับเปลี่ยนงำน กำรยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ เป็นต้น
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร กำรเปลี่ยนแปลง(Change Management Process)
กำรเรียนรู้
(Learninig)

กำรวัดผล
(Measurements)

กำรยกย่องชมเชยและ
กำรให้รำงวัล
(Recognition and
Reward)
เป้าหมาย
(Desired State)

กระบวนกำรและ
เครื่องมือ Process
and Tools

กำรสื่อสำร
(Communication)

กำรเตรียมกำรและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (
Transition and Behavior)

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (change Management Process)
เป็นกรอบแนวควำมคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องกำรจัดควำมรู้ภำยในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภำยในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
1. กำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำกผู้บริหำร
,โครงกำรพื้นฐำนขององค์กร ทีม หน่วยงำนที่รับผิดชอบ มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล กำหนดปัจจัยแห่ง
ควำมสำเร็จชัดเจน
2. กำรสื่อสำร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้ำใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่ำงไร
3. กระบวนกำรและเครื่องมือ ช่วยให้กำรค้นหำ เข้ำถึง ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนควำมรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยกำรเลือกใช้กระบวนกำรและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของควำมรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะกำร
ทำงำน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยำกร
4. กำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญและหลักกำรของกำรจัดกำรควำมรู้
โดยกำรเรียนรู้ต้องพิจำรณำถึง เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำร กำรประเมินผลและปรับปรุง

-55. กำรวัดผล เพื่อให้ทรำบว่ำกำรดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ มีกำรนำผลของกำรวัด
มำใช้ในกำรปรับปรุงแผนและกำรดำเนินกำรให้ดีขึ้น มีกำรนำผลกำรวัดมำใช้ในกำรสื่อสำรกับบุคลำกรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรวัดผลต้องพิจำรณำด้วยว่ำจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่
วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ
6. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจำรณำได้แก่ ค้นหำควำมต้องกำรของบุคลำกร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยำว บูรณำกำรกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลำ

6. หัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้
มีผู้รู้ได้กล่ำวถึง KM หลำยแง่หลำยมุมที่อำจรวบรวมขึ้นของคำตอบว่ำ หัวใจของ KM อยู่ที่ไหน โดย
อำจกล่ำว่ำเป็นลำดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจำกฐำนข้อสมมุติฐำนแรกที่เป็นสำกลที่ยอมรับทั่วไปว่ำควำมรู้
คือ พลัง (DOPA KM Team)
1. Knowledge is power : ควำมรู้คือพลัง
2. ควำมสำเร็จของกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสำร แต่อยู่ที่กำรมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงคนด้วยกัน
3. จุดหมำยปลำยทำงสำคัญ ของควำมรู้มิใช่ที่ตัวควำมรู้ แต่อยู่ที่กำรนำไปปฏิบัติ
4. นิยำมใหม่ของผู้จัดกำร คือ ผู้ซึ่งทำให้ควำมรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่ำ จำกข้อควำมที่กล่ำวถึง ควำมรู้ดังกล่ำว พอทำให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลำดับชั้นมำเริ่มแต่
ข้อควำมแรกที่ว่ำ ควำมรู้คือพลังหรือ ควำมรู้คืออำนำจ ซึ่งเป็นข้อควำมเป็น ที่ยอมรับที่เป็นสำกล ทั้งภำคธุรกิจ
เอกชน และภำครำชกำร จำกกำรยอมรับดังกล่ำวมำสู่กำรเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ำมีควำมสำคัญในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ว่ำเครื่องมือหรือเอกสำรใดและมักกล่ำวถึงว่ำ แม้ควำมรู้จะถูกจัดระบบและง่ำยต่อกำรเข้ำถึง
ของบุคคล ต่ำงๆดีเพียงใดก็ตำม ถ้ำมี ควำมรู้เกิดควำมรู้ขึ้นแล้ว หำกไม่นำไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมำย
ปลำยทำงของควำมรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ำยที่เน้นกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมี
คุณค่ำ ประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ว่ำนั่นเป็นนิยำมใหม่ของผู้ทำหน้ำที่เป็นจัดกำรเลย ดังนั้น อำจกล่ำวได้ ว่ำหัวใจ
ของ KM อยู่ที่กำรนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม กำรพัฒนำชุมชนต้องมี 4 องค์ประกอบ
1. ชุมชน หมำยถึง กำรอยู่ร่วมกัน ควำมเป็นชุมชนมีเป้ำหมำยที่กำรอยู่ร่วมกัน
2. เป็นสุข หมำยถึง ควำมเป็นทั้งหมด ควำมเป็นปรกติ สมดุล บูรณำกำร
3. กำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผ่ำนกำรปฏิบัติ
4. กำรเสริมสร้ำง หมำยถึง กำรเอื้ออำนวย ส่งเสริม ไม่ใช้เข้ำไปสอนหรือถ่ำยทอดควำมรู้

-6แผนจัดกำรควำมรู้เทศบำลตำบลกุดประทำย
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลรำชธำนี
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรนควำมรู้ ( KM Process)
ชื่อหน่วยงำน : เทศบำลตำบลกุดประทำย
เป้ำหมำย KM : กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลตำบลกุดประทำย ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรอบรม /สัมมนำ ในหลักสูตรต่ำงๆ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงำนได้รับกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ และกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
กิจกรรม
วิธีกำรสู่
ระยะเวลำ ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ควำมสำเร็จ
1

กำรสร้ำงและ
ส่งอบรม /
ปีงบประมำณ
แสวงหำควำมรู้
สัมมนำ ใน
25๖๑ เป็น
-ภำยใน เทศบำล หลักสูตรต่ำงๆ ต้นไป
-ภำยนอกเทศบำล

บุคลำกรได้รับกำร
อบรม / สัมนำ

2

กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ

บุคลำกรในองค์กรมี หัวหน้ำส่วน
ควำมรู้เพิ่ม
รำชกำรแต่ละ
กอง

3

กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสำรข้อมูลให้
เป็นมำตรฐำน
สมบูรณ์
กำรเข้ำถึงควำมรู้
-บอร์ด
ประชำสัมพันธ์
-ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร

4

จำนวน
บุคลำกรที่
เข้ำรับกำร
อบรม /
สัมมนำ
ปีงบประมำณ จำนวน
25๖๑ เป็น ฐำนควำมรู้
ต้นไป
ด้ำนต่ำงๆ

-รวบรวม
ควำมรู้เป็น
หมวดหมู่และ
จัดทำ
ฐำนข้อมูล
-สร้ำงคลัง
ควำมรู้ ข้อ
ระเบียบต่ำงๆ
ปรับปรุง
ปีงบประมำณ
ฐำนข้อมูล
25๖๑ เป็น
ควำมรู้ของ
ต้นไป
บอร์ด
ประชำสัมพันธ์
รวบรวม
ควำมรู้ตดิ
ประกำศ

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแต่ละ
กอง

จำนวน
ฐำนควำมรู้
ด้ำนต่ำงๆ
ได้รับกำร
ปรับปรุง

บุคลำกรในองค์กรมี หัวหน้ำส่วน
ควำมรู้เพิ่ม
รำชกำรแต่ละ
กอง

ปีงบประมำณ จำนวน
25๖๑ เป็น บุคลำกรที่
ต้นไป
เข้ำถึง
ฐำนข้อมูล

บุคลำกรในองค์กรมี หัวหน้ำส่วน
ควำมรู้เพิ่ม
รำชกำรแต่ละ
กอง

-7แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรนควำมรู้ ( KM Process)
ชื่อหน่วยงำน : เทศบำลตำบลกุดประทำย
เป้ำหมำย KM : กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลตำบลกุดประทำย ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรอบรม /สัมมนำ ในหลักสูตรต่ำงๆ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงำนได้รับกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ และกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
กิจกรรม
วิธีกำรสู่
ระยะเวลำ ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ควำมสำเร็จ
5

กำรแบ่งปัน
แลกเปลีย่ น
ควำมรู้
-บอร์ด
ประชำสัมพันธ์
-แผ่นพับ

6

กำรเรียนรู้
-กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้
-กำรนำควำมรูไ้ ป
ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

ให้บุคลำกรที่
ได้รับกำร
พัฒนำ
ศักยภำพด้ำน
ต่ำงๆเข้ำร่วม
ทำบอร์ดและ
แผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์
/ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร

ปีงบประมำณ จำนวน
25๖๑ เป็น บุคลำกรที่
ต้นไป
แลกเปลีย่ น
ควำมรู้

จำนวนครั้งในกำร
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแต่ละ
กอง

ปีงบประมำณ จำนวน
25๖๑ เป็น บุคลำกรที่
ต้นไป
เรียนรู้

จำนวนครั้งในกำร
เรียนรู้

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแต่ละ
กอง

7 กำรติดตำมและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เทศบำลตำบลกุดประทำย ให้มีคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย
1. นำยชำญชัย อักโข
ปลัดเทศบำลตำบลกุดประทำย
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชำตรี นำมวงศ์
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
กรรมกำร
3. นำยพิทักษ์ ทองพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรรมกำร
4. นำยอภิเชษฐ์ คันทักษ์
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
5. นำงสำวตติมำลย์ บัวหอม ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
กรรมกำร
6. นำงอภิสรำ วงษ์วัน
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
เลขำนุกำร
7. นำยประเสริฐ ไขยศำสตร์ นักทรัพยำกรบุคคล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำร ฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีหน้ำที่กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนกำรจัดกำรควำมรู้เทศบำลตำบลกุดประทำย และดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู้
และรำยงำนผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อนำยกเทศมนตรีอย่ำงน้อยปีละ 1
ครั้ง

แผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
(KM Action Plan)
Knowledge Management

เทศบำลตำบลกุดประทำย
อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลรำชธำนี

