บทนํา
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒ นาบุคคลอาจ
จํ าแนกออกเป็ น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คื อ การพั ฒ นาผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาและการพั ฒ นาตนเอง
นอกจากนั้น การพัฒนาบุคคลากรยังเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรู้ความสามารถ
ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้ าที่พัฒ นาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในราชการได้อย่างถูกต้อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารที่ดี จึงได้นําแผนจัดการความรู้ (knowledge Management) ซึ่งเป็น
ระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการ
จัดความรู้ และแผนการดําเนินการจัดองค์ความรู้
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1. คณะทํางาน
1. นางปราณี อินทร์โฉม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานธรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ นันตะวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
3. นายยุทธนา หมื่นอนันต์
ผู้อํานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. นางฉลวย ทองสุข
ผู้อํานวยกรกองคลัง
กรรมการ
5. นางสาวปณิสา ทองแผ่น
หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
กรรมการ
6. นางสาวน้ําทิพย์ ไกรเมฆ
บุคลากร
กรรมการและเลขานุการ
คณะทํางานมีหน้าที่ดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์กร
2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร
3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas)
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสมารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้น
1. ส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู้ม าใช้พัฒ นาบุ คลากร และให้เป็ นส่วนหนึ่ งของการ
ปฏิบัติงาน
2. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
๓ เป้าหมาย KM (Desired State)
เป้าหมาย KM (Desired State) ทัง้ หมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ
ประกอบด้วย
3.1 ด้านกระบวนงาน
1. นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การ
ฝึกอบรมบุคลากร หรือความรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้
2. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม
ชี้แจงให้ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง
เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย
3. กําหนดให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม
4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน
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5. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
6. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ
7. กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
8. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน
9. ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง
10. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น
11. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ในทุก
ด้าน ทุกกิจกรรม
12. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
13. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง
14. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน
ตนเองปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน
16. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถกู ต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ
และบริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
3.2 ด้านบุคลากร
1. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และ
บุคลากร ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอื่น ๆ ได้
3. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การจัด
สวัสดิการต่าง
4. เพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ
แรงจูงใจอื่นๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
5. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน
6. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์
8. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
9. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
10. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
11. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3.3 ด้านทรัพยากร
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
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3. มีการจัดสรรสนั บสนุ นทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและ
ทันสมัยให้ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ
เท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์
3.4 ด้านลูกค้า/ผูร้ บั บริการหรือผู้ได้รบั ผลกระทบภายนอกองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบล
1. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)
ในการบริหารงาน
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุม้ ค่า
4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคณ
ุ ภาพและเป็นมืออาชีพ
5. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาตําบลหนองแม่นา
7. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา รับฟัง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการ
ดําเนินงานประชาชน
8. ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการ
ดําเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา
9. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแม่นา ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น
10. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแม่นา
๔ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดําเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย
KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
๑. ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๓. คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดําเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๔. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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๕ แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบล
การจัดการความรู้ Knowledge Management
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ บางครั้ง
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
๒. ความรูท้ ี่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครัง้ เรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม
การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่
๑. การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
๒. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
๓. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
๔. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน
๕. การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
๖. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
การดําเนินการ ๖ ประการนีบ้ ูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicil Knowledge) และ (เหตุผล) และอยู่
ในมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํา
ร่วมกันไม่ใช่กจิ กรรมทีท่ ําโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดําเนินการ
โดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่ม
ที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามที่
กําหนดไว้ ที่เรียกว่า Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๘ ส่วน คือ
๑. การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบ
ความต้องการของสังคมส่วนรวม
๒. การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นวัตกรรมในการทํางาน และวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
หรือบริกา
๓. ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร
๔. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การ
ทํางานที่ประสิทธิภายสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง
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เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดําเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน
มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกับสร้างเอง สําหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่
ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จาก
ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดําเนินการ
เฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับ
ทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้น
ภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่
ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก
รักษาความรู้เก่า กําจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้
ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย และสะดวก
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทําได้หลายวิธีการ โดยอาจทําเป็นเอกสารฐานความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งความรู้
ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
กระบวนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง(Change Management Process)
การเรียนรู้
(Learninig)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยิ่งชมเชยและ
การให้รางวัล
(Recognition and
Reward)
เป้าหมาย
(Desired State)

กระบวนการและ
เครื่องมือ Process
and Tools

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (
Transition and Behavior)
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)
เป็นกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
,โครงการพื้นฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จชัดเจน
2. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทํา ,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการ
ทํางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร
4. การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู้
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง
5. การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนําผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น มีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่
วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ
6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา
6. หัวใจของการจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมขึ้นของคําตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหน โดย
อาจกล่าว่าเป็นลําดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้
คือ พลัง (DOPA KM Team)
1. Knowledge is power : ความรู้คือพลัง
2. ความสําเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนด้วยกัน
3. จุดหมายปลายทางสําคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การนําไปปฏิบัติ
4. นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทําให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอทําให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลําดับชั้นมาเริ่มแต่
ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออํานาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสําคัญ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
ของบุคคล ต่างๆดีเพี ยงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่นําไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมาย
ปลายทางของความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมี
คุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ทําหน้าที่เป็นจัดการเลย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหัวใจ
ของ KM อยู่ที่การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาชุมชนต้องมี 4 องค์ประกอบ
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4.

ชุมชน หมายถึง การอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน
เป็นสุข หมายถึง ความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการ
การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผ่านการปฏิบัติ
การเสริมสร้าง หมายถึง การเอื้ออํานวย ส่งเสริม ไม่ใช้เข้าไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้

แผนจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา
เป้าหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เช่น การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ความสําเร็จ
บุคลากรได้รับ สํานักงาน จัดทําองค์
1 การสร้างและ จัดอบรม/ ปีงบประมาณ จํานวน
ความรู้
การอบรม/ ปลัด อบต.
แสวงหาความรู้ สัมมนา /ส่ง 2558 เป็น บุคลากรที่
เป็น
สัมนา
เข้ารับการ
เจ้าหน้าที่ ต้นไป
รูปเล่ม
อบรม/
เข้ารับการ
สัมมนา
อบรม
บุคลากรใน หัวหน้าส่วน
ปีงบประมาณ จํานวน
รวบรวม
2 การเข้าถึง
ความรู้ติด 2558 เป็น บุคลากรที่ องค์กรมีความรู้ ราชการแต่
ความรู้
ละส่วน
เพิ่ม
เข้าถึง
ต้นไป
ประกาศ
-บอร์ด
ฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
3

4

การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
-บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
-แผ่นพับ

จํานวนครั้งใน หัวหน้าส่วน
ให้บุคลากร ปีงบประมาณ จํานวน
ที่ได้รับการ 2558 เป็น บุคลากรที่ การแลกเปลี่ยน ราชการแต่
ละส่วน
เรียนรู้
แลกเปลี่ยน
ต้นไป
พัฒนา
(โดยจัดการ
ความรู้
ศักยภาพ
ประชุม)
ด้านต่างๆ
เข้าร่วมทํา
บอร์ดและ
แผ่นพับ
ประเมินติดตามผลการปฏิบตั ิราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการ
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7. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้อํานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
3. ผู้อํานวยการกองคลัง
เป็นกรรรมการ
4. หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นกรรมการ
5. บุคลากร / ผู้ทําหน้าที่ดูแลงานบุคลากร
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบล และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้
และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

