บทนํา
การพัฒนาบุค ลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสรางใหบุค ลากรมีความรู
ความสามารถ
ความเขาใจ ตลอดจนทัศ นคติ อั นจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีป ระสิทธิ ภาพยิ่ง ขึ้น การพั ฒนา
บุคคลอาจจําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและการ
พัฒนาตนเอง นอกจากนั้น การพัฒนาบุคคลากรยังเปนกระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปทางที่ดีขึ้นเพื่อใหบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบกั บ พระราชกฤษฎี ก าว าด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บานเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้ “สว นราชการมีหนาที่พั ฒนาความรู ในสว น
ราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคก รแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร
และสามารถประมวลผลความรูในดานต าง ๆ เพื่ อนํามาประยุ กตใ ชในราชการไดอย างถู กตอ ง
ปรับเปลี่ยนทัศ นคติ ของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุค ลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเวียงสรวย เปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารที่ดี จึงไดนําแผนจัดการความรู (knowledge Management) ซึ่งเปนระบบการ
จัดการที่สามารถกําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบ
การจัดความรู และแผนการดําเนินการจัดองคความรู
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1. คณะทํางาน
1. นายธีรนันท กันทะชัย
ปลัดเทศบาล
ประธานธรรมการ
2. นางเยาวเรศ ตุลา
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
กรรมการ
3. นายบัณฑิต สีเขียว นายชางโยธา
กรรมการ
4. น.ส.ราตรี จอมเจดีย หัวหนาฝายอํานวยการ
กรรมการ
5. น.ส.ทิชากร บุญปน หัวหนาฝายธุรการ
กรรมการ
6. น.ส.วิมลวรรณ หาเงินบุคลากร
เลขานุการ
คณะทํางานมีหนาที่ดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคกรของเทศบาลตําบลเวียงสรวย
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas)
กรอบการประเมินดานการจัดการความรูซึ่งจะตองมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับ พระ
ราชกฤษฎี ก าว าด ว ยหลั ก เกณฑ และวิ ธีบริ หารกิ จการบ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กําหนดใหส ว นราชการ มี หน าที่ พัฒนาความรู ในองคก ร เพื่อใหมี ลัก ษณะเปนองคกรแห งการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล ขาวสารและสมารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้ง
ต อ งส งเสริ ม และพั ฒ นาความรู ค วามสามารถ สร างวิ สั ย ทั ศ น และปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกา ดังนั้น
ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย
1. สงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสว นหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน
2. เสริ มสร างบรรยากาศให เ อื้ อต อการนําการจั ด การความรูมาเปนเครื่ องมือ ในการ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนาของหนวยงานตางๆ ภายในเทศบาล

๓ เปาหมาย KM (Desired State)
เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่ส อดรับกั บขอบเขต KM ที่จะเลือก
ดําเนินการ
ประกอบดวย

๑. การสนับสนุนส งเสริมใหบุค ลากรในสั ง กัด เทศบาลตําบลเวียงสรวย ไดรั บการ
พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ ฝกอบรม/ สัมมนา ใน
หลักสูตร ตาง ๆ
๒. การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงสรวย มีสว นรวมใน
การดําเนินงาน/ กิจกรรม ของเทศบาล อยางเขมแข็งและตอเนื่อง
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การแลกเปลี่ยนองคความรูแกเพื่อนรวมงาน
๔.
การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน
๕. การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน

๔ ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูต าม
เปาหมาย KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
๑.
ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบคุ ลากรไดเขารวม
กิจกรรม
๒. บุคลากรที่เกี่ยวของใหความรวมมือเปนอยางดี
๓. คณะกรรมการจั ด การความรู มี ค วามรู ความเข า ใจ และมุ ง มั่ น ในการ
ดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
๔.
มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรม

๕ แนวทางการจัดการความรูเ ทศบาลตําบลเวียงสรวย
การจัดการความรู Knowledge Management
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่
มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อให
ทุก คนในองคกรสามารถเขาถึ งความรู และพั ฒนาตนเองให เ ป นผูรู รวมปฏิ บัติงานได อย างมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท
คือ
๑. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ
พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุค คลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไม

สามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งาน
ฝมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
๒. ความรูที่ ชัด แจง (Explicit Knowledge) เป นความรู ที่ ส ามารถรวบรวม
ถายทอดได โดยผ านวิ ธีตาง ๆ เช น การบันทึก เปนลายลั ก ษณอั ก ษร ทฤษฎี คู มือต าง ๆ และ
บางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม
การจัดการความรูเ ปนการดําเนินการอยางนอย ๖ ประการตอความรู ไดแก
๑. การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือ
องคกร
๒. การเสาะหาความรูทตี่ องการ
๓. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของ
ตน
๔. การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน
5. การนํ า ประสบการณ จ ากการทํ า งาน และการประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
-3๖. การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุง
เปนชุดความรูที่ครบถวน ลุมลึกละเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดย ที่การดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของ
เป นทั้ ง ความรู ที่ ชัด แจ ง อยู ใ นรู ป ของตั ว หนั ง สื อ หรื อรหั ส อย างอื่ น ที่ เข าใจได ทั่ ว ไป (Explicil
Knowledge) และ (เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอื่น ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การ
จั ด การความรู เ ป นกิ จ กรรมที่ ค นจํา นวนหนึ่ ง ทํา ร ว มกั น ไม ใ ช กิ จ กรรมที่ ทําโดย คนคนเดี ย ว
เนื่องจากเชื่อวา “จัดการความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ่มที่
ความรู นี่ คื อ ความผิ ด พลาดที่ พ บบอ ยมาก การจั ด การความรู ที่ถู ก ต องจะต องเริ่ มที่ ง านหรื อ
เปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสั มฤทธิ์ ในการดําเนินการตามที่
กําหนดไว ที่เรียกวา Operration Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเปน ๘ สวน คือ
๑. การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการ
ของลูกคาสนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของ
พนักงาน และสนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม
๒. การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนวัตกรรมในการทํางาน และวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑหรือบริกา
๓. ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
สะทอนสภาพการเรียนรูขององคกร

๔. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ล ง
ไป การทํา งานที่ ป ระสิ ท ธิ ภายสู ง หมายถึ ง การทํางานที่ ล งทุ นลงแรงนอ ย แต ไ ด ผลมากหรื อ
คุณภาพสูง
เป าหมายสุ ด ท ายของการจัด การความรู คื อ การที่ก ลุ มคนที่ดําเนิ นการจั ด การ
ความรูรวมกัน มีชุดความรูของตนเอง ที่รวมกับสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสราง
ความรูขึ้นใชเองอยูตลอดเวลา โดยที่การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผาน
การทดลองเอาความรู จากภายนอกมาปรั บปรุงใหเ หมาะตอสภาพของ ตน และทดลองใช งาน
จัด การความรู ไมใ ช กิจกรรมที่ ดําเนิ นการเฉพาะหรือเกี่ ยวกับเรื่อ งความรู แตเ ปนกิ จ กรรมที่
แทรก/แฝง หรื อในภาษาวิชาการเรียกวา บู รณาการอยูกับทุ กกิจกรรมของการทํางาน และที่
สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย
เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูท ี่จะ
เกิดขึ้นภายใน
องคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย
คืออะไร
และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด
อยูที่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก
รักษา
ความรูเกา กําจัดความรูที่ไมไดใชแลว
3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรูใหม เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการ
เก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใช
ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
-45. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงาย และสะดวก
เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยอาจทําเปนเอกสารฐานความรู
เทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดทําระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงความรู
ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
กระบวนการบริหารจัดการ การเปลีย่ นแปลง(Change Management Process)
การเรียนรู
(Learninig)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยิ่งชมเชยและ
การใหรางวัล
(Recognition and
Reward)

เปาหมาย
(Desired State)
กระบวนการและ
เครือ่ งมือ
Process and
Tools

การสือ่ สาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (
Transition and Behavior)

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)
เปนกรอบแนวความคิ ดแบบหนึ่ง เพื่อ ใหอ งคก รที่ ตองการจั ดความรูภายในองคกร ได
มุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 2
องคประกอบ ดังนี้
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุน
จากผูบริหาร
,โครงการพื้ นฐานขององคก ร ที ม หนว ยงานที่รั บผิด ชอบ มี ระบบการติด ตามและประเมิ นผล
กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน
2. การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุก คนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา ,ประโยชนที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกคน
แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร
3. กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรู
สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร
ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร
4. การเรียนรู เพื่ อสร างความเข าใจและตระหนักถึ งความสําคั ญและหลักการของการ
จัดการความรู
โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง

-55. การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มีการนําผล
ของการวัด
มาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะ
วัดผลที่ขั้นตอนไหน ไดแก วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ
6. การยกย อ งชมเชยและให ร างวั ล เป น การสร างแรงจู ง ใจให เ กิ ด การปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมและการมี
สว นรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิ จารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําใน
แตละชวงเวลา

6. หัวใจของการจัดการความรู
มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมขึ้นของคําตอบวา หัวใจของ KM อยูที่
ไหน โดยอาจกลาวาเปนลําดับขั้นหัวใจของ KM โดยเริ่มจากฐานขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่
ยอมรับทั่วไปวาความรู คือ พลัง (DOPA KM Team)
1. Knowledge is power : ความรูคือพลัง
2. ความสําเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยูที่คอมพิวเตอรหรือเอกสาร แตอยูที่การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวางคนดวยกัน
3. จุดหมายปลายทางสําคัญ ของความรูมิใชที่ตัวความรู แตอยูที่การนําไปปฏิบัติ
4. นิยามใหมของผูจัดการ คือ ผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล
จะเห็นวา จากขอความที่กลาวถึง ความรูดังกลาว พอทําใหมองเห็นหัวใจของ KM เปนลําดับชั้นมา
เริ่มแตขอความแรกที่วา ความรูคือพลังหรือ ความรูคืออํานาจ ซึ่งเปนขอความเปนที่ยอมรับที่เปน
สากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกลาวมาสูการเนนที่ปฏิสัมพันธ
ของคนวามีความสําคัญในการถายทอดความรูวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แม
ความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการเขาถึงของบุคคล ตางๆดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรูเกิดความรู
ขึ้นแลว หากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุด หมายปลายทางของความรูและที่ชัด เจนก็คือ ประโยค
สุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนใหเกิดมรรคผลมีคุณคา ประโยชนเปนรูปธรรมที่วานั่น
เปนนิยามใหมของผูทําหนาที่เปนจัดการเลย ดังนั้น อาจกลาวไดวาหัวใจของ KM อยูที่การนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม การพัฒนาชุมชนตองมี 4 องคประกอบ
1. ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกัน ความเปนชุมชนมีเปาหมายที่การอยูรวมกัน
2. เปนสุข หมายถึง ความเปนทั้งหมด ความเปนปรกติ สมดุล บูรณาการ
3. การเรียนรู หมายถึง การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนนั้นๆ ผานการปฏิบัติ
4. การเสริมสราง หมายถึง การเอื้ออํานวย สงเสริม ไมใชเขาไปสอนหรือถายทอดความรู

-6แผนจัดการความรูเทศบาลตําบลเวียงสรวย
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ( KM Process)
ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลเวียงสรวย
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงสรวย ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน
ลําดับ กิจกรรม
วิธกี ารสู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย
ความสําเร็จ
เหตุ
1

2

3

การสรางและ
แสวหาความรู
-ภายใน
เทศบาล.
-ภายนอก
เทศบาล.
การจัดความรู
ใหเปนระบบ

สงอบรม /
ปงบประมาณ จํานวน
สัมมนา ใน
2559 เปน บุคลากรที่
หลักสูตรตางๆ ตนไป
เขารับการ
อบรม /
สัมมนา
ปงบประมาณ จํานวน
2559 เปน ฐานความรู
ตนไป
ดานตางๆ

บุคลากรใน
องคกรมี
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน

การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู
-ปรับปรุง
รูปแบบ
เอกสารขอมูล
ใหเปน
มาตรฐาน

ปงบประมาณ จํานวน
2559เปน ฐานความรู
ตนไป
ดานตางๆ
ไดรบั การ
ปรับปรุง

บุคลากรใน
องคกรมี
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน

-รวบรวม
ความรูเปน
หมวดหมูแ ละ
จัดทํา
ฐานขอมูล
-สรางคลัง
ความรู ขอ
ระเบียบตางๆ
ปรับปรุง
ฐานขอมูล
ความรูของ
เวปไซด บอรด
ประชาสัมพันธ

บุคลากรไดรบั หัวหนาสวน
การอบรม / ราชการแตละ
สัมมนา
สวน

4

สมบูรณ
การเขาถึง
ความรู
-บอรด
ประชาสัมพันธ
-ศูนยขอมูล
ขาวสาร

รวบรวม
ปงบประมาณ
ความรูจดั ทํา 2559 เปน
คูมือ
ตนไป
ประชาสัมพันธ
เวปไซด
ไลนกลุม

จํานวน
บุคลากรที่
เขาถึง
ฐานขอมูล

บุคลากรใน
องคกรมี
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน

-7แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู ( KM Process)
ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลเวียงสรวย
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงสรวย ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน
ลําดับ กิจกรรม
วิธกี ารสู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมาย
ความสําเร็จ
เหตุ
5

6

การแบงปน
แลกเปลีย่ น
ความรู
-เวปไซด
ประชาสัมพันธ
-แผนพับ
-ไลนกลุม
การเรียนรู
-การสรางองค
ความรู
-การนํา
ความรูไปใชใน
การปฏิบตั ิงาน

ใหบคุ ลากรที่
ไดรบั การ
พัฒนา
ศักยภาพดาน
ตางๆเขารวม
ทําบอรด และ
แผนพับ
ประชาสัมพันธ
/ศูนยขอ มูล
ขาวสาร

ปงบประมาณ จํานวน
จํานวนครั้งใน หัวหนาสวน
2559
บุคลากรที่
การ
ราชการแตละ
เปนตนไป
แลกเปลีย่ น แลกเปลีย่ น สวน
ความรู
เรียนรู

ปงบประมาณ จํานวน
2559
บุคลากรที่
เปนตนไป
เรียนรู

จํานวนครั้งใน หัวหนาสวน
การเรียนรู ราชการแตละ
สวน

7 การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนการจั ด การความรู เ ทศบาลตํ า บลเวี ย งสรวย ให มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู ประกอบดวย
1. ปลัดเทศบาลตําบลเวียงสรวย
เปนประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองการศึกษา
เปนกรรมการ

3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เปนกรรรมการ
4. ผูอํานวยการคลัง
เปนกรรมการ
5. ผูอํานวยการกองชาง
เปนกรรมการ
6. บุคลากร / ผูทําหนาที่ดูแลงานบุคลากร
เปนเลขานุการ
ใหคณะกรรมการ ฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล
แผนการจัดการความรูเทศบาลตําบลเวียงสรวย และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จั ด การความรู และรายงานผลพร อ มข อ เสนอแนะที่ ไ ด จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลต อ
นายกเทศมนตรีอยางนอยปละ 1 ครั้ง

