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คำนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจในกำรส่งเสริมท้องถิ่นให้มีควำม
เข้มแข็งในทุกด้ำน เพื่อสำมำรถตอบสนองเจตนำรมณ์ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งเป็นภำรกิจที่มีควำม
หลำกหลำยและครอบคลุมกำรดำเนินกำรในหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นมิติอีก
หนึ่ งที่จ ะขำดกำรพัฒ นำไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในกำรผลั กดันยุทธศำสตร์และพันธกิจให้ ประสบ
ควำมสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ตำมวัตถุประสงค์ที่วำงเอำไว้
นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงครก พ.ศ. 2561 – 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก

คณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร KM
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก

๑

บทที่ 1
บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
บุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรบริหำรงำนของทุกองค์กร ถ้ำขำดกำร
บริ หำรทรัพยำกรบุคคลให้ มีป ระสิทธิภำพ จะส่งผลให้ กำรทำงำนไม่มีประสิ ทธิผล ล่ ำช้ำ และเ กิดควำม
เสียหำยต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องจัดทำนโยบำยและแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อ
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรใน
ตำแหน่งนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้บุคลำกรมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
จำกหลักกำรดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครกจังได้จัดทำนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขึ้นเพื่อเป็นกำรกำหนดให้พนักงำนส่วนตำบลทุกคนต้อง
ได้รับกำรพัฒนำทุกตำแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตรำกำลังสำมปี (พ.ศ.2561 2563) และแผนพัฒนำ
พนักงำนส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลำกร และเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีกำรปฏิบัติงำนตำม
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ
2.2 เพื่อให้บุคลำกรสำมรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
2.3 เพื่อให้บุคลำกรทุกคนได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม และจริยธรรม
2.4 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2.5 เพื่อดำรงรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป
3. เป้ำหมำย
ควำมคำดหวังในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ระยะสั้น
ผู้บริหำร
3.1.1 พนักงำนในองค์กรสำมำรถนำนโยบำยของผู้บริหำรไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง
3.1.2 กำรบริหำรงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงโปร่งใส พนักงำนมีคุณธรรม และจริยธรรม
3.1.3 พนั ก งำนมี ค วำมรู้ และมี ทั ก ษะในกำรปฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนขององค์ ก รมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
พนักงำนส่วนตำบล
3.1.4 องค์กรให้กำรสนับสนุนพนักงำนส่วนตำบลตำแหน่งสำยงำนบริหำรทุกคนให้ได้รับกำรพัฒนำ
ในแต่ละปี อย่ำงน้อย ๑ หลักสูตร/โครงกำร
3.1.5 องค์กรให้ กำรสนั บสนุนพนักงำนส่ ว นตำบลตำแหน่งสำยงำนปฏิบัติทุกคนให้ ได้รับกำร
พัฒนำในแต่ละปี อย่ำงน้อย ๑ หลักสูตร/โครงกำร

3.1.6 องค์กรให้กำรสนับสนุนลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนจ้ำง ให้ได้รับกำรพัฒนำในแต่ละปี อย่ำง
2
น้อย ๑ หลักสูตร/โครงกำร
3.1.7 ข้ำรำชกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
3.1.8 ข้ ำ รำชกำร ลู ก จ้ ำ งประจ ำ และพนั ก งำนจ้ ำ งน ำหลั ก ธรรมำภิ บ ำลมำปฏิ บั ติ ใ ช้ ใ นกำร
บริหำรงำนบุคคลอย่ำงโปร่งใส
ประชำชน
3.1.9 สำมำรถให้บริกำรประชำชนอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
3.1.10 ประชำชนพึงพอใจในกำรให้บริกำรของพนักงำน
3.1.11 นำควำมคิดเห็นของประชำชนมำปรับปรุงแก้ไขกำรให้บริกำรกับประชำชน
ควำมคำดหวังในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ระยะยำว
ผู้บริหำร
3.2.1 มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
3.2.2 สำมำรถปฏิบัติงำนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
พนักงำนส่วนตำบล
3.2.3 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก เป็นองค์กรที่น่ำอยู่
3.2.4 มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และหน้ำที่รำชกำร
ประชำชน
3.2.5 องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส่ในกำรบริหำรงำน
3.2.6 องค์กรสำมำรถเป็นที่พึ่งของประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงดียิ่ง
3.2.7 องค์กรสำมำรถทำงำนตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้
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บทที่ 2
กำรวิ เครำะห์ศกั ยภำพขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงครก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางครก
 วิสัยทัศน์
“ภำยในปี ๒๕๖๓ จะเป็ นตำบลที่น่ำอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ๑ ใน ๕ ของจังหวัด
เพชรบุรี”
 พันธกิจ
1 ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับ
วิถีชีวิตของชุมชน
2 ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ผังเมือง ให้ได้มำตรฐำน
เพียงพอและพร้อมให้บริกำรแก่ประชำชน
3 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งโดยสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
4 ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำ ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
๕ พัฒนำศักยภำพของประชำชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถพึ่งตนเองได้
๖ สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยให้ประชำชนมีส่ วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำรวำงแผน
พัฒนำ กำรตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรและกำรปกครอง
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของระดับตัวบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
จุดแข็ง S
1. มีภูมิลำเนำอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.
2. ผู้บริหำรทุกระดับให้ควำมสำคัญกับ มำตรฐำนใน
กำรปฏิบัติรำชกำร
3. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ร ะหว่ำงผู้ ปฏิบัติงำนในทุก
สำยงำน
๔. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ เครื่องอำนวยควำม
สะดวกทั่วถึง

จุดอ่อน W
1. บำงส่วนมีควำมรู้ไม่สอดคล้องกับภำรกิจของ อบต.
2. ท ำงำนในลั ก ษณะเชื่ อ ควำมคิ ด ส่ ว นตั ว มำกกว่ ำ
หลักกำรและเหตุผลที่ถูกต้องของทำงรำชกำร
3. บุคลำกรยังเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่ครบทุกสำยงำน
4. บุคลำกรขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้และ
พัฒนำงำน
5. บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
ระเบียบ กฎหมำยที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
โอกำส O
ข้อจำกัด T
1. มีควำมใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชำชนทำให้เกิดควำม 1. ส่วนมำกมีเงินเดือน/ค่ำจ้ำงน้อย รำยได้ไม่เพียงพอ
ร่วมมือในกำรทำงำนง่ำยขึ้น
2. ระดับควำมรู้ไม่เหมำะสมสอดคล้องกับควำมยำก
2. มีควำมจริงใจในกำรพัฒนำอุทิศตนได้ตลอดเวลำ ของงำน

3. มีระบบสำรสนเทศที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน

3. พื้นที่กว้ำงทำให้บุคลำกรที่มีอยู่ไม่พอให้บริกำร 4
4. มีควำมก้ำวหน้ำในวงแคบ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. บุคลำกรมีควำมรักถิ่นไม่ต้องกำรย้ำย
1. ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำนทำงวิชำชีพ
2. กำรเดินทำงสะดวก
2. พื้นที่พัฒนำกว้ำง ปัญหำมำกทำให้บำงสำยงำนมี
3. มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำและฝึกอบรมบุคลำกร
บุคลำกรไม่เพียงพอหรือไม่มี
4. ให้โอกำสในกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ
ของบุคลำกรภำยในองค์กรอย่ำงเสมอภำคกัน
5. ส่งเสริมให้มีกำรนำควำมรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จำกกำรศึกษำและฝึกอบรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
โอกำส O
1. ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ อบต.ดี
2. มีควำมคุ้นเคยกันทุกคน
3. บุ คลำกรมีถิ่น ที่อยู่กระจำยทั่ว เขต อบต. ทำให้ รู้
สภำพพื้นที่ ทัศนคติของประชำชนได้ดี
4. บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ปริญญำตรี /ปริญญำ
โทเพิ่มขึ้น
5. ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนมีบทบำท
ในกำรช่วยให้บุคลำกรบรรลุเป้ำประสงค์

ข้อจำกัด T
1 . มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม พ ร ร ค พ ว ก จ ำ ก
ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อ ญ ำ ติ ใ น ชุ ม ช น ก ำ ร
ดำเนินกำรทำงวินัยเป็น ไปได้ยำกมัก กระทบญำติ พี่
น้อง
2. ขำดบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญบำงสำยงำน
คว ำ มรู้ ที่ มี จ ำกั ด ท ำใ ห้ ต้ องเ พิ่ ม พู นค ว ำม รู้ ใ ห้
หลำกหลำยจึงจะทำงำนได้ ครอบคลุ มภำรกิจ ของ
อบต.
3. งบประมำณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จำนวน
ประชำกร และภำรกิจ
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บทที่ 3
นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรบริ หำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

บุคลำกรหรือทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ำยิ่งในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินธุรกิจ
ขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำร
จั ดท ำแผนกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุ ษย์ เพื่ อเพิ่ มควำมคุ้ มค่ำ ของกำรใช้ ทรัพ ยำกรมนุ ษย์ใ ห้ กำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรมนุษย์เกิดควำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมสุข มีขวัญ และกำลังใจ
ที่ดี เกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน และมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบำยและกลยุทธ์
ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร ระบบงำน และกรอบอัตรำกำลัง ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกำรปรับบทบำทและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ปี 2561
– 2563
2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ทั้ง
ด้ำนกำรสรรหำ กำรเลื่ อนขั้น และปรั บตำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรวำงแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกร และกำรบริหำรผลตอบแทน
3. มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพ
4. จัดทำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์ของงำนและสมรรถนะหลัก
5. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรกำลังคน
2. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลล
1. จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจขององค์ก ำรบริหำรส่วน
ตำบล
2. จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรตำมตำแหน่งงำนและสำยอำชีพตำมสมรรถนะ
3. พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ปฏิบัติงำน
ทุกระดับตำมสำยอำชีพและตำแหน่งงำนอย่ำงต่อเนื่อง
4. พัฒนำด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ องค์ควำมรู้ เพื่อสร้ำ งวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
5. มีกำรสนั บ สนุ น ส่ ง เสริมพัฒ นำทรัพยำกรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
บุคลำกร
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร
3. เสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบสำรสนเทศด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรบุ ค ลำกรให้
ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำรใช้งำนระบบ และเพิ่มขี ดควำมสำมำรถของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรพัฒนำระบบ
ในอนำคต

4. นโยบายด้านสวัสดิการ
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
2. ปรับปรุงสภำพควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
3. ยกย่องพนักงำนที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร
5. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
1. สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรเกี่ยวกับกระบวนกำรและคุณค่ำของกำร
จัดกำรควำมรู้
2. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้
ด้ำนต่ำง ๆ ขององค์กรและเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร
๑. กระจำยอำนำจไปสู่ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำงำน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำในระดับต้น
๒. มีกำรกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน และ
ทิศทำงที่วำงไว้
๓. มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้
๔. มีกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่คุณภำพด้วยควำมมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
ให้มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
๕. มีกำรติดตำมและประเมินผลด้วยกำรประชุมประจำเดือนและคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนเพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง
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บทที่ 4
กำรติ ดตำมนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรบริ หำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ได้กำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผลนโยบำยและกลยุทธ์กำร
บริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
เป็น ประธำน
2. รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
เป็น กรรมกำร
3. หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกคน
เป็น กรรมกำร
4. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคล
เป็น กรรมกำรและเลขำนุกำร
โดยให้มีหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำพนักงำนส่วนตำบล และบุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงครกเป็นประจำทุกปี และสรุปรำยงำนผลและข้อเสนอแนะในกำรติดตำมประเมินผลให้
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครกทรำบต่อไป

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก

๒๘

วิสัยทัศน์

แบบฟอร์มการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์

“ภำยในปี ๒๕๖๓ จะเป็นตำบลที่น่ำอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ๑ ใน ๕
ของจังหวัดเพชรบุรี”

พันธกิจ
1. ปรับปรงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคูกับวิถีชีวิตของชุมชน
2. ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
ผังเมือง ให้ได้มำตรฐำนเพียงพอและพร้อมให้บริกำรแก่ประชำชน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งโดยสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำ ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนำ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
5. พัฒนำศักยภำพของประชำชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถพึ่งตนเองได้
6. สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
ในกำรวำงแผนพัฒนำ กำรตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรและ
กำรปกครอง

1. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
2. กำรวำงแผนอัตรำกำลังและปรับอัตรำกำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจ
3. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
4. พัฒนำผู้บริหำรให้มภี ำวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหำรยุคใหม่ที่ให้ควำมสำคัญกับ
บุคลำกรผู้ปฏิบตั ิงำนควบคู่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำน
5. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
6. กำรพัฒนำระบบสร้ำงแรงจูงใจเพื่อรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพสูงไว้กับหน่วยงำน
7. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลำกร
8. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง
9. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
10. กำรพัฒนำภำวะผู้นำให้กับข้ำรำชกำร

๒๙
แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เป้าประสงค์
มิติที่ 1
1. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำกำลัง
ควำมสอดคล้อง ให้เหมำะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
เชิงยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จในกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงและอัตรำกำลัง

แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1. แผนงำนปรับปรุงโครงสร้ำงและ
บุคลำกร
อัตรำกำลัง อบต.
สำนักงำนปลัด
2. โครงกำรกำรวิเครำะห์สภำพกำลังคน
และจัดทำคุณลักษณะงำนเฉพำะตำแหน่ง

2. จัดทำแผนสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ให้ชัดเจน (Career Path)

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผน
สร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
(Career Path)

1. แผนงำนกำรสร้ำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ (Career Path)
2. โครงกำรกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่
ข้ำรำชกำร

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

3. จัดทำรำยละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้อง
กับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนว
ใหม่

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่

1. โครงกำรจัดทำสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนว
ใหม่

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

4. ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

ระดับของควำมสำเร็จในกำร
ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

1. แผนงำนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล สถ.
2. แผนงำนกำรหำควำมต้องกำรในกำร
ฝึกอบรม
3. แผนงำนกำรส่งเสริมให้นำควำมรู้และ
ทักษะจำกกำรอบรมมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน
4. แผนงำนกำรประเมินประสิทธิผล
กำรศึกษำอบรมของบุคลำกร

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

การติดตามผล
1. กำรประชุมเพื่อติดตำม
ผลในระดับต่ำงๆ
2. กำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทรำบผลกำรดำเนินกำร
หรือปัญหำต่ำงๆ
1. กำรประชุมเพื่อติดตำม
ผลกำรดำเนินกำร
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในกรมและหน่วยงำน
ภำยนอก
1. กำรประชุมเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ดำเนินกำร
2. กำรประเมินผลกำรจัดทำ
สมรรถนะ
1. กำรประชุมเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ดำเนินกำร

๓๐
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์
5. ประชำสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนำ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนว
ใหม่ให้บุคลำกรในหน่วยงำน

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ระดับควำมสำเร็จของกำรประชำ - 1. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรบริหำร
สัมพันธ์และกำรจัดอบรมกำรบริหำร ทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่
ทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่
2. โครงกำรอบรมกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลแนวใหม่
มีกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ 1. แผนกำรสร้ำงหลักสูตรกำรพัฒนำ
ภำวะผู้นำให้กบั ข้ำรำชกำร อย่ำง
ภำวะผู้นำให้กับข้ำรำชกำร
น้อย 1 โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ
บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

การติดตามผล
1. กำรประเมินผลโครงกำร
2. กำรทดสอบควำมรู้หลัง
กำรอบรมสัมมนำ

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

7. กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำร
พัฒนำภำวะผู้นำให้กบั ข้ำรำชกำร
1. จัดทำฐำนข้อมูลบุคลำกรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

ร้อยละของผูผ้ ่ำนกำรฝึกอบรมกำร
พัฒนำภำวะผู้นำ
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลบุคลำกร

1. แผนกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด
บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

2. จัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพือ่
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

ร้อยละของข้อมูลสำรสนเทศทีไ่ ด้รบั
กำรจัดทำเป็นฐำนข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล

1. แผนงำนจัดทำฐำนข้อมูลสำรสน-เทศ
บุคลำกร
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำร
สำนักงำนปลัด
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
2. แผนงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลผ่ำนช่อง ทำง
ที่หลำกหลำย เช่น กำรโทรศัพท์แจ้งข้อมูล
ข่ำวสำร กำรส่งข้อควำมเพื่อแจ้งข้อ มูลที่
จำเป็นเร่งด่วน กำรจัดทำวำรสำรข่ำวกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซด์

1. กำรนำหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม
2. กำรพัฒนำหลักสูตร
หลังจำกกำรนำไปใช้
1. จำนวนผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
2. จำนวนผูผ้ ่ำนกำรอบรม
1. กำรประชุมหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงำน/ฝ่ำย
ในกองกำรเจ้ำหน้ำที่ บริษัท
ที่ปรึกษำ
2. กำรประเมินผลควำม
ถูกต้องของระบบ
1. กำรประชุมหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตำมผล
2. กำรประเมินผลและ
พัฒนำระบบ

6. มีกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ภำวะผู้นำให้กับข้ำรำชกำร

มิติที่ 2
ประสิทธิภำพ
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล

1. โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลบุคลำกร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

3. โครงกำรจัดทำคูม่ ือกำรบริหำร

๓๑

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์

2. กำรสร้ำงและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในกำรทำงำนของบุคลำกรให้
สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่
และเหมำะสมกับภำรกิจ

แผนงาน/โครงการ
งำนบุคคลของข้ำรำชกำร สถ.
ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรสรร 1. แผนงำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
หำและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ ที่สอดคล้องกับกำรบริหำรทรัพยำกร
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ บุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม
โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมควำมคิดของ ควำมคิดของบุคลำกร
บุคลำกร
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำ
1. โครงกำรจัดทำสมรรถนะประจำ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง
ตำแหน่ง
2. โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์กลุ่มงำน
(Job Family)
3. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำร
บริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนท้องถิ่น
จังหวัด
4. โครงกำรนิเทศงำนกำรบริหำร งำน
บุคคลของสำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด
สำนักงำนท้องถิ่นอำเภอ
ระดับควำมสำเร็จในกำรสร้ำงและ 1. โครงกำรสร้ำงและปรับเปลี่ยนกระบวน
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ค่ำนิยม
ทัศน์วัฒนธรรมในกำรทำงำนของบุคลำกร
และวัฒนธรรมในกำรทำงำนให้
ให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรแนว
เหมำะสมกับภำรกิจ
ใหม่และเหมำะสมกับภำรกิจ

3. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน IT
ของบุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

ร้อยละของบุคลำกรกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
และทักษะด้ำน IT

3. มีกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
แนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมควำมคิด
ของบุคลำกร
มิติที่ 3
1. จัดทำรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมรู้
ประสิทธิผล ทักษะ สมรรถนะในกำรทำงำน
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล

ตัวชี้วัด

4. กำรพัฒนำผูบ้ ริหำรให้มีภำวะผูน้ ำ มี ร้อยละของผู้บริหำรที่ได้รับกำร
วิสัยทัศน์ อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
พัฒนำ

1. โครงกำรฝึกอบรมทักษะด้ำน IT แก่
บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

1. กำรประชุมหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตำมผลกำร
ดำเนินกำร
2. กำรสัมภำษณ์ควำม
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล
3. กำรนิเทศงำน

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

1. กำรจัดโครงกำรฝึกอบรม
ให้แก่บุคลำกร
2. กำรส่งบุคลำกรไปอบรม
กับหน่วยงำนอื่นๆ
3. กำรประชุมเพื่อติดตำมผล
1. กำรประเมินผลโครงกำร๓๒
ฝึกอบรม
2. กำรทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลำกรหลังจำกเสร็จ
สิ้นกำรฝึกอบรม
1. กำรประเมินผลผู้บริหำร
ที่ได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อ

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

1. โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้นำ บุคลำกร
มีวิสัยทัศน์
สำนักงำนปลัด

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์

5. จัดให้มรี ะบบกำรสอนงำน
(Coaching) เพือ่ พัฒนำภำวะผู้นำและ
ผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กันไป

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ
2. โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรตำม
หลักสูตรนำยอำเภอ หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง ฯลฯ

จำนวนบุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำทีท่ ี่
ได้รับกำรสอนงำน

1. แผนงำนกำรสร้ำงระบบกำรสอนงำน
ในหน่วยงำน (Coaching)

ผู้รับผิดชอบ

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

การติดตามผล
พัฒนำวิสัยทัศน์
2. กำรประชุมเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ดำเนินโครงกำร
1. กำรติดตำมประเมินผล
กำรสอนงำน
2. กำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบกำรสอนงำน
1. กำรประเมินผลโครงกำร
2. กำรประเมินผลกลุ่ม
เป้ำหมำย

6. มีระบบกำรรักษำบุคลำกรที่มสี มรรถนะ ร้อยละของบุคลำกรที่มสี มรรถนะสูง 1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีสมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management
ทีก่ รมฯ สำมำรถรักษำไว้ได้
สูง (Talent Management)
2. โครงกำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำศึกษำอบรม
ในหลักสูตรของสถำบัน หน่วยงำน
ภำยนอก
3. โครงกำรพัฒนำและติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
และรับโอน
7. หน่วยงำนมีแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับควำมสำเร็จของจัดทำแผนกำร 1. แผนกำรจัดกำรควำมรู้
จัดกำรควำมรู้

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

8. องค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยอยู่ได้รับ
กำรรวบรวม

จำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำร
รวบรวม

1. แผนงำนกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ใน
องค์กร

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

9. มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ทไี่ ด้รวบ รวม
แล้วให้กับบุคลำกรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

ระดับควำมสำเร็จของกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้

1. แผนกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

1. กำรประชุมเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ดำเนินกำร
1. กำรรวบรวมองค์ควำมรู้
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่
๓๓
เกี่ยวข้อง
1. แบบประเมินผลกำร
เรียนรู้

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
กระบวนงำนในกำรบริหำร

1. แผนงำนกำรจัดทำมำตรฐำนควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

1. กำรประเมินและปรับปรุง
มำตรฐำนควำมโปร่งใสใน

มิติที่ 4
1. มีกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใสใน
ควำมพร้อมรับ กำรปฏิบัติงำน

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
ผิดด้ำนกำร
บริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

มิติที่ 5
คุณภำพชีวิต
และควำม
สมดุลระหว่ำง
ชีวิตกับกำร
ทำงำน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมโปร่งใส

แผนงาน/โครงการ
2. โครงกำรรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภำค
ประชำชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งเบำะแสเฝ้ำระวังทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
3. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยภำค
ประชำชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกำรแจ้งเบำะแสเฝ้ำระวังทุจริตฯ

2. มีกำรจัดทำรำยละเอียดมำตรฐำน
จริยธรรมของบุคลำกรกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
มำตรฐำนจริยธรรมของบุคลำกร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

1. แผนงำนกำรจัดทำมำตรฐำนจริยธรรม
ของบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร
เข้ำใจและปฏิบัตติ ำมค่ำนิยมของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำใจและ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

1. โครงกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้ บุคลำกร
บุคลำกรเข้ำใจและปฏิบัตติ ำมค่ำนิยมของ สำนักงำนปลัด
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

1. กำรจัดทำแผนกำรจัดสวัสดิกำรของ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
บุคลำกร รวมทั้งมีกำรประเมินผลเป็น
ระยะอย่ำงสม่ำเสมอ
2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร
ทำงำนและดำรงชีวิต

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผน
สวัสดิกำรของบุคลำกรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

1. โครงกำรจัดทำแผนสวัสดิกำรบุคลำกร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ระดับควำมสำเร็จในกำรส่งเสริมและ 1. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลัก
สนับสนุนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร
มำใช้ในกำรทำงำนและดำรงชีวิต
ทำงำนและดำรงชีวิต

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำง

ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ

บุคลำกร

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำง

ผู้รับผิดชอบ

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

บุคลำกร
สำนักงำนปลัด

การติดตามผล
กำรบริหำรงำนบุคคล
2. กำรประเมินผลโครงกำร

1. กำรประเมินและปรับปรุง
มำตรฐำนจริยธรรมของ
บุคลำกรกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
1. กำรประเมินผลโครงกำร
ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์
ให้บุคลำกรเข้ำใจและปฏิบัติ
ตำมค่ำนิยมของกรมส่งเสริม
๓๔
กำรปกครองท้องถิ่น
1. กำรประเมินผลและ
พัฒนำแผนสวัสดิกำรกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
1. กำรประเมินผลโครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใช้ในกำรทำงำนและ
ดำรงชีวิต
1. กำรประเมินผลโครงกำร

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์
แรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกร

ตัวชี้วัด
คุณภำพชีวิตและสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรทำงำนของบุคลำกร

แผนงาน/โครงการ
แรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกร

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด

การติดตามผล
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน
ของบุคลำกร

๓๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ

มิติที่
1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

1.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำ กำลังให้เหมำะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1.2 จัดทำแผนสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ (Career
Path) ให้ชัดเจน
2. กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลและพั ฒ นำ 2.1 จัดทำรำยละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทรั พ ยำกรบุ ค คลให้ ต รงกั บ สมรรถนะประจ ำ ประจำตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับกำรบริหำรทรัพยำกร
ตำแหน่ง
บุคคลภำครัฐแนวใหม่
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สถ.
2.3 ประชำสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนำกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่
ให้บุคลำกรในหน่วยงำน
3. กำรพัฒนำภำวะผู้นำให้กับข้ำรำชกำร
3.1 มีกำรฝึกอบรมที่เกีย่ วกับกำรพัฒนำภำวะผู้นำให้กับ
ข้ำรำชกำร

1. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
2. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

มิติที่

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและ
อัตรำกำลัง
1.2.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนสร้ำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ
2.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่
2.2.1 ระดับของควำมสำเร็จในกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สถ.
2.3.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรประชำ สัมพันธ์และกำรจัด
อบรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่
3.1.1 มีกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำภำวะผู้นำให้กับ
ข้ำรำชกำร อย่ำงน้อย 1 โครงกำร

3.2 มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำภำวะ
ผู้นำให้กับข้ำรำชกำร
1.1 จัดทำฐำนข้อมูลบุคลำกรให้ถกู ต้องเป็นปัจจุบัน

3.2.1 ร้อยละของผูผ้ ่ำนกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำภำวะผู้นำ

2.1 จัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสำรสนเทศที่ได้รับกำรจัดทำเป็น
ฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดฐำนข้อมูลบุคลำกร

๓๖

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

1.1 จัดทำรำยละเอียดเกีย่ วกับควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ในกำรทำงำน

1.1.1 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง

2. กำรวำงแผนอัตรำกำลังและปรับอัตรำกำลังให้ 2.1 กำรสร้ำงและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในกำร
2.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรสร้ำงและปรับเปลี่ยนกระบวน
เหมำะสมกับภำรกิจ
ทำงำนของบุคลำกรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรแนว ทัศน์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมในกำรทำงำนให้เหมำะสมกับ
ใหม่และเหมำะสมกับภำรกิจ
ภำรกิจ
3. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

3.1 กำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะด้ำน IT ของบุคลำกร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.1.1 ร้อยละของบุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ทไี่ ด้รับกำร
พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน IT

4. กำรพัฒนำผูบ้ ริหำรให้มีภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทัศน์
และพฤติกรรมของผู้บริหำรยุคใหม่ที่ให้
ควำมสำคัญกับบุคลำกรควบคูไ่ ปกับประสิทธิภำพ
ของงำน

4.1 กำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้นำ มีวิสยั ทัศน์ อย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
4.2 จัดให้มีระบบกำรสอนงำน (Coaching) เพื่อพัฒนำ
ภำวะผู้นำและผู้ปฏิบตั ิงำนควบคู่กนั ไป

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหำรทีไ่ ด้รบั กำรพัฒนำ

5. กำรพัฒนำระบบสร้ำงแรงจูงใจเพื่อรักษำ
บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพสูงไว้

5.1 มีระบบกำรรักษำบุคลำกรที่มสี มรรถนะสูง เช่น
Talent Management

5.1.1 ร้อยละของบุคลำกรที่มสี มรรถนะสูงที่กรมฯสำมำรถ
รักษำไว้ได้

6. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

6.1 หน่วยงำนมีแผน กำรจัดกำรควำมรู้
6.2 องค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยอยู่ได้รบั กำรรวบรวม
6.3 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลำกรอื่นได้เรียนรูด้ ้วย

6.1.1 ระดับควำมสำเร็จของจัดทำ แผนกำรจัดกำรควำมรู้
6.2.1 จำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรรวบรวม
6.3.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้

4.2.1 จำนวนบุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรสอนงำน

๓๗

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4. ความพร้อมรับผิดด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

5. คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางาน

1. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร

1.1 มีกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใสในกำรปฏิบตั ิงำน
1.2 มีกำรจัดทำรำยละเอียดมำตรฐำน
จริยธรรมของบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรเข้ำใจและ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
1.1 กำรจัดทำแผนกำรจัดสวัสดิกำรของบุคลำกรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกร รวมทั้งมีกำร
ประเมินผลเป็นระยะอย่ำงสม่ำเสมอ
1.2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรทำงำนและดำรงชีวิต
1.3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ทำงำนของบุคลำกร

1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำกระบวนงำนในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมโปร่งใส
1.2.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำมำตรฐำนจริยธรรมของ
บุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
1.3.1 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำใจและปฏิบัติตำมค่ำนิยมของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
1.1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนสวัสดิกำรของ
บุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
1.2.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรทำงำนและดำรงชีวิต
1.3.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำง
แรงจูงใจในกำรทำงำน

๓๘

ภำคผนวก

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
เรื่อง นโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
--------------------------------องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจในกำรส่งเสริมท้องถิ่นให้มีควำม
เข้มแข็งในทุกด้ำน เพื่อสำมำรถตอบสนองเจตนำรมณ์ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งเป็นภำรกิจที่มีควำม
หลำกหลำยและครอบคลุ ม กำรด ำเนิ น กำรในหลำยด้ ำ น โดยเฉพำะกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล
เป็ น มิ ติ อี ก หนึ่ ง ที่ จ ะขำดกำรพั ฒ นำไม่ ไ ด้ และถื อ เป็ น กลไกส ำคั ญ ในกำรผลั ก ดั น ยุ ท ธศำสตร์ แ ละพั น ธกิ จ
ให้ประสบควำมสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ตำมวัตถุประสงค์ที่วำงเอำไว้
ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ประกอบกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ขององค์ กำรบริหำรส่วนตำบล มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง จึงอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 และมำตรำ 25 วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกำศนโยบำยกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2561 – 2563) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศฉบับนี้
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 4 สิงหำคม พ.ศ.2560

(นำยสมชัย วัฒนธรรม)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ที่ 167/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)
-------------------------------ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดตัวชีวัดในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
กำรปฏิบั ติร ำชกำร กำหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล เพื่ อ
สนับสนุนและพัฒนำข้ำรำชกำรให้สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และระบบบริหำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลักดันให้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรประสบควำมสำเร็จ
ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีระเบียบขั้นตอนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก จึงแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำนโยบำย
กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้
๑.
๒.
3.
4.

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
หัวหน้ำส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก

ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน/และเลขำนุกำร

โดยให้ คณะทำงำนมีห น้ ำที่ ดูแล รับผิ ดชอบ ประชุม พิจำรณำ วิเครำะห์ ประเมินผล รวมถึง
เสนอแนะปัญหำ ข้อขัดข้อง ขั้นตอน กำรปรับปรุง แนวทำงกำรแก้ไข และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕60

(นำยสมชัย วัฒนธรรม)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สป. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก โทร.0-3270-6121 โทรสำร. 0-3240-9021
ที่ พบ 74201/………………. วันที่
กรกฎำคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงำนจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เรียน คณะทำงำนฯ
คำสั่งองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลบำงครก ที่ 167/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2560 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 2563) ซึ่งท่ำนได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงำน ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงครกเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ จึงขอเชิญท่ำนร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนจัดทำ
นโยบำย กลยุ ท ธ์ ก ำรบริ ห ำรและกำรพัฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 -2563) ในวัน ที่ ๑9
กรกฎำคม 2560 เวลำ 1๐.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
จึงแจ้งมำเพื่อเข้ำร่วมประชุมตำมวันและเวลำที่กำหนดดังกล่ำว

(นำงโชติมำ สระสำรำญ)
ประธำนคณะทำงำน
.
- ทรำบ
1.
2.
3.
4.

ผอ.กองคลัง..............................................
หน.สำนักปลัด..........................................
ผอ.กองช่ำง...............................................
นักทรัพยำกรบุคคล..................................

รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ ๑9 กรกฎำคม 2560 เวลำ 1๐.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
------------------ผู้มำประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นำงโชติมำ
สระสำรำญ
ประธำนคณะทำงำน
2
นำงพัชรี
ป้อมสิงห์
คณะทำงำน
3
นำงสำวจำรุนีย์ ทรัพย์มี
คณะทำงำน
4
นำยวสันต์
จันทร์สิงขรณ์
คณะทำงำน
5
นำงสำวสักขี กลิ่นกระสังข์
เลขำนุกำรคณะทำงำน

ระเบียบวำระประชุมคณะทำงำนจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ ๑9 กรกฎำคม 2560 เวลำ 1๐.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
------------------ระเบียบวาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนคณะทำงำนจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องกำรจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3
ปี (พ.ศ.2561 – 2563)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนกำรจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ ๑9 กรกฎำคม 2560 เวลำ 1๐.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
------------------เริ่มประชุมเวลา 1๐.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ วนางโชติมา สระสาราญ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิด
การประชุมตามวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนคณะทำงำนจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)
- คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ที่ 16๗/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2560
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงำนกำรจัด ทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ซึ่งคณะกรรมกำรประกอบด้วย
๑. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ประธำนกรรมกำร
๒. รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
กรรมกำร
3. หัวหน้ำส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก กรรมกำร
4. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
กรรมกำร/และเลขำนุกำร
-โดยให้คณะทำงำนมีหน้ำที่ ดูแล รับผิดชอบ ประชุม พิจำรณำ วิเครำะห์ ประเมินผล
รวมถึงเสนอแนะปัญหำ ข้อขัดข้อง ขั้นตอน กำรปรับปรุง แนวทำงกำรแก้ไข และงำน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องกำรจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3
ปี (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตำมค ำสั่ ง ที่ ไ ด้ ก ล่ ำ วมำแล้ ว นำยกได้ ม อบนโยบำยให้ ค ณะท ำงำนช่ ว ยกั น พิ จ ำรณำ
เกี่ยวกับกำรจัดทำนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2561 -2563) ดังนั้น ในวันนี้ จึงเชิญทุกท่ำนที่เป็นคณะทำงำนร่วมกันประชุมเพื่อ
พิจำรณำและหำแนวทำงกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ดำเนินกำร
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- สำหรับดิฉันเห็นด้วยกับท่ำนประธำนเพรำะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมสำคัญ
อย่ำงยิ่งต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กรของเรำ และหน่วยงำนของเรำมำนำนแล้วแต่ขำด
กำรจัดทำแผนหรือวิธีกำรอย่ำงเป็นระบบเท่ำนั้น ถ้ำจะให้เป็นรูปธรรมจริง ๆ แล้ว สิ่งแรก
ที่จะดำเนินกำรคือแต่งตั้งคณะทำงำนและประชุม ซึ่งในวันนี้เรำมีสิ่งที่สำคัญแล้ว และมี

ประธำน

รองปลัด อบต.

-2-

ประธำน
นักทรัพยำกรบุคคล

ประธำน
ประธำน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธำน
ที่ประชุม
ประธำน

ควำมรับผิดชอบเพื่อตอบโจทย์แล้ว ดังนั้น สิ่งที่สำคัญต่อไปเรำจะต้องจัดทำคู่มือกำร
ทำงำนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวคะ
- ถ้ำจัดทำเป็นคู่มือเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เรำจะใช้ชื่อว่ำอย่ำงไร
- เพื่อประโยชน์ขององค์กรและเป็นรูปธรรมมำกขึ้น เรำควรจัดทำเป็นนโยบำยและกลยุทธ์
กำรบริ ห ำรและกำรพัฒ นำทรั พยำกรบุ คคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563) และ
หลังจำกนั้นเรำก็ปฏิบัติตำมแผน อีกประกำรหนึ่งคือกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำร
ตรวจโบนัสที่เป็นมิติใหม่ จะกล่ำวถึงเรื่องดังกล่ำวด้วย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจ
และสอดคล้ องกับแผนของเรำ จึงควรใช้ชื่อในกำรจัดทำเป็นนโยบำยและกลยุทธ์กำร
บริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563)
-ดิฉันก็ว่ำดีนะคะมีใครเห็นต่ำงไหมคะ ถ้ำไม่มีขอมติที่ประชุมว่ำเห็นควรใช้ชื่อเป็นนโยบำย
และกลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563)
-มีท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่ประชุม
-เห็นชอบกำรจัดทำนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563)
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ทรำบว่ำท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำม หรือมีเรื่องอื่นที่จะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่
-ไม่มี
-ถ้ำไม่มีขอปิดประชุมเพียงเท่ำนี้

ปิดประชุม เวลา 1๑.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวสักขี กลิ่นกระสังข์)
เลขำนุกำรคณะทำงำน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงโชติมำ สระสำรำญ)
ประธำนคณะทำงำน

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ที่ 3๕๗/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
-------------------------------ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก จะได้ดำเนินกำรจัดองค์ควำมรู้ในองค์กร โดยเป็น
กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองรวมทั้งปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะทำงำน ดังต่อไปนี้
๑.
๒.
3.
4.

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
หัวหน้ำส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/และเลขำนุกำร

คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
๑. ดำเนินกำรจัดทำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
๒. จัดทำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร
๓. ดำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
๔. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรม
๕. ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและดำเนินกำรอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3๐ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นำยสมชัย วัฒนธรรม)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สป. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก โทร.0-3245-0484 โทรสำร. 0-3240-9021
ที่ พบ 74201/………………. วันที่
มกรำคม พ.ศ. 255๘
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
เรียน ประธำนคณะทำงำนฯ
คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ที่ 3๕๖/255๗ ลงวันที่ 3๐ ธันวำคม 255๗ เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ซึ่งคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย
๑. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ประธำนกรรมกำร
๒. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
กรรมกำร
3. หัวหน้ำส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก กรรมกำร
4. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
กรรมกำร/และเลขำนุกำร
คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
1. ดำเนินกำรจัดทำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
2. จัดทำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร
3. ดำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรม
5. ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและดำเนินกำรอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม KM ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครกเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงเห็นควรประชุมพิจำรณำกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำร เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (KM)
ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นสมควรกรุณำลงนำมในหนังสือเชิญประชุมคณะทำงำนฯ
ที่แนบมำพร้อมบันทึกนี้

(นำงสักขี ตรีปรำกำร)
เลขำนุกำรคณะทำงำนฯ

(นำยสมชัย วัฒนธรรม)
ประธำนคณะทำงำนฯ/

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สป. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก โทร.0-3270-6121 โทรสำร. 0-3240-9021
ที่ พบ 74201/………………. วันที่
มกรำคม พ.ศ. 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
เรียน คณะทำงำนฯ
คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ที่ 3๕๗/255๗ ลงวันที่ 3๐ ธันวำคม 255๗ เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์ก รขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ซึ่งท่ำนได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะทำงำน ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเชิญท่ำนร่วมประชุมกำหนดแนวทำงและกิจกรรมในกำรดำเนินกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ในองค์กร ประจำปี 255๘ ในวันที่ ๑8 มกรำคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ตั้งแต่เวลำ 1๐.00 น. เป็นต้นไป
จึงแจ้งมำเพื่อเข้ำร่วมประชุมตำมวันและเวลำที่กำหนดดังกล่ำว

(นำยสมชัย วัฒนธรรม)
ประธำนคณะทำงำนฯ
.
- ทรำบ
5. ปลัด อบต.................................................
6. ผอ.กองคลัง..............................................

7. หน.สำนักปลัด..........................................
8. ผอ.กองช่ำง...............................................
9. นักทรัพยำกรบุคคล..................................

รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (KM)
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ ๑8 มกรำคม 2559 เวลำ 1๐.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
------------------ผู้มำประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นำยสมชัย
วัฒนธรรม
นำงโชติมำ
สระสำรำญ
นำงสำวจำรุนีย์ ทรัพย์มี
นำยวสันต์
จันทร์สิงขรณ์
นำงพัชรี
ป้อมสิงห์
นำงสำวสักขี กลิ่นกระสังข์

ตาแหน่ง
ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
เลขำนุกำรคณะทำงำน

ลายมือชื่อ

รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (KM)
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ ๑8 มกรำคม 2559 เวลำ 1๐.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
------------------เริ่มประชุมเวลา 1๐.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้นายสมชัย วัฒนธรรม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการ
ประชุมตามวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธำน
เลขำนุกำร

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการจัดการองค์การความรู้ในองค์กร ประจาปี 2559
-ขอเชิญเลขำนุกำรชี้แจงรำยละเอียดให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนได้รับทรำบ
-การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
กำรจัดกำรควำมรู้ คือกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วนรำชกำรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่
ในตัวบุ คคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้ เป็นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึง
ควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอันจะส่งผลให้
องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ควำมรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรทำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆเป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถ
ถ่ำยทอดออกมำเป็นคำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่นทักษะในกำรทำงำน งำน
ฝีมือ หรือกำรคิดเชิงวิเครำะห์ บำงครั้งจึงเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม
2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้
โดยผ่ำนวิธีต่ำงๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำงๆและบำงครั้ง
เรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบรูปธรรม

นพ.วิจำรณ์ พำนิช ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ “กำรจัดกำรควำมรู้” ไว้ คือสำหรับนัก
ปฏิบัติ กำรจัดกำรควำมรู้คือ เครื่องมือ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ประกำรไป
พร้อมๆ กัน ได้แก่
1. บรรลุเป้ำหมำยของงำน
2. บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน
3. บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ
4. บรรลุควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ควำมเอื้ออำทรระหว่ำงกันในที่ทำงำน
-2กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรดำเนินกำรอย่ำงน้อย 6 ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่
(1) กำรกำหนดควำมรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร
(3) กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วนให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน
(4) กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน
(5) กำรนำประสบกำรณ์จำกกำรทำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุมควำมรู้” ออกมำบันทึกไว้
(6) กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” สำหรับไว้ใช้งำนและปรับปรุงเป็นชุด
ควำมรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมำกขึ้นเหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น
-โดยที่กำรดำเนินกำร 6 ประกำรนี้บูรณำกำรเป็นเนื้อเดียวกัน ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ควำมรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง อยู่ ใ นรู ป ของตั ว หนั ง สื อ หรื อ รหั ส อย่ ำ งอื่ น ที่ เ ข้ ำ ใจได้ ทั่ ว ไป (Explicit
Knowledge) และควำมรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ
(ควำมเชื่อ ค่ำนิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่ำงกำย (ทักษะ
ในกำรปฏิบัติ)กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำ
โดยคนคนเดียวเนื่องจำกเชื่อว่ำ “จัดกำรควำมรู้” จึงมีคนเข้ำใจผิดเริ่มดำเนินกำรโดยรี่เข้ำ
ไปที่ควำมรู้ คือ เริ่มที่ควำมรู้นี่คือควำมผิดพลำดที่พบบ่อยมำกกำรจัดกำรควำมรู้ที่ถูกต้อง
จะต้องเริ่มที่งำนหรือเป้ำหมำยของงำนเป้ำหมำยของงำนที่สำคัญ คือ กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์
ในกำรดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ที่เรียกว่ำ Operation Effectiveness และนิยำม
ผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ
(1) กำรสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งกำรสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ
สนองตอบควำมต้องกำรของเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบควำมต้องกำรของ
พนักงำนและสนองตอบควำมต้องกำรของสังคมส่วนรวม
(2) กำรมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในกำรทำงำนและนวัตกรรมด้ำน
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
(3) ขีดควำมสำมำรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลำกรที่พัฒนำขึ้นซึ่ง
สะท้อนสภำพกำรเรียนรู้ขององค์กร และ

(4) ประสิทธิภำพ (Efficiency) ซึ่งหมำยถึงสัดส่วนระหว่ำงผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไปกำร
ทำงำนที่ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง หมำยถึ ง กำรทำงำนที่ ล งทุน ลงแรงน้ อ ยแต่ ได้ ผ ลมำกหรื อ
คุณภำพสูง เป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรจัดกำรควำมรู้ คือกำรที่กลุ่มคนที่ดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ร่วมกัน มีชุดควำมรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้ำงเอง สำหรับใช้งำนของตนคนเหล่ำนี้จะ
สร้ำงควำมรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลำโดยที่กำรสร้ำงนั้นเป็นกำรสร้ำงเพียงบำงส่วนเป็ นกำร
สร้ำงผ่ำนกำรทดลองเอำควำมรู้จำกภำยนอกมำปรับปรุงให้เหมำะต่อสภำพของตนและ
ทดลองใช้งำนจัดกำรควำมรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินกำรเฉพำะหรือเกี่ยวกับเรื่องควำมรู้แต่
เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภำษำวิชำกำรเรียกว่ำบูรณำกำรอยู่กับทุกกิจกรรมของ
กำรทำงำนและที่สำคัญตัวกำรจัดกำรควำมรู้เองก็ต้องกำรกำรจัดกำรด้วย
-3-ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
งานพัฒนำงำน
คนพัฒนำคน
องค์กรเป็นองค์กรกำรเรียนรู้
-ควำมเป็นชุมชนในที่ทำงำน กำรจัดกำรควำมรู้จึงไม่ใช่เป้ำหมำยในตัวของมันเอง นี่คือ
หลุมพรำงข้อที่ 1 ของกำรจัดกำรควำมรู้ เมื่อไรก็ตำมที่มีกำรเข้ำใจผิดเอำกำรจัดกำร
ควำมรู้ เป็ นเป้ ำหมำย ควำมผิดพลำดก็เริ่มเดินเข้ำมำอันตรำยที่จะเกิดตำมมำคือ กำร
จัดกำรควำมรู้เทียมหรือ ปลอมเป็นกำรดำเนินกำรเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ำมีกำรจัดกำรควำมรู้
กำรริเริ่มดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ แรงจูงใจกำรริเริ่มดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เป็นก้ำวแรก
ถ้ำก้ำวถูกทิศทำง ถูกวิธีก็มีโ อกำสสำเร็จสู ง แต่ถ้ำก้ำวผิ ด ก็จะเดินไปสู่ ควำมล้ มเหลว
ตัวกำหนดที่สำคัญคือแรงจูงใจในกำรริเริ่มดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
-การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย
สัมมำทิฐิ :ใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพื่ อบรรลุควำมส ำเร็จและควำมมั่นคงใน
ระยะยำว
กำรจัดทีมริเริ่มดำเนินกำร
กำรฝึกอบรมโดยกำรปฏิบัติจริงและดำเนินกำรต่อเนื่อง
-กำรจัดกำรระบบกำรจัดกำรควำมรู้
แรงจูงใจในกำรริเริ่มดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้แรงจูงใจแท้ต่อกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
คือ เป้ำหมำยที่งำน คน องค์กรและควำมเป็นชุมชนในที่ทำงำนดังกล่ำวแล้ว เป็นเงื่อนไข
สำคัญในระดับที่เป็นหัวใจสู่ควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้แรงจูงใจเทียมจะนำไปสู่กำร
ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้แบบเทียมและไปสู่ควำมล้มเหลวของกำรจัดกำรควำมรู้ในที่สุด
แรงจูงใจเทียมต่อกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในสังคมไทย มีมำกมำยหลำยแบบที่พบ
บ่อยที่สุด คือ ทำเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ำทำ ทำเพรำะถูกบังคับตำมข้อกำหนดทำตำมแฟชั่น
แต่ไม่เข้ำใจควำมหมำย และวิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงแท้จริง
-องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)

1. “คน” ถือว่ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพรำะเป็นแหล่งควำมรู้และเป็นผู้นำควำมรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2.“เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสำมำรถค้นหำ จัดเก็บ แลกเปลี่ยนรวมทั้งนำ
ควำมรู้ไปใช้อย่ำงง่ำย และรวดเร็วขึ้น
3. “กระบวนกำรควำมรู้” นั้นเป็นกำรบริหำรจัดกำร เพื่อนำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ไปให้
ผู้ใช้เพื่อทำให้เกิดกำรปรับปรุง และนวัตกรรม
-องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องเชื่อมโยงและบูรณำกำรอย่ำงสมดุล กำรจัดกำรควำมรู้
ของกรมกำรปกครองจำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กำหนดให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและ
สำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆเพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้
-4อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและเหมะสมต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริมและพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถสร้ ำ งวิสั ย ทัศ น์ แ ละปรับ เปลี่ ย นทั ศนคติข องข้ำ รำชกำรในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น
บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกันขอบเขต KM ที่ได้มีกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำมีควำมสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนเชิงบูรณำกำร และได้กำหนดเป้ำหมำย (Desired State) ของ KM ที่จะดำเนินกำร
ในปี 2549 คือมุ่งเน้นให้อำเภอ/กิ่งอำเภอเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนเชิงบูรณำกำรในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยที่วัดผลได้
เป็นรูปธรรม คือ อำเภอ/กิ่งอำเภอ มีข้อมูลผลสำเร็จกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิง
บูรณำกำรในศูนย์ปฏิบัติกำรฯ ไม่น้อยกว่ำศูนย์ละ 1 เรื่องและเพื่อให้เป้ำหมำยบรรลุผล
ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไปโดยมีควำมคำดหวังว่ำ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่กำรปฏิบัติรำชกำรในขอบเขต KM และ
เป้ำหมำย KM ในเรื่องอื่น ๆและนำไปสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต่อไป
-กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้
เกิดพัฒนำกำรของควำมรู้หรือกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะเกิดขึ้นภำยในองค์กร มีทั้งหมด 7
ขั้นตอน คือ
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้เป็นกำรพิจำรณำว่ำองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย
คืออะไรและเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย เรำจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรำมีควำมรู้อะไรบ้ำงอยู่
ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ เช่นกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก
รักษำควำมรู้เก่ำ กำจัดควำมรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกำร
เก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในอนำคต

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำนใช้
ภำษำเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้เป็นกำรทำให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก
เช่นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทำได้หลำยวิธีกำร โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge
อำจจั ด ท ำเป็ น เอกสำร ฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ หรื อ กรณี เ ป็ น Tacit
Knowledge จัดทำเป็นระบบ ทีมข้ำมสำยงำน กิจกรรมกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรม
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง กำรสับเปลี่ยนงำน กำรยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้
เป็นต้น
7. กำรเรียนรู้ควรทำให้กำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงำนเช่นเกิดระบบกำรเรียนรู้จำกสร้ำง
องค์ควำมรู้ กำรนำควำมรู้ในไปใช้เกิดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่ และหมุนเวียน
ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง
-5-หัวใจของการจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่ำวถึง KM หลำยแง่หลำยมุมที่อำจรวบรวมมำชี้ธงคำตอบว่ำ หัวใจของ KM
อยู่ที่ไหนได้ โดยอำจกล่ำวเป็นลำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับขั้นของควำม
ต้องกำร ( Hierarchy of needs ) ของ Mcgregor ได้ โดยเริ่มจำกข้อสมมุติฐำนแรก
ที่เป็นสำกลที่ยอมรับทั่วไปว่ำควำมรู้คือพลัง (DOPA KM Team)
1. Knowledge is Power : ควำมรู้คือพลัง
๒.successful knowledge transfer involves neither computers nordocum
ents but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport)
: ควำมสำเร็จของกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสำร แต่อยู่ที่กำรมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ำงคนด้วยกัน
3. The great end of knowledge is not knowledge but action
4 .Now the definition of a manager is somebody who makes
knowledge productive : นิยำมใหม่ของผู้จัดกำร คือ ผู้ซึ่งทำให้ควำมรู้ผลิตดอก
ออกผล จะเห็นว่ำ จำกข้อควำมที่กล่ำวถึง ควำมรู้ดังกล่ำว พอทำให้มองเห็นหัวใจ
ของ KM เป็นลำดับชั้นมำเริ่มแต่ข้อควำมแรกที่ว่ำ ควำมรู้คือพลังหรือควำมรู้คืออำนำจ
ซึ่งเป็นข้อควำมเป็นที่ยอมรับที่เป็นสำกล ทั้งภำคธุรกิจ เอกชน และภำครำชกำร จำกกำร
ยอมรับดังกล่ำวมำสู่กำรเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ำมีควำมสำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
กว่ำเครื่องมือหรือเอกสำรใดและมักกล่ำวถึงว่ำ แม้ควำมรู้จะถูกจัดระบบและง่ำยต่อกำร
เข้ำถึงของบุคคล ต่ำง ๆ ดีเพียงใดก็ตำม ถ้ำมีควำมรู้ เกิดควำมรู้ขึ้นแล้ว หำกไม่นำไปใช้
ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมำยปลำยทำงของ ควำมรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ำยที่เน้น
กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ เกิดมรรคผลมีคุณค่ำประโยชน์เป็นรูปธรรมว่ำนั่นเป็น
นิยำมใหม่ของผู้ทำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรเลยทีเดียว ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำหัวใจของ KM อยู่
ที่กำรนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

-อ.นพ.วิจำรณ์ พำนิชกล่ำวไว้น่ำคิด หลังจำกกำรไปร่วมสัมมนำ “นวัตกรรมกำรเรียนรู้เพื่อ
ชุมชนเป็นสุข” โดยได้ฟังกำรบรรยำยของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีควำม “กำรเรียนรู้เพื่อ
ชุมชนเป็นสุข” ทำให้เกิดควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงลึกซึ้งมำก จึงขอนำมำ
เล่ำสู่กันฟังท่ำนบอกว่ำ กำรพัฒนำชุมชนต้องมี 4 องค์ประกอบ
1. ชุมชนหมำยถึงกำรอยู่ร่วมกัน ควำมเป็นชุมชนมีเป้ำหมำยที่กำรอยู่ร่วมกัน
2. เป็นสุขหมำยถึงควำมเป็นทั้งหมด ควำมเป็นปรกติ สมดุล บูรณำกำรของปัจจัยต่ำง ๆ
อย่ำงน้อย 8 ด้ำน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศำสนธรรม
ครอบครัว และชุมชน
3. กำรเรียนรู้หมำยถึงกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่ำนกำรปฏิบัติ
4. กำรสร้ำงเสริมหมำยถึงกำรเข้ำไปเอื้ออำนวย ส่งเสริม เสริมพลั ง (empower) ไม่ใช่เข้ำ
ไปสอนหรือถ่ำยทอดควำมรู้
ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้คือหัวใจของกำรจัดกำรควำมรู้ในทุกบริบทไม่ใช่แค่กำรจัดกำรควำมรู้
ของชำวบ้ำนหรือของชุมชน ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้นี้กำรเรียนรู้สำคัญกว่ำตัวควำมรู้
-6เพรำะถ้ำไม่ระวังตัวควำมรู้จะเป็นควำมรู้ที่ หยุดนิ่งตำยตัว กำรเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้น
ได้” คือมีชีวิต เป็นพลวัต กำรเรียนรู้ที่ดีที่สุ ดคือกำรเรียนรู้ร่วมกัน เป็น collective
learning และเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกำรปฏิบัติ (interaction learning through
action)
-อ.บดิ น ทร์ วิ จ ำรณ์ เ ป็ น บุ ค คลหนึ่ ง ที่ น่ ำ สนใจอย่ ำ งยิ่ ง ในด้ ำ น กำรจั ด กำรควำมรู้
(Knowledge Management - KM) และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning
Organization)ได้กล่ำวไว้เมื่อครำวสัมมนำวิชำกำร เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2548 ณ ห้อง
ประชุม 2 อำคำร HS05 คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำ
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สิ่งสำคัญมันอยู่ที่กำรลงมือปฏิบัติให้ได้ใช้ภำษำเดียวกัน สื่อ
ควำมหมำยกันให้ได้กำรเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสำคัญอยู่ที่เรำจะได้เรียนรู้จำกกำรสอนคน
อื่น (Learning from Teaching) และ สิ่งที่สำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ ก็คือ เรื่องของ
คน กำรพัฒนำคนคนพัฒนำตนเอง กำรวำงแผนทำงำน กำรจัดลำดับควำมสำคัญ ของงำน
ขององค์กร
-เครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้
กรมกำรปกครองได้จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรำกฏอยู่ใน
เอกสำร “คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2549” ซึ่งได้ส่งให้
ก.พ.ร.เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2549 แล้วเมื่อพิจำรณำเฉพำะเนื้อหำสำระในแผนดังกล่ำว จะ
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ
1. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ในส่วนของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
2. แผนกำรจั ด กำรควำมรู้ ในส่ ว นของกระบวนกำรจั ดกำรเปลี่ ย นแปลง (Change
Management Process)
ซึ่งทัง้ 2 ส่วนจะมีควำมสำคัญในกำรช่วยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน
ตำมขอบเขตและเป้ำ หมำยที่ กำหนดไว้ใ ห้ บ รรลุ ผ ล ขณะเดียวกัน ในแต่ล ะส่ ว นก็ จะมี

โครงกำรและกิจกรรมของแต่ละสำนัก กอง รองรับ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งขณะนี้มี
อยู่ไม่น้อยกว่ำ 15 โครงกำร/กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ของกรมกำร
ปกครองเพื่ อสนั บสนุน ประเด็ นยุ ทธศำสตร์ กำรแก้ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนเป็ นงำนที่ มี
ควำมสำคัญอีกงำนหนึ่งที่ต้องกำร พลังกำรมีส่วนร่วมของทุกๆ ส่วน ทั้งส่วนกลำง และ
ส่ว นภูมิภ ำคและจะเป็นอีกก้ำวหนึ่งที่ส ำคัญในกำรที่จะก่อเกิดกำรรวบรวมสะสมองค์
ควำมรู้กำรใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
-กำรจัดกำรควำมรู้ประกอบด้วย กระบวนกำรหลัก ๆ ได้แก่ กำรค้นหำควำมรู้ กำรสร้ำง
และแสวงหำ ควำมรู้ใหม่กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบกำรประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู้
กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ สุดท้ำยคือ กำรเรียนรู้ และเพื่อให้มีกำรนำควำมรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลำกหลำยประเภทถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อนำไปใช้ใน
กำรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ซึ่งอำจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
(1) เครื่องมือที่ช่วยในกำร “เข้ำถึง” ควำมรู้ ซึ่งเหมำะสำหรับควำมรู้ประเภท Explicit
-7(2) เครื่องมือที่ช่วยในกำร “ถ่ำยทอด “ ควำมรู้ ซึ่งเหมำะสำหรับควำมรู้ประเภท Tacit
ซึ่งต้องอำศัยกำรถ่ำยทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลเป็นหลัก
ในบรรดำเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ ำ วที่ มี ผู้ นิ ย มใช้ กั น มำกประเภทหนึ่ ง คื อ ชุ ม ชนแห่ ง กำร
เรียนรู้ หรือชุมชน นักปฏิบัติ (Communityof Practice : CoP
-กำรจัดกำรควำมรู้กับองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
กำรจัดกำรควำมรู้หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้ำงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจำก
กำรค้นพบว่ำองค์กรต้องสูญเสียควำมรู้ไปพร้อมๆกับกำรที่บุคลำกรลำออกหรือเกษียณ
อำยุรำชกำรอันส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรขององค์กรเป็นอย่ำงยิ่งดังนั้นจำกแนวคิดที่
มุ่งพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้มำกแต่เพียงอย่ำงเดียวจึงเปลี่ยนไปและมีคำถำมต่อไปว่ำจะ
ทำอย่ำงไรให้ องค์กรได้เรียนรู้ด้ว ย ดังนั้นกำรบริห ำรจัดกำรควำมรู้จึงสั มพันธ์กับเรื่อง
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่ำงยิ่งหำกองค์กรจะพัฒนำ
ตนเองให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ก็จำเป็นจะต้องบริหำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กรให้
เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่องหำกองค์กรใดมีกำรจัดกำร
ควำมรู้โดยไม่มีกำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรีย นรู้ให้เกิดขึ้นภำยในองค์กรก็นับเป็นกำร
ลงทุนที่สูญเปล่ำได้เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำ
กำรพัฒนำบุคลำกรด้วยกำรฝึกอบรมเพรำะเป็นกระบวนกำรที่ต้องดำเนินกำรต่อภำยหลัง
จำกที่บุคลำกรมีควำมรู้ควำมชำนำญแล้วองค์กรจะทำอย่ำงไรให้บุคลำกรเหล่ำนั้นยินดี
ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนควำมรู้กับผู้อื่นและในขั้นตอนสุดท้ำยองค์กรจะต้องหำเทคนิค
กำรจั ด เก็ บ ควำมรู้ เ ฉพำะไว้ กั บ องค์ ก รอย่ ำ งมี ร ะบบเพื่ อ ที่ จ ะน ำออกมำใช้ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภ ำพบริษัทยักษ์ใหญ่ห ลำยแห่ งในสหรัฐอเมริกำยังคงแข่งขันกันหำวิธีบริห ำร
จัดกำรควำมรู้ที่เหมำะสมกับตนเองเพื่อให้อยู่ในโลกของกำรแข่งขันได้สำหรับประเทศไทย
นั้นคงเป็นเรื่องท้ำทำยสำหรับผู้บริหำรที่จะหำยุทธวิธีในกำรดึงควำมรู้ออกมำจำกตัวบุคคล
และกำรกระตุ้นให้บุคลำกรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เพื่อนร่วมงำนซึ่งกำรถ่ำยทอดควำมรู้บำง

ประเภทนั้น กำรฝึกอบรมอำจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้คือพฤติกรรม "กำรหวงควำมรู้"และวัฒนธรรม "กำรไม่ยอมรับในตัวบุคคล"
หำกองค์กรสำมำรถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่ำงนี้ได้กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ก็มิใช่เรื่องยำก
จนเกิ น ไปสื บ เนื่ อ งจำกกำรปฏิ รูป ระบบรำชกำรครั้ งส ำคั ญ ที่ผ่ ำ นมำเมื่ อเดื อนตุ ล ำคม
2545 ได้มีกำรวำงกรอบแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินไว้อย่ำงชัดเจนซึ่งรวมถึงกำร
ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ.
2546 เป็นเรื่องของกำรกำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพำะมำตรำ 11 ได้
กำหนดเป็นหลักกำรว่ำส่วนรำชกำรต้องมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำควำมรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอพร้อมทั้งสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในหมู่รำชกำรให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน
CoP(Community of Practice)
ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร
คือ ชุมชนที่มีกำรรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยมีลักษณะดังนี้
-8. ประสบปัญหำลักษณะเดียวกัน
. มีควำมสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกันและกัน
. มีเป้ำหมำยร่วมกัน มีควำมมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะพัฒนำวิธีกำรทำงำนได้ดีขึ้น
. วิธีปฏิบัติคล้ำยกัน ใช้เครื่องมือ และภำษำเดียวกัน
. มีควำมเชื่อ และยึดถือคุณค่ำเดียวกัน
. มีบทบำทในกำรสร้ำง และใช้ควำมรู้
. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกันและกัน อำจจะพบกันด้วยตัวจริงหรือผ่ำนเทคโนโลยี
. มีช่องทำงเพื่อกำรไหลเวียนของควำมรู้ทำให้ควำมรู้เข้ำไปถึงผู้ที่ต้องกำรใช้ได้ง่ำย
. มีควำมร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อพัฒนำและเรียนรู้จำกสมำชิกด้วยกันเอง
. มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีวิธีกำรเพื่อเพิ่มควำมเข้มแข็งให้แก่สำยในทำงสังคม
-ทำให้เพิ่มพูนควำมรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ ในระดับที่ง่ำยที่สุดชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุ่ม
เล็ ก ๆ ซึ่ ง ท ำงำนด้ ว ยกั น มำระยะหนึ่ ง มี เ ป้ ำ หมำยร่ ว มกั น และต้ อ งกำรที่ จ ะแบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกกำรทำงำนกลุ่มดังกล่ำวมักจะไม่ได้เกิดจำกกำรจัดตั้ง
โดยองค์กำรเป็ น กลุ่ มที่เกิดจำกควำมต้องกำรทำงสั งคม และควำมพยำยำมที่จะทำให้
บรรลุผลสำเร็จเป็นกลุ่มที่ไม่มีอำนำจ ไม่มีกำรกำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้ำงองค์กรและ
อำจจะมีเป้ำหมำยที่ขัดแย้งกับผู้นำองค์กรในหนึ่งองค์กรอำจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจำนวน
มำก และคนคนหนึ่งจะเป็นสมำชิกในหลำยชุมชนชุมชนนักปฏิบัติมีควำมสำคัญอย่ำงไร
เครือข่ำยควำมสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทำงกำรเกิดจำกควำมใกล้ชิด ควำมพอใจ และพื้นฐำนที่
ใกล้เคีย งกันลั กษณะที่ไม่เป็นทำงกำรจะเอื้อต่อกำรเรียนรู้ และกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ
มำกกว่ำโครงสร้ำงที่เป็นทำงกำร คำว่ำ ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoPชี้จุดเน้นที่กำร
เรียนรู้ซึ่งได้รับจำกกำรทำงำน เป็นหลัก เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ ปัญหำประจำวันเครื่องมือ

ใหม่ๆ พัฒนำกำรในเรื่องงำน วิธีกำรทำงำนที่ได้ผล และไม่ได้ผลกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล ทำให้เกิดกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้ฝังลึกสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจได้
มำกกว่ำกำรเรียนรู้ จำกหนังสือ หรือกำรฝึกอบรมตำมปกติเครือข่ำยที่ไม่เป็นทำงกำร ซึ่งมี
สมำชิกจำกต่ำงหน่ว ยงำนช่ว ยให้ องค์กรประสบควำมส ำเร็จได้ดีกว่ำ กำรสื่ อสำรตำม
โครงสร้ำงที่เป็นทำงกำรข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ
-แนวคิด
. CoPเป็นกลไกของกำรไขว่คว้ำหำควำมรู้เข้ำหำตัว มำกกว่ำกำรรวบรวมควำมรู้เพื่อส่ง
มอบให้ผู้อื่น
. CoPเป็นเรื่องของกำรเรียนรู้เพื่อเป็นคนทำงำนที่ เก่งขึ้น มิใช่แค่เรียนรู้ว่ำ จะทำงำน
อย่ำงไรหรือเรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นนำมธรรม
-9. กำรเป็นสมำชิกของ CoPคือมีส่วนร่วมในชุมชนนั้น อย่ำงมีควำมหมำย
. CoPควรเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยหลักขององค์กร
แนวคิดของกำรปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoPหมำยถึงกำรกระทำในบริบท
เฉพำะ
สิ่งที่มีผลต่อกำรปฏิบัติและเป็นผลจำกกำรเรียนรู้ ได้แก่ • สิ่งที่ปรำกฎชัดแจ้ง: เครื่องมือ
เอกสำร ภำพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบำที่ชัดเจนเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กฎข้อบังคับ สัญญำ •
สิ่งที่ไม่ปรำกฎชัดแจ้ง: ควำมสัมพันธ์กฎเกณฑ์ในใจ ควำมหยั่งรู้ กำรรับรู้ ควำมอ่อนไหว
ควำมเข้ำใจ สมมติฐำนมุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป
กำรปฏิบัติมิใช่สิ่งตำยตัวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะเดียวกันก็ไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้ง่ำยๆ
ด้วยคำสั่ง หรือกฎระเบียบ
มีคนอื่นในองค์กรซึ่งมีประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับเรำพวกเขำเต็มใจที่จะแบ่งปัน
ประสบกำรณ์นั้น ให้ผู้อื่น และเรำเต็มใจที่จะช่วยพวก เขำ เรำสำมำรถค้นหำพวกเขำได้
พบ แม้จะไม่รู้จักพวกเขำ ธรรมชำติของ CoP
-องค์กรประกอบไปด้ว ย CoPจำนวนมำกทับซ้อนกันอยู่คู่ขนำนไปกับโครงสร้ำงที่เป็น
ทำงกำรขององค์กร
-รอบชีวิตของ CoPไม่มีควำมชัดเจนว่ำ เริ่มต้นเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไรขึ้นกับควำมพร้อม และ
โอกำสเหมำะ สำหรับกำรเรียนรู้
-ประเด็นที่ CoPให้ควำมสนใจจะเปลี่ยนไปตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของสมำชิก
กำรสนับสนุน CoP
-ปฏิบัติต่อ CoPเสมือนทรัพย์สินขององค์กร ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรและข้อมูลข่ำวสำร
ดูแลเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับองค์กร
-ส่งเสริมกำรสร้ำง CoP ด้วยกำรยอมรับผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกลุ่มที่ไม่เป็นทำงกำร และดึง
ชุมชนเข้ำมำร่วมกันทำงำน ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก

-มองว่ำ องค์กรเป็นที่รวมของชุมชนที่เชื่อมต่อกันส่งเสริมให้มีจุดยืนที่เหมำะสม และมีส่วน
ต่อควำมสำเร็จขององค์กร
-ส่งเสริมให้ CoPเรียนรู้จำกภำยในกลุ่ม และจำกกลุ่มอื่นๆ
-ดูแลว่ำกลไกขององค์กรมีส่วนในกำรสนับสนุน CoP
-ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทุกรูปแบบและเชื่อมต่อทั่วทั้งองค์กรมุมมองต่อกำรเรียนรู้
-กำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติ แต่เรำมักจะมองไม่เห็นว่ำเกิดกำรเรียนรู้ดีขึ้น
-กำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ไม่ได้เกิดจำกกำรดูเอกสำร ของคนอื่นแต่เกิดจำกกำรทำควำม
เข้ำใจ ในตรรกะ หรือวิธีคิดของคนอื่น
-เทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยให้เรำแลกเปลี่ยนควำมเข้ำใจ และควำมคิดกันได้กว้ำงขวำงขึ้น
แต่หัวใจของกำรแลกเปลี่ยน คือ ควำมสนใจร่วมกั น ใส่ใจควำมคิดของกันและกันและ
สร้ำงชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน กำรหำโอกำสเรียนรู้
-ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ ให้มองหำแบบแผน / สำเหตุของกำรมีส่วนร่วมและกำร
แยกตัวของสมำชิก
-10เมื่อมีกำรนำควำมรู้ไปใช้ในบริบทอื่นหรือมีกำรส่งผ่ำนข้อมูลข่ำวสำรไปยังอีกหน่ วยงำน
หนึ่งให้ติดตำมเรียนรู้กำรปรับเปลี่ยน ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน และกำรแผลควำมหมำย
ใหม่
-รับรู้กำรเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ในที่ไกลหูไกลตำ
-กำรเรียนรู้ที่ชำยขอบของ CoPก็มีควำมสำคัญ ได้แก่กำรดึงดูดสมำชิกใหม่ กำรตอบสนอง
สิ่งกระตุ้นจำกภำยนอก กำรมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆข้อควรระวัง
-ควำมพยำยำมที่จะเปลี่ยนควำมรู้ที่ฝังลึกมำเข้ำไว้ในลักษณะของเอกสำรอำจจะก่อให้เกิด
ผลเสียมำกกว่ำผลดี เกิดเป็นขยะของข้อมูลข่ำวสำร ที่ไม่คนใช้สุดท้ำยคนก็ยังต้องกำร
ควำมช่วยเหลือ ในเรื่องประสบกำรณ์ จำกเพื่อนร่วมงำน
-ให้มีกำรเรียนรู้ใกล้ชิดกับกำรปฏิบัติให้มำกที่สุดอย่ำด่วนหลวมตัวที่จะสกัดควำมรู้ควำมรู้
จำก CoPหรือเปลี่ยนควำมรู้จำก CoPไปเป็นหลักสูตรเพื่อกำรฝึกอบรม
-แนวคิดปัจจุบันเปลี่ยนจำกกำรเก็บเกี่ยวควำมรู้ไปสู่กำรเชื่อมต่อระหว่ำงบุคคล อย่ำสร้ำง
ห้องสมุดที่เต็มไปด้วยเอกสำรให้สร้ำงบัตรรำยชื่อบุคคล (card catalog) เพื่อช่วยในกำร
เชื่อมต่อระหว่ำงบุคคลต่อบุคคล ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จกลุ่มที่ไม่เป็นทำงกำรเป็นสิ่งที่เกิดโดย
ธรรมชำติอยู่แล้วในองค์กรมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตขึ้นเมื่อเป็นที่ประสงค์ของสมำชิก
กำรที่จะให้มีคุณค่ำต่อองค์กร จะต้องได้รับกำรเพำะบ่ม ดูแลด้วยควำมระมัดระวังกำร
สนับสนุนมำเกินไป อำจจะทำให้ไม่เป็นที่สนใจจำกสมำชิก กำรปล่อยปละละเลยก็อำจจะ
ทำให้ แคระแกร็ น เหี่ ย วเฉำ ควำมท้ำ ทำยนี้แ ตกต่ำ งจำกปั จจั ยต่ ำงๆที่ ผู้ นำองค์ก รเคย
ประสบ ควำมท้ำทำยสำหรับ CoP ปัญหำสำคัญของชุมชนที่กำลังเติบโต คือกำรที่สมำชิ ก
สูญเสียควำมสนใจ และปล่อยให้ผู้ประสำนงำนรับผิดชอบไปคนเเดียวเมื่อผู้ประสำนงำน
หันไปทำงำนอื่น ชุมชนก็ล่มสลำยปัญหำสำคัญของชุมชนที่ประสบควำมสำเร็จ คือ กำรที่
สนใจอยู่แต่ควำมสำเร็จของตนเองข้อเสนอแนะต่อไปนี้ จะช่วยรักษำพลังของชุมชน ให้
เกิดควำมต่อเนื่องนำสมำชิกใหม่ เข้ำมำร่วม และมุ่งไปที่ประเด็นที่แหลมคม เชิญผู้นำทำง

ควำมคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ำมำร่วมแต่เริ่มแรกเพื่อสร้ำงพลังให้แก่ชุมชน จัดให้มีเวทีพบปะ
กัน เพื่ อแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เพื่ อสร้ำ งควำมตื่ นตั ว ควำมไว้เ นื้อ เชื่ อใจ ควำมรู้สึ กร่ ว ม
ส่งเสริมกำรติดต่อระหว่ำงสมำชิกของชุ มชน จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขันไม่จำเป็นว่ำสมำชิก
ทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกันสนับสนุนกลุ่มแกนด้วยกำรให้เป็นที่รับรู้ของชุมชน
และไม่รบกวนเวลำเพิ่มมำกเป็นพิเศษควำมท้ำทำยด้ำนเทคนิค ทำให้กำรติดต่อ กำรให้
ข้อมูล และกำรเข้ำถึงชุมชนเป็นเรื่องง่ำยเช่นกำรใช้ Software computer ที่ใช้ง่ำย และ
คุ้นเคย ควำมท้ำทำยสำหรับสมำชิกสิ่งที่มีคุณค่ำมำกของชุมชน คือ กำรร่วมกันแก้ปัญหำ
แต่กำรอภิปรำยปั ญหำอย่ำงเปิดอกในขณะที่ควำมคิดยังไม่สุ กงอมดี หรือคิดดังๆในที่
ประชุมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชำติของเรำ ควำมท้ำทำยของสมำชิกที่สำคัญ คือกำรพูดถึง
ปัญหำของตนเอง ต่อหน้ำผู้คนจำนวนมำกที่เรำไม่รู้จัก สร้ำงเวทีเสวนำในประเด็นที่เฉียบ
คม ให้สมำชิกอำวุโสซึ่งคนยอมรับเป็นผู้ขอควำมช่วยเหลือ และหำผู้ที่มีกึ๋นไปร่วมอยู่ใน
เวทีผู้ประสำนงำนช่วยกระตุ้นให้อธิบำยหลักคิดของข้อเสนอเพื่อให้สมำชิกอภิปรำยไปที่
-11สมมติฐำน ที่ใช้และเลือกกำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนำดเล็ก 2-3 คนอำจใช้เป็น
จุดเริ่มต้นสำหรับกำรสร้ำงชุมชนได้
ตำมนิยำมของ DOPA KM Team ได้กล่ำวไว้ว่ำ CoP เป็นกลุ่มคนที่มำรวมตัวกันอย่ำงไม่
เป็นทำงกำร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วย
ให้กำรทำงำนมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นส่วนใหญ่กำรรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมำจำกคนที่อยู่
ในกลุ่มงำนเดียวกันหรือมีควำมสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ซึ่งควำมไว้วำงใจและ
ควำมเชื่อมั่นในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันจะเป็นสิ่งที่สำคัญ Cop จะมีควำม
แตกต่ำงจำกกำรที่บุคคลมำรวมกลุ่มกันเป็นทีมปฏิบัติงำนปกติทั่วไปตรงที่ Cop เป็นกำร
รวมตัวกันอย่ำงสมัครใจ เป็นกำรเชื่อมโยงสมำชิกเข้ำด้วยกัน โดยกิจกรรมทำงสังคม ไม่ได้
มีกำรมอบหมำยสั่งกำรเป็นกำรเฉพำะและจะเลือกทำในหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจร่วมกัน
เท่ำนั้น
-ควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนในกลุ่ม CoPจะพัฒนำเป็นองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำกำรทำงำนของบุคคลและองค์กรต่อไป และจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยใน
กลุ่มอย่ำงไม่เป็นทำงกำรในท่ำมกลำงบรรยำกำศแบบสบำย ๆ ประกอบกับกำรใช้เทคนิค
ที่เรียกว่ำสุน ทรีสนทนำ (Dialogue) ซึ่งเป็นกำรสนทนำที่เคำรพควำมคิดเห็ นของผู้
พูด ให้เกียรติกัน ให้โอกำสกัน และไม่พยำยำมขัดขวำงควำมคิดใคร กับรับฟังผู้อื่นพูด
อย่ำงตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)
-กรมการปกครองเริ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Cop) นาร่องที่ วปค.
จำกกำรที่กรมกำรปกครองได้รับควำมไว้วำงใจจำกกระทรวงมหำดไทยและรัฐ บำล
มอบหมำยให้เป็น ภำคส่วนหลักในกำรปฏิบัติภำรกิจที่สำคัญระดับชำติต่อเนื่องจำกอดีต
จนถึงปัจจุบัน เช่น กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรบูรณำกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน เป็นต้น แสดงถึงกำรมีบุคลำกรที่เป็น “ทุนทำงสังคม” อยู่เป็น
พื้นฐำนในองค์กร กรมกำรปกครองจึงได้ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อช่วยให้กำร

ท ำงำนมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในรู ป ของกำรจั ด ชุ ม ชนแห่ ง กำรเรี ย นรู้
ขึ้น โดยนำร่องที่วิทยำลัยกำรปกครองก่อน เรียกว่ำ “โครงกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
(CoP) วิทยำลัยกำรปกครอง” โดยมีวัตถุประสงค์ใหญ่ ๆ 3 ประกำร คือ
(1) นำทฤษฏีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM) มำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่กำร
ปฏิบัติงำนจริง
(2) เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรสื่อสำรทั่วองค์กร (Communication) ด้ำนกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้
(3) เพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ กำรใช้เครื่องมือ CoPในกระบวนกำร KM สำหรับ
แนวทำงดำเนินกำรกำหนดไว้ ดังนี้
3.1 กำรประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร
3.2 ทำหนังสือเวียน เชิญชวน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ร่วมเป็นสมำชิกชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
3.3 เชิญ สมำชิกประชุ มปรึ ก ษำหำรื อ ร่ ว มคิ ด ร่ว มทำกิ จกรรมกำรแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้
ควำมรู้ตำมหัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจของสมำชิก
-123.4 ประสำนงำนเรื่องสถำนที่ประสำนงำนบุคคลและงำนธุรกำรอื่น
3.5 จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยำกำศที่ไม่เป็นทำงกำร
3.6 จัดทำสรุปกำรเสวนำของ CoP เพื่อเผยแพร่ จัดกิจกรรม กระตุ้น ส่งเสริมเป็นระยะๆ
3.7 ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรและรำยงำน
โครงกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ดังกล่ำว จะต้องมีควำมอดทนและใช้เวลำรวมถึงกำรกระตุ้น
ส่งเสริมและให้กำลังใจจำกผู้บังคับบัญชำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระยะแรก ๆ ก็คงจะต้องให้
มีกำรดำเนินกำรในระยะเวลำหนึ่งแล้วติดตำมประเมินผลเพื่อทำกำรศึกษำผลที่เกิดขึ้น
ต่อไป
บทสรุป
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (CoP) เป็นกิจกรรมเริ่มต้นอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนกำร KM ที่
มีกิจกรรมหลำยประกำรที่จะต้องดำเนินกำรทั้งในส่วนที่อำจเรียกว่ำเป็นมิติของกำรบังคับ
และในส่ ว นที่ เ ป็ น มิ ติ ข องกำรส่ ง เสริ ม ส่ ว นที่ เ ป็ น มิ ติ ก ำรบั ง คั บ คื อ กำรที่ จ ะต้ อ ง
ดำเนินกำร KM ในฐำนะตัวชี้วัดที่เป็นพันธะสัญญำที่กรมกำรปกครองได้จัดทำไว้ในคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2549 กับ สำนักงำน ก.พ.ร. ให้สำเร็จ คือ
กำรด ำเนิ น กำรในส่ ว นกลำงของทุ ก ส ำนั ก /กอง ตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรกำรจั ด กำร
ควำมรู้ (KM Action Plan) กับกำรดำเนินกำรในส่วนภูมิภำคของอำเภอ/กิ่งอำเภอ ใน
กำรทำให้อำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้เพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
เชิงบูรณำกำรในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยอำเภอ/กิ่งอำเภอ จะต้อง
จัดทำผลสำเร็จกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิงบูรณำกำรในพื้นที่ จำนวน 1 เรื่อง เพื่อ
เผยแพร่ติดไว้ที่ ศตจ.อำเภอ/กิ่งอำเภอ และบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดและกรมกำร
ปกครอง ในส่ ว นที่เป็นมิติของกำรส่ งเสริมคือ กำรดำเนินกำร KM ในฐำนะที่เป็นตั ว
ขับเคลื่อน องค์กรสู่ควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและทำให้ มีควำมสำมำรถในเชิง
แข่งขันสู งสุ ด บุคลำกรของกรมกำรปกครองที่ถือได้ว่ำเป็น “ทุนทำงสั งคม” มี

ควำมสำคัญยิ่งต่อกำรเดินทำงไปสู่เป้ำหมำย KM ดังกล่ำว กำรศึกษำเรียนรู้เรื่อง KM
และกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในกิจกรรม KM ต่ำง ๆ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
จะท ำให้ เ กิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ล กั บ งำนด้ ำ นกำรจั ด กำรควำมรู้ ที่ ก รมปกครองรั บ ผิ ด ชอบ
เช่นเดียวกับงำนอื่น ๆ ที่ผ่ำนเข้ำมำและสำเร็จผลลงด้วยดี กับทั้งเกิดคุณค่ำประโยชน์แก่พี่
น้องประชำชนและชำติบ้ำนเมืองไปพร้อมกัน เป็นที่ยอมรับและได้เกิดควำมไว้วำงใจจำก
รัฐบำลทุกรัฐบำลเสมอมำ
-คุณเอื้อ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน
คนสาคัญที่ดาเนินการจัดการความรู้
1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สำหรับวงกำรจัดกำรควำมรู้ถ้ำผู้บริหำรสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน
(เห็นคุณค่ำ และดำเนินกำรผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ำยำกทั้งหลำยก็ง่ำยขึ้นผู้บริหำรสูงสุด
ควรเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมจั ด กำรควำมรู้ โ ดยก ำหนดตั ว บุ ค คลที่ จ ะท ำหน้ ำ ที่ “คุ ณ เอื้ อ
(ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหำรระดับสูง เช่น รองอธิบดี, รองผู้อำนวยกำรใหญ่
-132. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO)ถ้ำกำรริเริ่มมำจำกผู้บริหำรสูงสุด
“คุณเอื้อ” ก็ส บำยไปเปลำะหนึ่งแต่ถ้ำกำรริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มำจำกผู้บริหำรสูงสุ ด
บทบำทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือ นำเป้ำหมำย/หัวปลำ ไปขำยผู้บริหำรสูงสุดให้ผู้บริหำร
สูงสุดกลำยเป็นเจ้ำของ “หัวปลำ” ให้ได้ บทบำทต่อไปของ “คุณเอื้อ” คือกำรหำ “คุณ
อำนวย” และร่วมกับ “คุณอำนวย” จัดให้มีกำรกำหนด “เป้ำหมำย/หัวปลำ” ในระดับ
ย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงำน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลำ” เข้ำกับวิสัยทัศน์พันธกิจ
เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ขององค์กร, จัดบรรยำกำศแนวรำบและกำรบริหำรงำนแบบ
เอื้ออำนำจ (Empowerment), ร่วม Share ทักษะในกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้โดยตรงและเพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็น
คุณค่ำของทักษะดังกล่ำว, จัดสรรทรัพยำกรสำหรับใช้ในกิจกรรมจัดกำรควำมรู้พร้อมคอย
เชื่อมโยงกำรจั ดกำรควำมรู้เข้ำกับกิจกรรมสร้ำงสรรค์อื่นๆทั้งภำยในและนอกองค์กร,
ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของกำรดำเนินกำรให้คำแนะนำบำงเรื่องและแสดงท่ำทีชื่นชมใน
ควำมสำเร็จ อำจจัดให้มีกำรยกย่องในผลสำเร็จและให้รำงวัลที่ อำจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้น
กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมสำเร็จ
3. คุณอานวย (Knowledge Facilitator , KF)เป็นผู้คอยอำนวยควำมสะดวกในกำร
จัดกำรควำมรู้ ควำมสำคัญของ “คุณอำนวย” อยู่ที่กำรเป็นนักจุดประกำยควำมคิดและ
กำรเป็นนักเชื่อมโยงโดยต้องเชื่อมโยงระหว่ำงผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหำร (“คุณ
เอื้อ”), เชื่อมโยงระหว่ำง “คุณกิจ” ต่ำงกลุ่มภำยในองค์กร, และเชื่อมโยงกำรจัดกำร
ควำมรู้ภ ำยในองค์กร กับภำยนอกองค์กร โดยหน้ำที่ที่ “คุณอำนวย” ควรทำ คือ ร่วมกับ “คุณเอื้อ” จัดให้มีกำรกำหนด “หัวปลำ” ของ “คุณกิจ” อำจจัด “มหกรรมหัว
ปลำ” เพื่อสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของ “หัวปลำ” - จัดตลำดนัดควำมรู้ เพื่อให้คุณกิจ นำ
ควำมสำเร็จมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดควำมรู้ออกมำจำกวิธีทำงำนที่นำไปสู่ควำมสำเร็จนั้น
เพื่อกำรบรรลุ “หัวปลำ” - จัดกำรดูงำน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมำช่วย” (Peer Assist)

เพื่อให้บรรลุ “หัวปลำ” ได้ง่ำย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภำยในหรือนอกองค์กรก็ได้
เรียนรู้วิธีทำงำนจำกเขำ เชิญเขำมำเล่ำหรือสำธิต -จัดพื้นที่เสมือนสำหรับกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสำหรับเก็บรวบรวมขุมควำมรู้ที่ได้เช่น ใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและสำรสนเทศ
ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อกอินทรำเน็ต จดหมำยข่ำว เป็นต้น - ส่งเสริมให้เกิด
ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นควำมรู้ หรือเป็นหัวใจ
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยหลักขององค์กร -เชื่อมโยงกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร
กับกิจกรรมจัดกำรควำมรู้ภำยนอกเพื่อสร้ ำงควำมคึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ภำยนอก
4. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงำนเป็นพระเอก
หรื อนำงเอกตัว จริง ของกำรจัดกำรควำมรู้เพรำะเป็นผู้ ดำเนินกิจกรรมจัดกำรควำมรู้
ประมำณร้อยละ 90-95 ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ้ำของ “หัวปลำ” โดยแท้จริง และ
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หำ
สร้ำง แปลงควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้ำหมำย/หัวปลำ” ที่ตั้งไว้
-145. คุณประสาน (Network Manager)เป็นผู้ที่คอยประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยกำร
จัดกำรควำมรู้ร ะหว่ำงหน่ว ยงำนให้ เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้ำงขึ้นเกิดพลั ง
ร่วมมือทำงเครือข่ำยในกำรเรียนรู้และยกระดับควำมรู้แบบทวีคูณ
ประธำน ฯ
-ถือเป็นควำมรู้ที่คณะทำงำนทุกท่ำน จะต้องช่วยกันออกแบบกำรดำเนินกำรจัดควำมรู้ใน
องค์กร ขอเชิญคณะทำงำนครับ
นำงโชติมำ สระสำรำญ -เนื่องจำกกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร ต้องมีกำรออกแบบรำยละเอียดที่จะต้องจัดทำ
เยอะมำก และองค์ควำมรู้ในแต่ละสำยงำนก็จำเป็นต้องให้บุคลำกรในสำยงำนนั้น ๆ สรุป
ออกมำและต้องมีกำรตรวจสอบว่ำองค์ควำมรู้นั้น เป็นองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง จึงจะสำมำรถ
นำมำถ่ำยทอดให้บุคลำกรในองค์กรได้ ดังนั้น จึงขอเสนอในกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. แจ้งให้แต่ละส่วนรำชกำรสังกัดร่วมกันจัดทำและรวบรวมองค์ควำมรู้ในแต่ละสำยงำนที่
เกี่ยวข้อง และได้ใช้องค์ควำมรู้นั้นในกำรปฏิบัติงำนจริง
2. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิดและกำรดำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กรให้
บุคลำกรทรำบและร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น
3. จัดระดมควำมคิดและประชุมเพื่อจัดทำแผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กรขอองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลป่ำไม้งำม
4. ดำเนินกำรตำมแผนและกิจกรรมกำรที่กำหนด รวมทั้งรำยงำนผลให้ผู้บงั คับบัญชำทรำบ

ประธำนฯ

ที่ประชุม

-สำหรับเรื่องนี้ ก็ขอหำรือในที่ประชุมไว้ก่อนว่ำ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวสมควรดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง และสำหรับปีนี้ ก็ควรให้แต่ละส่วน ได้ใช้เวลำในกำรเพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร และร่วมกันจัดทำองค์ควำมรู้ในแต่ละสำยงำน ที่ประชุมมี
ควำมเห็นว่ำอย่ำงไรบ้ำงครับ
-เห็นควรดำเนินกำรตำมที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

-เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา 1๑.30 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวสักขี กลิ่นกระสังข์)
เลขำนุกำรคณะทำงำน

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยสมชัย วัฒนธรรม)
ประธำนคณะทำงำน
รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (KM)
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ ๑8 มกรำคม 2559 เวลำ 1๐.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
------------------เริ่มประชุมเวลา 1๐.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้นายสมชัย วัฒนธรรม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการ
ประชุมตามวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ที่ 3๕๗/255๗ ลงวันที่ 3๐ ธันวำคม 255๗
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ซึ่งคณะกรรมกำรประกอบด้วย
1.๑ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
ประธำนกรรมกำร
1.๒ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
กรรมกำร
1.3 หัวหน้ำส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก กรรมกำร
1.4 บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
กรรมกำร/และเลขำนุกำร
2. คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
2.1 ดำเนินกำรจัดทำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก
2.2 จัดทำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร
2.3 ดำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
2.4 พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรม
2.5 ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและดำเนินกำรอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธำน
- สำหรับในปีงบประมำณ 2559 นี้ เรำยังไม่มีกิจกรรม หรือโครงกำรใด ๆ ที่จะดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ดังนั้น ในวันนี้ จึง
เชิญทุกท่ำนที่เป็นคณะกรรมกำรร่วมประชุมพิจำรณำโครงกำรและกิจกรรมที่จะดำเนินกำรครับ
ปลัด อบต.
- เห็นควรให้ส่วนรำชกำร หัวหน้ำส่วนทุกส่วนร่วมกันพิจำรณำงำนในส่วนรำชกำรของท่ำนเอง
ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วลงมติ เพื่อพิจำรณำคัดเลือกร่วมกันอีกครั้งหนึ่งคะ
ประธำน
- ตำมที่ปลัด อบต. เสนอก็ถือว่ำดีนะครับ ทุกส่วนจะได้นำเสนอผลงำนที่จะให้ทุกคนได้คัดเลือก
อีกครั้ง เริ่มจำก หน.สำนักปลัด
-๒หน.สำนักงำนปลัด - สำหรับ กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ในปี 2559
สำนั กงำนปลั ดขอเสนอกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงครก ค่ะ สืบเนื่องจำก กำรตรวจโบนัสในปีต่อไปจำกนี้ ตำมมิติที่ 4 มิติด้ำน
กำรพัฒนำองค์กร กำหนดให้ตรวจกิจกรรมเหล่ำนี้ ทั้งหมด ดังนั้นเพื่อเป็นกำรเตรียมกำรอีกวิธีหนึ่ง
ด้วย สำนักงำนปลัดจึงเสนอเรื่องดังกล่ำวค่ะ ประกอบกับ อีกประกำรหนึ่ง ฝ่ำยเลขำ ซึ่งทำหน้ำที่
รับผิดชอบในงำน KM และงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด อยู่แล้ว มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และรับผิดชอบอยู่แล้ว ก็จะสำมำรถถ่ำยทอดงำนมำได้อย่ำงดี
ประธำน
- เชิญกองคลังครับ
ผอ.กองคลัง - สำหรับกองคลัง ขอเสนอเรื่องกำรตรวจงำนจ้ำง และกำรทำหน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงค่ะ
เนื่องจำกว่ำ ปัจจุบัน ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่นอกเหนือจำกงำนประจำแล้ว ยังต้องทำหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำรดังกล่ำวด้วยค่ะ
ประธำน
- เชิญกองช่ำง ครับ
หน.ส่วนโยธำ - สำหรับกองช่ำง ขอเสนองำนเกี่ยวกำรให้บริกำรขอติดตั้งไฟฟ้ำกับประชำชน ครับ จริง ๆ แล้ว
งำนของกองช่ำง เป็นงำนสำยงำนช่ำงที่ค่อนข้ำงจะเข้ำใจยำกอยู่พอสมควรจึงยำกที่จะสำมำรถ
ทำงำนในรูปแบบ กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร เพื่อให้ทุกท่ำนทรำบได้ ครับ
ประธำน
- ในเมือ่ ส่วนต่ำง ๆ ได้เสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเรำจะลงมติเพื่อคัดเลือก งำนที่จะดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ของ อบต.เรำ ครับ ให้เลขำสรุปงำนที่แต่ละส่วนเลือกไว้อีก
ครั้งครับ
เลขำนุกำร
- งำนที่แต่ละส่วนจะนำมำเป็นตัวเลือกให้กับคณะทำงำนได้พิจำรณำคัดเลือกร่วมกันมีดังนี้ครับ
๑. สำนักงำนปลัด กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒. กองคลัง กำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๓. กองช่ำง กำรขอติดตั้งไฟฟ้ำของประชำชน
ประธำน
- ลำดับต่อไป ขอให้แต่ละคนเลือกลงมติ คัดเลือกครับ และ ให้เลขำสรุปคะแนนครับ

เลขำนุกำร

- ผลกำรลงมติของคณะทำงำนเป็นดังนี้คะ
งำน
๑. กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒. กำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๓. กำรขอติดตั้งไฟฟ้ำของประชำชน

คะแนน
4
3
3

หมำยเหตุ
ลำดับ 1

-๓มติที่ประชุม

- มีมติเลือกกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็น
งำนที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ในงบประมำณ
255๘

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธำน
ที่ประชุม
ประธำน

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่ทรำบว่ำท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำม หรือมีเรื่องอื่นที่จะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่
- ไม่มี
- ถ้ำไม่มีผมขอปิดประชุมเพียงเท่ำนี้

ปิดประชุม เวลา 1๑.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำงสักขี ตรีปรำกำร)
เลขำนุกำรคณะทำงำน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสมชัย วัฒนธรรม)
ประธำนคณะทำงำน

รายงานการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 25 มีนำคม 2558 เวลำ 13.00 น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพระเพลิง
-------------------------------------------ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1
นำยกิตติ ปักครึก
ประธำนคณะทำงำน
2
นำยกฤตปำณัสม์ โคตรสงครำม
คณะทำงำน
3
นำงสำวนงลักษณ์ ประดับทอง
คณะทำงำน
4
นำงสำวยิ่งรักษ์ จันทร์นำคิน
คณะทำงำน
5
นำยเศกสันต์ เมฆกัลจำย
คณะทำงำน
6
จ่ำเอก สมปอง สิงห์ศก
เลขำนุกำรคณะทำงำน

ลายมือชื่อ

