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แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในป๎จจุบัน กระบวนการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบ
ราชการไทย ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ได้กําหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้ มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ํา เสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใ นด้านต่างๆ เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสั ย ทัศน์และปรับเปลี่ ยนทัศนคติข องข้าราชการในสั ง กัดให้ เป็นบุคลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนั้นการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวดที่ 4
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ 4.4 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประกอบกับ ในแนว
ทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจํา ปี ได้กําหนดการ
จัดการความรู้ในองค์กรไว้เป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการในมิติที่ 4 คือ ด้านการพัฒนา
องค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ ความสําคัญกับการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรต่อไป
ฝุายส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดํา เนินงานตาม
นโยบายและภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ และ
ได้มีการส่งเสริม สร้าง และพัฒนาองค์กรให้มีการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งการพัฒนางาน
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การดําเนินงานองค์กรมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการทํางานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้อย่างสูงสุด การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ จึงได้มี
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยโครงการดังกล่าวจะครอบคลุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ ซึ่งครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหาร โดยกําหนดกิจกรรมหลัก คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน จุดประสงค์ของการจัดการ
ความรู้ คือเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรีย นรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุ คลากรในองค์กรให้ เ ป็ น บุ คลากรที่มี ประสิ ทธิ ภ าพและเรีย นรู้ร่ ว มกัน เพื่อจะได้ นําความรู้ที่เ กิดขึ้ น
มาพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ และกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่องาน ต่อป๎ญหา และสามารถร่วมแก้ป๎ญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี
ได้อย่างมีหลักการ และแนวคิดที่เหมาะสม
1.2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําสู่การบรรลุเปูาหมาย
1.2.3 เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นควา มเห็ น และสร้ า งบรรยากาศของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
1.2.4 เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทํางาน เห็นความสําคัญและคุณค่าของตัวบุคคล
1.2.5 เพื่อให้ มีเกิดการพัฒ นาและใช้ศักยภาพของบุคคลในการทํางานได้อย่างเต็มที่ และมี
ประสิทธิภาพ
1.2.6 เพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือนําความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์
ต่อองค์กรมากขึ้น
1.2.7 เพื่อรวบรวมความรู้ภายในองค์กร และนําเข้าความรู้จากภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
1.2.8 เพื่อเป็นการเสาะหา รวบรวม จัดเก็บความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคน ที่เชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ กัน
1.2.9 เพื่อให้ข้อมูลตอบสนองตรงตามเปูาหมายของผู้รับบริการ และตรงตามเปูาหมายขององค์กร
ให้มากที่สุด
1.2.10 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ที่ทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
1.2.11 เพื่อให้มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลในองค์กรที่มุ่งเน้นความรู้ และการเรียนรู้ร่วมกัน
1.2.12 เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร
1.2.13 เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และมีจุดเด่นในการที่จะแข่งขันกับองค์กรอื่น
1.3 กรอบแนวความคิด
การบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management ) หมายถึง การวางแผนการดําเนินการต่างๆ
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้ง
สร้างศักยภาพใหม่ๆ เพื่อรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นเกิดจากป๎จจัย 2 ประเภท คือ ป๎จจัยภายนอก เป็นสิ่งผลักดันจากภายนอก
ไม่ว่าจะเป็น นโยบายภาครัฐ ป๎จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น และป๎จจัยภายใน เป็นป๎จจัยที่เกิดขึ้นใน
องค์กรที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปลี่ยนผู้บริหาร การปรับระบบการ
ทํางาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) กระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรเกิด
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงยังเป็นกรอบความคิด
แบบหนึ่งของการจัดการความรู้ เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ได้มุ่งเน้นถึงป๎จจัยแวดล้อมภายใน
องค์ ก ร ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ การจั ด การความรู้ โดยกระบวนการบริ ห ารจั ด การการเปลี่ ย นแปลง
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังรูปที่ 1.1
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ที่มา : Robert Osterhoff อ้างตามสานักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2547)
รูปที่ 1.1 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของสํานักงาน ก.พ.ร
องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธน วิบูลย์ชัย ,2549) โดย
ในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)
เป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรมของผู้บริหารและบุคลากร ให้เป็นผู้ยึดแนวการทํางานที่
เปิดรับ และพร้อมจะสร้างสรรค์งานใหม่ๆ พร้อมเป็นผู้แบ่งป๎นความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทํางาน มีมุมมองผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บั งคับบัญชาในเชิงบวก เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการทํางาน และให้โอกาสทีมงานด้วยความสมัครใจ ปลูกฝ๎งแนวคิดที่เอื้อต่อการทํางาน เช่น ความตั้งใจจริง
การเอาชนะอุปสรรค การทํางานให้ผลออกมาดีที่สุด ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ความดีงาม ฯลฯ
องค์ประกอบที่ 2 การสื่อสาร (Communication)
เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะดําเนินการร่วมกัน การสื่อสารที่สําคัญ ได้แก่ 1) สื่อสาร
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เช่น ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ ประโยชน์ของการจัดการความรู้
2) สื่อสารเพือ่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดการความรู้ตลอดจนเครื่องมือที่จะใช้ใน
การจัดการความรู้ 3) สื่อสารถึงบทบาทหน้าที่คณะทํางานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้ และ 4)
สื่อสารเกี่ยวกับเปูาหมายของการจัดการความรู้ ตลอดจนความยาก และป๎ญหาที่อาจจะพบในการจัดการความรู้
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องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools)
ช่ ว ยให้ ก ารค้ น หา เข้ า ถึ ง ถ่ า ยทอด และแลกเปลี่ ย นความรู้ ส ะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น โดยการเลื อ กใช้
กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร
ทรัพยากร เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ถ้าเป็นการจัดการความรู้ประเภทชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) มักจะใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
ประเภทฝ๎งลึก (Tacit Knowledge) มักจะเป็นกระบวนการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งป๎นได้ เช่น
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการร่ วมกัน การสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action
Learning) การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP)
องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้(Learning)
เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้
ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเปูาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง เช่น การเรียนรู้โดยการจัด
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีกระบวนการขั้นตอนดังนี้
1) การกําหนดเปูาหมาย (Desired State) ซึ่งเป็นความต้องการในการจัดการความรู้ เพื่อตอบคําถาม
ว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด และจะทําให้ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้นั้น
2) สรรหาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งป๎นประสบการณ์ สมาชิกทุก
คนที่เข้าร่วมเวทีต้องเป็นตัวจริง คือเป็นผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ที่ประสบความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับ เป็น
แบบอย่างที่ดี และมาจากความแตกต่าง หลากหลาย จึงจะเกิดพลัง
3) ค้นหาความรู้ฝ๎งลึกในตัวผู้ปฏิบัติ ซึ่งเขามีวิธีการปฏิบัติอย่างไร จึงประสบผลสําเร็จ ผ่านเทคนิคการ
เล่าเรื่อง (Story Telling) โดยใช้กระบวนการสกัดขุมความรู้ (Knowledge Assets) เป็นรายบุคคล แล้วหลอมรวม
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของทุกคนให้เป็นแก่นความรู้ (Core Competence)
4) สร้างความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่มากมายมารวมไว้ เพื่อจัดทํา เนื้อหาให้เหมาะสม และตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5) เลือกและกลั่นกรอง (Refine) โดยสรรหาเลือกความรู้ที่เป็นประโยชน์ และโดดเด่น ซึ่งอาจจะนําไป
เทียบเคียงทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่มีบันทึกไว้ หากไม่ตรงกับหลักการใด เราอาจจะได้หลักการปฏิบัติ
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
6) การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution) กิจกรรมนี้นําการจัดการที่เป็นระบบแล้วเผยแพร่
แก่นักปฏิบัติที่มีความต้องการจะนําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์
7) การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Use) เป็นกิจกรรมที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อมีการจัดการ
ความรู้แล้วไม่นําไปใช้ประโยชน์ก็ไม่บังเกิดผลใด ๆ ทําให้เกิดความสูญเปล่าในการจัดการความรู้
8) การนําความรู้ที่ได้มาและผ่านการนําไปใช้แล้วว่าเกิดประโยชน์จริง มาเก็บไว้ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ ต อินทราเน็ต ไว้เป็นแหล่งความรู้ (Knowledge Assets) เพื่อให้เกิดพลังใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9) การตรวจสอบ (Monitor) เป็นการทบทวนดูว่าทุกขั้นตอนของการจัดกระบวนการความรู้ มีขั้นตอนใด
ที่จะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขั้นตอนใดมีความเหมาะสมดีแล้ว
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องค์ประกอบที่ 5 การวัดผล (Measurement)
เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น มีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ ให้เห็น
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน อันได้แก่ วัดระบบ
(System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) การวัดผลจะทําให้เราได้รู้ว่าการ
จัดการความรู้ก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่
องค์ประกอบที่ 6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล (Recognition and Rewards)
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ
โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับ
ระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา ในการจัดการความรู้ให้ประสบความสําเร็จ
ตามเปูาหมายที่วางไว้นั้ นจะต้องมีสิ่ งกระตุ้น ผลักดันให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพิจารณาเรื่องการ
ยอมรับ และให้รางวัล ก็เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ ความสอดคล้อง และความเต็มใจถ่ายทอดร่วมกับ
ผู้อื่น ซึ่งแต่ละองค์กรต้องพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ของรางวัล ประกาศเกียรติคุณ คํายกย่องชมเชย
เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process :
CMP) ทั้ง 6 ขั้นตอน เป็นแผนช่วยในการนําบุคลากรเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งถือเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้าง แสวงหา และบริโภคความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายนั่นเอง
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1.4.1 ปูองกันความรู้สูญหาย : การจัดการความรู้ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสามารถ
รั กษาความเชี่ย วชาญ ความชํานาญ และความรู้ที่อาจสู ญหายไปพร้อมกับการเปลี่ ยนแปลงของบุคลากร
เช่น การเกษียณอายุทํางาน การโอน(ย้าย) หรือการลาออกจากงาน ฯลฯ
1.4.2 เพิ่มประสิ ทธิภาพในการตัดสินใจ : โดยประเภท คุณภาพ และความสะดวกในการเข้าถึง
ความรู้ เป็นป๎จจัยของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจต้องสามารถตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
1.4.3 ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น : การทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงาน
และวัตถุประสงค์ของงาน โดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนัก จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ทํางานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการทํางาน
1.4.4 ความได้เปรียบในการแข่งขัน : การจัดการความรู้ช่วยให้องค์ การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
มีความเข้าใจประชาชน และผู้มาใช้บริการ แนวโน้มและทิศทางของการปฏิบัติงานราชการและการแข่งขัน
ทําให้สามารถลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้
1.4.5 การยกระดับองค์กร : การนําการจัดการความรู้มาใช้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
และบริ ก าร ซึ่ ง จะเป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ค วาม
เข้มแข็ง และมีจุดเด่นในการที่จะแข่งขันกับองค์กรอื่นอีกด้วย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ศึกษาได้มีการทบทวนวรรณกรรม โดยค้นคว้าจากตํารา คู่มือ การสืบค้นออนไลน์
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
2.3 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
2.1.1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) คืออะไร ?
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นาในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ
(Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และ
พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันการมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทํา
ให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมี
การเชื่อมโยงรูปแบบของการทํางานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความ
เข้ า ใจเตรี ย มรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง เปิ ด โอกาสให้ ที ม ทํ า งานและมี ก ารให้ อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ
(Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม
(Innovation) ซึ่งจะทําให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิ ญกับสภาวะการแข่งขัน Learning Organization
หรือ การทําให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นคําที่ใช้เรียกการรวมชุดของความคิดที่เกิดขึ้นมาจาก
การศึกษาเรื่องขององค์การ Chris Argyris ได้ให้แนวคิดทางด้าน Organization Learning ร่วมกับ Donald
Schon ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกขององค์การให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในองค์การ
2.1.2 ความหมายองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้สร้างองค์ความรู้เพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถนะที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการดําเนินกิจการไปสู่เปูาหมายร่วมขององค์การ
Peter Senge ( 1990 ) แห่ง Massachusetts Institute of Technology กล่าวว่า องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานตามที่
ตั้งเปูาหมายไว้ เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้างแรง
บันดาลใจ และเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
David A. Gavin (1993) แห่ง Harvard University กล่าวว่า คือ องค์กรที่มีลักษณะในการสร้าง
แสวงหา และถ่ายโยงความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ และการเข้าใจในสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างถ่องแท้
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Michaek Marquardt (1994) แห่ง George Washington University กล่าวว่า องค์กรที่ซึ่งมี
บรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วย
ให้เข้าใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคนก็ช่วยองค์การ จากความผิดพลาดและความสําเร็จ ซึ่งเป็นผลให้ทุกคน
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช แห่งสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า องค์การเอื้อการเรียนรู้
มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการด้าน ๆ คล้ายมีชีวิต มีผลงานดี
ขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งมีบุคลิกของ
องค์การในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) ที่ผู้เกี่ยว ข้องสัมพันธ์สามารถรู้สึกได้
2.1.3 ความรู้ คืออะไร ?
คาว่า ความรู้ (Knowledge) นั้น ในทัศนะของฮอสเปอร์ (อ้างถึง
ในมาโนช เวชพันธ์ 2532, 15-16) นับเป็นขั้นแรกของพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจํา ซึ่งอาจจะโดยการนึกได้ มองเห็นได้
หรือ ได้ฟ๎ง ความรู้นี้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วย
คําจํากัดความหรือความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไข
ป๎ญหา และมาตรฐานเป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นเรื่องของการจํา
อะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถ
ของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี้ การจําได้จึงถือว่าเป็น กระบวนการที่สําคัญในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่
นําไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนําความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ความคิดและความ สามารถทางสมองมากขึ้นเป็นลําดับ ส่วนความเข้าใจ (Comprehension)
นั้น ฮอสเปอร์ ชี้ให้เห็นว่า เป็นขั้นตอนต่อมาจากความรู้ โดยเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ความสามารถของสมอง
และทักษะในชั้นที่สูงขึ้น จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเป็นไปได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน
ภาษา หรือการใช้สัญลักษณ์ โดยมักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับข่าวสารต่าง ๆ แล้ว อาจจะโดยการฟ๎ง การ
เห็น การได้ยิน หรือเขียน แล้วแสดงออกมาในรูปของการใช้ทักษะหรือการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น การ
บรรยายข่าวสารที่ได้ยินมาโดยคําพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง
โดยคงความหมายเดิมเอาไว้ หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อสรุปหรือการคาดคะเนก็ได้
Davenport & Prusak ได้ให้นิยามความรู้ว่า "ความรู้คือส่วนผสมที่เลื่อนไหลของประสบการณ์ที่ได้รับ
การวางโครงร่าง เป็นคุณค่าต่างๆ ข้อมูลในเชิงบริบท และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ชํานาญการ ซึ่งได้
นําเสนอกรอบหรือโครงร่างอันหนึ่งขึ้ นมา เพื่อการประเมินและการรวบรวมประสบการณ์และข้อมูลใหม่ ๆ
มันให้กําเนิดและถูกประยุกต์ใช้ในใจของบรรดาผู้รู้ทั้งหลาย ในองค์กรต่าง ๆ บ่อยครั้ง มันได้รับการฝ๎งตรึง
ไม่เพียงอยู่ในเอกสารต่าง ๆ หรือในคลังความรู้เท่านั้น แต่ยังอยู่ในงานประจํา กระบวนการ การปฏิบัติ และ
บรรทัดฐานขององค์กรด้วย"
ในหนังสือ “Working Knowledge: How Organization Manage What They Know” โดย ดาเวน
พอร์ต ที เอ็ช และ แอล พรูสัก (Davenport, T. H., และ L. Prusak, Boston: Havard Business School
Press) อ้างถึงใน องค์กรแห่งความรู้ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ หน้า 17 ของ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ว่า ความรู้ คือ “กรอบของการผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท และความรู้แจ้งอย่าง
ช่ําชอง ซึ่งจะเป็นกรอบสําหรับประเมินค่า และการนําประสบการณ์สารสนเทศใหม่ ๆ มาผสมรวมด้วยกัน”
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ยังมีผู้ให้ความหมายและคําจํากัดความอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้ จากสัดส่วนความรู้ในองค์กรจะ
พบว่า ความรู้ประเภท Tacit ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากทักษะและประสบการณ์ที่อยู่ในตัวคนมีถึงร้อยละ 80
ส่วนความรู้ประเภท Explicit ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นเหตุและเป็นผลที่สามารถจะบรรยาย ถอดความ ออกมาในรูป
ของทฤษฎี การแก้ไขป๎ญหา คู่มือ หรือในรูปฐานข้อมูล ความรู้ประเภทนี้มีเพียงร้อยละ 20 (ในบางแนวคิดได้
แบ่งความรู้ออกเป็น 4 ประเภท 1.Tacit 2. Implicit 3. Explicit 4. Embedded )
2.1.4 ลักษณะของความรู้
ความรู้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งมีผู้ รู้ ที่ศึกษาด้านนี้ และเปรี ยบเทียบในลักษณะของการหมุนเกลี ยวการเรียนรู้ (Knowledge Spiral)
ซึ่งคิดค้นโดย IKUJIRO NONAGA และ TAKRUCHI ดังรูป 1 ที่แสดง ขออธิบายดังนี้ จากรูป Knowledge
Spiral จะเห็นว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนและสร้างความรู้แบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้
1. Socialization เป็นขั้นตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้าง Tacit Knowledge จาก
Tacit Knowledge ของผู้ร่วมงานโดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงที่แต่ละคนมีอยู่
2. Externalization เป็นขั้นตอนที่สองในการสร้างและแบ่งป๎นความรู้จากสิ่งที่มีอยู่และเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการแปลงความรู้จาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge
3. Combination เป็นขั้นตอนที่สามในการแปลงความรู้ขั้ นต้น เพื่อการสร้าง Explicit Knowledge
จาก Explicit Knowledge ที่ได้เรียนรู้ เพื่อการสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit Knowledge ใหม่ ๆ
4. Internalization เป็นขั้นตอนที่สี่และขั้นตอนสุดท้ายในการแปลงความรู้จาก Explicit knowledge
กลับสู่ Tacit Knowledge ซึ่งจะนําความรู้ที่เรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจําวัน
2.1.5 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบด้ว ย 3
องค์ประกอบ ได้แก่
1) ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และการเรียนรู้ระดับองค์การ
2) ประเภทของการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้จากการคาดการณ์
การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3) ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
3.1) บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)
3.2) แบบแผนทางความคิด (Mental Model)
3.3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
3.4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
3.5) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
3.6) การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)
2. องค์การ (Organization) หรือการปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation)
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) วิสัยทัศน์
2) วัฒนธรรมองค์การ
3) กลยุทธ์
4) โครงสร้าง
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3. สมาชิกในองค์การ (People) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment)
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1) บุคลากร
2) ผู้บริหาร / ผู้นํา
3) ผู้รับบริการ / ลูกค้า
4) คู่ค้า
5) พันธมิตร / หุ้นส่วน
6) ชุมชน
4. ความรู้ (Knowledge) หรือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย
1) การแสวงหาความรู้
2) การสร้างความรู้
3) การจัดเก็บความรู้
4) การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์
5. เทคโนโลยี (Technology) หรือการนําเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application)
ประกอบด้วย
1) เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้
3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
2.1.5 แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น คนใน
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong
Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ
2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ
แสดงถึงวุฒิภาวะ(Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ทํา
ให้บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการทําความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้
สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะ
กลุ่มหรือทีมงานเป็นเปูาหมายสําคัญที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กัน
อย่างสม่ําเสมอ
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองค์กรมีความสามารถที่จะ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม (Total System) ได้อย่างเข้าใจ แล้ว
สามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ที่จะนําไปวางแผนและดําเนินการทําส่วนย่อยๆ นั้นให้เสร็จทีละส่วน
ลักษณะสําคัญ 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้
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2.1.6 องค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ คือ
1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์
เช่น การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, Action)
2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็น
Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program
3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบันทึก
ข้อมูลเป็น case study เพื่อให้สมาชิกในองค์การได้ศึกษาถึงความสําเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก
4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from the Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview),
การสังเกต (Observation) ฯลฯ
จากการศึกษาถึงแนวคิด “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ( Learning Organization : LO) สามารถสรุปได้
ว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน
ระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เปูาประสงค์สําคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหา
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด (Best Practices) เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาและสร้ า งเป็ น ฐานความรู้ ที่ เ ข้ ม แข็ ง
(Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
2.2.1 ความหมายของ KM (Knowledge Management)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการ
บรรลุเปูาหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
คน และบรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบ
ความรู้ ความชํานาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมี
ประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เ หมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มี
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน
หลักสําคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดําเนินการ
จัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสําคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ในบทบาท
ของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทํางานที่ดีและเหมาะสม
ที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในที่สุด
2.2.2 คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้
1. ศีลธรรมพื้นฐาน ศีลธรรมพื้นฐานของสังคมคือการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ศีลธรรมพื้นฐานนี้จะนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การจัดการความรู้มีพื้นฐานอยู่ที่
การให้คุณค่าแก่ความรู้ที่อยู่ในตัวคนทุกคน จึงเป็นรูปธรรมแห่งการปฏิบัติที่เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น
คนของคนทุกคน
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2. การไม่ใช้อานาจ การใช้อํานาจจะไปปิดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติ คือ การรับรู้ เรียนรู้ งอกงาม
ถักทอเครือข่าย เมื่อใช้อํานาจจะทําให้กระบวนการตามธรรมชาติบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น
3. การฟังอย่างลึก (deep listening) การนําความรู้ที่แฝงเร้นในตัวออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ต้องมีการคุยที่เน้นการฟ๎งอย่างลึก ไม่ใช้ โต้เถียงกันโดยหวังเอาชนะ การฟ๎งอย่างลึกและเงียบ จิตใจสงบ มีสติ
จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ยินจะทําให้เกิดป๎ญญา
4. วิธีการทางบวก คือ เอาความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของสิ่งที่เคยทําด้วยดีเป็นตัวตั้ง นํามาเห็น
คุณค่าและชื่นชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดให้งดงามและมีประโยชน์ ยิ่งขึ้น วิธีการทางบวกทําให้มีความปิติ
มีกําลังใจ มีความสามัคคี และมีพลังสร้างสรรค์ที่จะเคลื่อนตัวต่อไปในอนาคต
5. การเจริญธรรมะ 4 ประการ ที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ปกติมนุษย์เรียนรู้ร่วมกันยาก
เพราะกิเลส เช่น ความโกรธ ความเกลียด อหังการ การจะเรียนรู้ร่วมกันควรเจริญธรรมะ 4 ประการ ได้แก่
ความเอื้ออาทร ความเปิดเผย ความจริงใจ และความเชื่อถือไว้วางใจกัน
6. การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (interactive learning through action) เป็นอิทธิ
ปัญญา ความรู้ในตั วคนเป็นความรู้ที่เนื่องด้วยการปฏิบัติและการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ทําให้การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเป็นผลสําเร็จ
7. การถักทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคม การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้
บุคคลทั้งโดยตัวบุคคลหรือภายในองค์กรเดียวกันหรือข้ามองค์กรเข้ามาเชื่อมโยงกันโดยความสมัครใจ ไม่ใช่การ
บังคับ แต่เชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และทํากิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและข้ามองค์กร
8. การเจริญสติในการกระทา การเจริญสติคือการรู้ตัว ทําให้จิตใจสงบ มีอิสรภาพ เพราะหลุดพ้นจาก
ความบีบคั้น สัมผัสความจริงได้ ควบคุมความคิด การพูดและการกระทําได้ ทําให้เกิดความสําเร็จ เป็น
ความงาม ความดี และความสุข
2.2.3 บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้

ที่มา : วิจารณ์ พานิช อ้างตามสานักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ (2551)
รูปที่ 2.1 บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสํานักงาน ก.พ.ร

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
ในกระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กร ควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. "คุณเอื้อ" คือผู้ที่ทําให้เกิดผลงาน KM มีหน้าที่คัดเลือกหาทีมงานจากหลายสังกัดมาเป็นแกนนํา
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรแก่ ที ม งานอย่ า งเต็ ม ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ที่ เ กิ ด จากความสํ า เร็ จ
หลากหลายรูปแบบ
2. "คุณอานวย" ทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และอํานวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม
3. "คุณกิจ" ผู้ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ร้อยละ 90-95 อาจสรุปได้ว่าคุณกิจคือผู้จัดการ
ความรู้ตัวจริง เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง
ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เปูาหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้
4. "คุณลิขิต" ทําหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมการจัดการความรู้ อาจทําหน้าที่เป็นการเฉพาะกิจ หรือ
ทําหน้าที่เป็นระยะยาว กึ่งถาวรในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หรือ หน่วยงาน หรือองค์กร สิ่งที่ “คุณลิขิต”
จดบันทึกได้แก่ เรื่องเล่าจากกิจกรรม ขุมความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกการประชุมและบันทึกอื่นๆ
5. "คุณวิศาสตร์" คือ นัก IT ที่เข้ามาช่วยเป็นทีมงาน KM คําว่า "วิศาสตร์" มาจากคําว่า "IT wizard"
หรือพ่อมดไอที จะเข้ามาช่วยคิดเรื่องการวางระบบ IT ที่เหมาะกับการดําเนินการ KM
6. "คุณประสาน" ในการทํา KM แบบเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กร "คุณประสาน"
จะทําหน้ าที่ป ระสานงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกันภายในเครือข่าย ทําให้เกิดการเรียนรู้ฝ๎ ง ลึ ก
เกิดการหมุนเกลียวความรู้ได้อย่างมีพลังมาก เรียกว่า "การหมุนเกลียวความรู้ผ่านเขตแดน"
2.2.4 โมเดลปลาทู

รูปที่ 2.2 โมเดลปลาทู
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โมเดลปลาทูมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนเปูาหมาย (หัวปลา) ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) และ
ส่วนการจดบันทึก (หางปลา)
"หัวปลา" (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่ว นเปูาหมาย ได้แก่ ปณิธานความมุ่งมั่น
วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทําจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทํา KM
ไปเพื่ออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผู้ดําเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี
“คุณเอื้อ” และ “คุณอํานวย” คอยช่วยเหลือ
"ตั ว ปลา" (Knowledge Sharing-KS) หมายถึ ง ส่ ว นกิ จ กรรม ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ซึ่ ง
“คุณอํานวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ความรู้ โดยเฉพาะ
ความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอํานวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการ
หมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม
"หางปลา" (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการ
เก็บสะสม “เกร็ดความรู้ ” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ
“หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดบันทึก เป็นการจดบันทึกความรู้ เทคนิค เคล็ดลับในการทํางานที่ได้มา
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรบันทึกในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผังมโนทัศน์
(Mind Map) และรูปแบบอื่นๆ ให้สมาชิกในองค์กรเข้าถึง เอาไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา และเก็บคลังความรู้
เหล่านี้ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology - ICT) ซึ่งเป็น
การสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด นําไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับ
ต่อไป
2.2.5 โมเดลปลาตะเพียน

รูปที่ 2.3 โมเดลปลาตะเพียน

13

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)

14

"โมเดลปลาตะเพียน" เป็นบทขยายของ "โมเดลปลาทู" ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น "หัวปลาใหญ่" เป็นสิ่งที่
ทุกหน่ว ยงานร่ วมกันกําหนด ที่เรี ยกว่า วิสั ยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรือปณิธ านความมุ่งมั่นร่ว ม
(Common Purpose) หรือเปูาหมายร่วม (Common Goal) เมื่อร่วมกันกําหนดแล้ว ก็ร่วมกันดําเนินการตาม
เปูาหมายนั้น เปรียบเสมือนการที่ "ปลาเล็ก" ทุกตัว "ว่ายน้ํา" ไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่แต่ละตัวมีอิสระในการ
"ว่ายน้ํา" ของตนเอง ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ "บริหารหัวปลา" และคอยดูแล "บ่อน้ํา" ให้ "ปลาเล็ก" ได้มี
โอกาสใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตนในการ "ว่ายสู่เ ปูาหมายร่วม" ทุกหน่วยงานย่อยเองก็ต้องคอยตรวจสอบ
ว่า "หัวปลาเล็ก" ของตนหันไปทางเดียวกับ "หัวปลาใหญ่" ขององค์กรหรือไม่
2.3 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.3.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข”
2.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข

“ยึดหลักธรรมาภิบาล
ประสานการพัฒนา
ประชาชนมีความสุข”

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

รูปที่ 2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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2.3.3 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กําหนดแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 3 สํานัก 7
1 หน่วย และโรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน ดังนี้
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
1.1 ฝุายบริหารงานทั่วไป
1.2 ฝุายนิติการและการพาณิชย์
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
2.1 ฝุายการประชุม
2.2 ฝุายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. กองแผนและงบประมาณ ประกอบด้วย
3.1 ฝุายนโยบายและแผน
3.2 ฝุายงบประมาณ
3.3 ฝุายตรวจติดตามและประมวลผล
4. กองคลัง ประกอบด้วย
4.1 ฝุายการเงิน
4.2 ฝุายบัญชี
4.3 ฝุายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
5. สํานักการช่าง ประกอบด้วย
5.1 ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
5.1.1 ฝุายสํารวจ
5.1.2 ฝุายออกแบบ
5.2 ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.2.1 ฝุายเครื่องจักรกล
5.2.2 ฝุายก่อสร้างและซ่อมบํารุง
5.3 ฝุายบริหารงานทั่วไป
6. กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
6.1 ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 ฝุายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
7. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
7.1 ส่วนการศึกษา
7.1.1 ฝุายการศึกษาในระบบ
7.1.2 ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
7.2 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.2.1 ฝุายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
7.2.2 ฝุายส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
7.3 ฝุายบริหารงานทั่วไป
7.4 สถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)
7.5 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
8.1 ฝุายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
8.2 ฝุายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
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9. กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย
9.1 ฝุายจัดหาพัสดุ
9.2 ฝุายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
10. กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
10.1 ฝุายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
10.2 ฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
10.3 ฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
11. หน่วยตรวจสอบภายใน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สานักปลัดฯ
ฝุายบริหาร
งานทัว่ ไป
ฝุายนิตกิ าร
และ
การพาณิชย์

กองกิจการสภาฯ

กองแผนฯ

ฝุายการ
ประชุม

ฝุายนโยบาย
และแผน

ฝุายกิจการ
สภา อบจ.

ฝุายงบประมาณ
ฝุายตรวจติดตาม
และประเมินผล

กองคลัง
ฝุายการเงิน
ฝุายบัญชี
ฝุายเร่งรัด
และจัดเก็บ
รายได้

สานักการช่าง

กองป้องกันฯ

ส่วนวิศวกรรม
การก่อสร้าง
1. ฝุายสํารวจ
2. ฝุายออกแบบ

ฝุายปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ส่วนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
1. ฝุายเครื่องจักรกล
2. ฝุายก่อสร้าง
และซ่อมบํารุง

ฝุาย
สงเคราะห์
และฟื้นฟู
ผู้ประสบภัย

ฝุายบริหารงานทั่วไป

สานักการศึกษาฯ
ส่วนบริหารการศึกษา
1. ฝุายการศึกษาในระบบ
2. ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ฝุายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
2. ฝุายส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
ฝุายบริหารงานทั่วไป
สถานศึกษาในสังกัด

รูปที่ 2.5 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริมฯ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝุายพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ฝุายพัฒนาอาชีพ
และการท่องเที่ยว

ฝุายจัดหาพัสดุ
ฝุายทะเบียน
พัสดุและ
ทรัพย์สิน

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่
ฝุายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
ฝุายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร

ฝุายวินยั
และส่งเสริม
คุณธรรม

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
ในการศึกษาการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ศึกษาได้กําหนดวิธีการวิจัยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้
3.1 ขอบเขตของการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาการจัดทําแผนนี้ จะสํารวจความต้องการในการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษา ประกอบไปด้ว ย ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น จํานวน 534 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14
พฤศจิกายน 2561)
3. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒ นาบุคลากรองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 2 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว
เพื่อให้การจัดการความรู้ ประจํ าปีงบประมาณ 2562 ตรงตามวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น อย่ า งยั่ ง ยื น เห็ น ควรให้ มี ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น และรั บ ฟ๎ ง
ข้อเสนอแนะของข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคนใหม่อีกครั้ง โดยตั้งเปูาหมายไว้ร้อยละ 20 ของจํานวน
ข้าราชการและพนักงานจ้างทั้งหมด คือ 107 คน (ข้าราชการและพนักงานจ้าง จํานวน 534 คน ข้อมูล
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561) เพื่อคัดเลือกหัวข้อในการจัดกิจกรรมมา 3 หัวข้อ และเมื่อได้หั วข้อ
มาให้ดําเนินการกําหนดปฏิทิน ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ประจําปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ได้จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสํารวจออนไลน์ https://goo.gl/forms/dOwZq3X691Lm6kKT2
หรือด้ว ยวิธีแสกน QR Code กับกลุ่มตัวอย่างที่จัดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดทํา แผนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ได้แก่ ตํารา เอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรแห่ งการเรี ย นรู้ (Learning Organization) แนวคิ ดเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น
พระราชกฤษฎี กาว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จ การบ้า นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การประเมิ น
ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) การจัดทําคํา
รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการสืบค้นออนไลน์
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การจัดทําแบบสํารวจออนไลน์ โดย Google Drive (เป็นบริการ
จาก Google ที่ทําให้เราสามารถนําไฟล์ต่างๆ ไปฝากไว้กับ Google ซึ่งทําให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่
ไหนก็ได้ ที่มีอินเตอร์เน็ต) ผ่าน Account : saisunee.jacky@gmail.com เพื่อสร้างแบบสํารวจออนไลน์
โดย Google Form https://goo.gl/forms/dOwZq3X691Lm6kKT2 หรือด้วยวิธีแสกน QR Code
ด้วยโทรศัพท์มือถือ ดังรูป

การจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รูปที่ 3.1 แบบสํารวจออนไลน์ Google Form
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รูปที่ 3.2 QR Code ที่ใช้ในการตอบแบบสํารวจออนไลน์

รูปที่ 3.3 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสํารวจออนไลน์
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3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ออกแบบข้อคําถามที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2561) จํานวน 5 หัวข้อ/ประเด็น เพื่อเสนอที่ประชุมหัวหน้าคณะทํางานการจัดการองค์
ความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Knowledge Management : KM) เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชีย งราย ในการพิจ ารณาคัดเลื อกหั ว ข้อ / ประเด็น ในการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวนประมาณ 3 หัวข้อ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีกิจกรรม / โครงการต่างๆ จํานวนมาก
และกํ า หนดปฏิ ทิ น ในการดํ า เนิ น การในแต่ ล ะกิ จ กรรม เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู้
(Knowledge Management Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเพื่อให้
การจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2562 ตรงตามวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน ให้มีการสอบถามความคิดเห็นและรับฟ๎งข้อเสนอแนะของข้าราชการและ
พนักงานจ้างทุกคนด้วย และเมื่อได้หัวข้อมาให้ดําเนินการกําหนดปฏิทินในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
3.5 ระยะเวลาดาเนินการศึกษา
การศึกษาการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดําเนินการศึกษาและดําเนินการตามแผนรวมทั้งสิ้น
8 เดือน โดยกําหนดขั้นตอนแผนการดําเนินงานไว้ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาและดําเนินกิจกรรมตามแผน
ขั้นตอนในการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูล โดยการค้นคว้าตํารา
เอกสาร และการสืบค้นออนไลน์
2. จัดทําโครงร่างการศึกษา
3. ประชุมคณะทํางาน
4. สร้างและทดสอบเครื่องมือ
5. เก็บรวบรวมข้อมูล
6. วิเคราะห์ข้อมูล
7. นําเสนอรายงาน และตรวจทาน แก้ไข
8. จัดทํารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
9. ดําเนินกิจกรรมตามแผน
10. รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาและดาเนินกิจกรรม (เดือน)
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
61 61 61 61 62 62 62 62
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ศึกษาขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสํารวจออนไลน์
ตามลําดับ ดังนี้
4.1 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสํารวจออนไลน์
4.1 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสารวจออนไลน์
ตารางที่ 4.1 คํานําหน้านาม
คานาหน้านาม
นาย
นาง
นางสาว

จานวน ( N = 135 คน)
54
28
53

ร้อยละ
40.0
20.7
39.3

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคํานําหน้านาม “นาย” ตอบแบบสํารวจจํานวนทั้งสิ้น 54 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.0 มากที่สุด รองลงมา “นางสาว” ตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น 53 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3
และน้อยที่สุดคือ “นาง” ตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และพบว่าเพศหญิงได้ตอบ
แบบสํารวจมากกว่าเพศชาย
ตารางที่ 4.2 ชื่อ – สกุล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ
กชพร
กนกพร
กนกวรรณ
กมลวรรณ
กริชรีย์
กฤษณะ
กัญญาณัฐ
เกรียงไกร
เกียรติศักดิ์
จงกลนี

สกุล
ตามวงศ์ศร
ใจสุข
อินป๎นส่วน
วงศ์ดาว
สร้อยนาค
เครือวงค์
ไชยลังกา
วันไชยธนะวงศ์
กลิ่นหอม
หอมนาน

ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ
จักรกฤษณ์
จักรพงศ์
จันทนา
จิตรา
จุฑาทิพย์
จุฬาลักษณ์
เจณรงค์
เจริญ
เฉลิมพล
ไฉไล

สกุล
ตันเตโช
ใจวรรณะ
คําแก้ว
กาวี
ชัยศรีสวัสดิ์
ณ เชียงตุง
วิงวอน
ญาวิระ
สุวัฒนธรรม
มามงคล
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ตารางที่ 4.2 ชื่อ – สกุล (ต่อ)
ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อ
ชญปภา
ชยพล
ชรัญํู
ชัชญาภัค
ชัยวุฒิ
ชาย
ชาลี
ญาดา
ณฐมน
ณรงค์ศักดิ์
ณัฐพงศ์
ณัฐพล
ณัฐศิชญา
ดาวเรือง
ติรยา
ทรงวุฒิ
ทัชชา
ทัศนีย์
ทวีป
ธนกฤต
ธนัชญา
ธัญญพัทธ์
ธิติพร
นนทจิตร
นภาภัณฑ์
นรินทร์
นริสรินทร์
นลิดา
นาถพงษ์
นิรุตติ์
นิเวศ
บรรจง
บรรเจิด
บุญญาพร
บุษบา
ปกาสิต
ประพันธ์

สกุล
ไชยรัตน์
อิ่นคํา
สุวรรณทา
เครือวงค์
สมุดความ
วงศ์จอม
ชัยอนุพันธ์
คชาชาติ
จันทร์หลวง
ขันทะ
ไชยชมภู
เสรียศ
บัวดง
มีปราชญ์สม
ทวิชาคณานุกร
พุทธิสกุลชัย
สามัคคีนิชย์
วงศ์ดาว
เชี่ยวสุวรรณ
ป๎นทะตั๋น
ใจแปง
ศิจิตต์
คําแก่น
แซ่โซ้ง
ต่วนชะเอม
หล้าตัน
อินต๊ะศิลป์
ขัตติยะ
โนวงค์
หินใหญ่
นาใจ
โยธา
ภูสมศรี
นาคนิล
แสนสมบัติ
มณีลังกา
คมสาคร

ลาดับ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชื่อ
ประภาพรรณ
ประสิทธิ์
ปราณปรียา
ปริณดา
ปรียานุช
ปุณยภา
พงษ์พันธ์
พนิดา
พรชัย
พรไพรินทร์
พราวศรี
พรีมรฏา
พัชนี
พัชริการ์
พิชญา
พิมณพรรธน์
ไพรวรรณ์
ภายุภัคค์
มนตรี
มนสิชา
มะลิวัลย์
เมธี
ยุวรีย์
รัชนีกร
รัชนี
รัตนาพร
ราตรี
รุ้ง
รุ่งนภา
ลัดดาวัลย์
วรวรรณ
วราภรณ์
วราภรณ์
วันนิดา
วิกานดา
วิภา
วิโรจน์

สกุล
พลเยี่ยม
เด่นศิริโยธา
โพธิเลิศ
แดงจันทร์ตา
กันภัย
ไกลถิ่น
ผ่านวิริยะกุลชัย
ไพยราช
เทพผง
คุณมาก
เฟื่องฟู
พิมมนานันท์
นามเมือง
มีอาหาร
เทพวงค์
จินดาขัด
อารีย์
เสนางาม
ชัยธนานันท์
อินทยศ
ป๎ญญาชัย
ฑีฆายุ
แสงผะการ
ชัยสนิท
ชูบุบผา
ช่างคํา
แสงดี
เครือวงค์
พัวนุกุลนนท์
สุภรัตนกุล
ทิพประเสริฐ
ผางคํา
สมสุข
คีลาวงค์
ป๎ญโญ
แสนชัย
จงตระกูล
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ตารางที่ 4.2 ชื่อ – สกุล (ต่อ)
ลาดับ
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ชื่อ
วิไลพร
ศิริพงษ์
ศิโรรัตน์
ศุภกร
ศุภกานต์
ศุภโชติ
ศุภิดา
สถาพร
สมควร
สมชาย
สมศักดิ์
สมันตวัชร
สหกมล
สังวาลย์
สัณหวัช
สาคร
สายสุณี
สายสุมร
สิทธิมนต์
สุจิญาญ์
สุจิตรา

สกุล
คําน้อย
เชื้อเมืองพาน
ณ เชียงใหม่
รุ้งคมชาญ
สันธิ
หอมนาน
เวียงเงิน
พลนรัตน์
อินบัว
ฝุุนวัง
ไชยชมภู
ราชตา
ชมภูเมืองชื่น
ป๎ญญาโล
อินนา
บุตรโคษา
ภิญโญหิรัณย์กุล
ชื่นใจ
ใจเย็น
เอี่ยมสมบูรณ์
ชุ่มมงคล

ลาดับ
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ชื่อ
สุชาติ
สุบรรชา
สุพิน
สุภาภรณ์
สุมิตตรา
สุมิตรา
สุรเดช
สุวิมล
เสรี
เสาวนีย์
หิรัญ
อดิศร
อดุลย์ศักดิ์
อนันตรักษ์
อาทิตยา
อารีย์
อารีวัลย์
อุษณี
เอกจิต
เอกพจน์

สกุล
มณีโชติ
นาสุริวงค์
สมบูรณ์ชัย
วันดี
คําผกา
บางขะกูล
ศรีจันทร์
ทําของดี
เต๋จ๊ะ
ปินคํา
ชุ่มจิตต์
กาจินา
เตียวตระกูล
สลีสองสม
โพธิจินดา
ทาแกง
สินธุคํา
โนวงศ์
น้ําใจเพ็ชร
เสาร์วงค์

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีตัวตนและปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจริง
และมี จํ า นวนผู้ ต อบแบบสํ า รวจทั้ ง สิ้ น รวม 135 คน ซึ่ ง มากกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ตั้ ง เปู า หมายไว้
โดยตั้งเปูาหมายไว้ร้อยละ 20 ของจํานวนข้าราชการและพนักงานจ้างทั้งหมด คือ 107 คน (ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง จํานวน 534 คน ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
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แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
ตารางที่ 4.3 ตําแหน่ง
ตาแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อํานวยการกอง
หัวหน้าฝุาย
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักสังคมสงเคราะห์
นิติกร
วิศวกร
สถาปนิก
พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายช่างเครื่องกล
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป

จานวน ( N = 135 คน)
1
4
12
10
10
2
3
3
9
1
2
4
1
2
1
13
5
3
6
3
3
3
1
13
1
1
4
2
1
3
8

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตอบแบบสํารวจทั้งสิ้นจํานวน 92 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.1 รองลงมาคือพนักงานจ้างจํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9

26
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ตารางที่ 4.4 สังกัด
สังกัด
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
สํานักการช่าง
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

จานวน ( N = 135 คน)
17
18
35
13
24
0
11
1
15
1

ร้อยละ
12.6
13.3
25.9
9.6
17.8
0
8.1
0.7
11.1
0.7

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกองแผนและงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
25.9 รองลงมาอยู่ในสังกัดสํานักการช่าง คิดเป็นร้อยละ 17.8 ส่วนที่สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สินและ
หน่วยตรวจสอบภายในมีจํานวนน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 0.7 และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสังกัดสํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ โดยพบว่าไม่มีผู้ตอบแบบสํารวจเลยสักคน
ตารางที่ 4.5 หัวข้อ / ประเด็น ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวข้อ / ประเด็น
1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจัดทําแบบสอบถาม
แบบประเมินออนไลน์ ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
SMART OFFICE และหลักการเขียนหนังสือราชการ
2. แนวทางการวิเคราะห์ค่างาน (ลักษณะงานที่ปฏิบัติ)
ในการขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี การขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และวินัยและการรักษาวินัย
3. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
อบจ.เชียงราย และระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
4. แนวทางการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
5. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน ( N = 135 คน)
108

ร้อยละ
80.0

65

48.1

72

53.3

80
23

59.3
17

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ อยากเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจัดทํา
แบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์ ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE และหลักการเขียน
หนังสือราชการมากที่สุด อันดับสองอยากเรียนรู้ แนวทางการเบิกจ่ายเงินของ อปท. และอันดับสามอยาก
เรียนรู้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย และระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
ตารางที่ 4.6 หัวข้อ / ประเด็น ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่กําหนด
หัวข้อ / ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เทคนิคการเป็นวิทยากร
เผยแพร่องค์ความรู้ตามคําแนะนําของ สตง.
การสร้างมิติสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในองค์กร
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาศิลปะในการพูดในที่ชุมชน
การพัฒนาทักษะในการทํางานของกลุ่มวิชาชีพ
แนวทางการจัดหาพัสดุกลาง
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจํ า วั น และการทํ า งาน/การจั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นยุ ค
ไทยแลนด์ 4.0
10. การทํางานเป็นทีม
11. การบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กร
12. การจัดองค์ความรู้สําหรับองค์กรด้านต่างๆ
จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังต้องการให้มีการจัดการความรู้ในหัวข้อ
/ ประเด็นต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายควรพิจารณาให้มี
การจั ดการความรู้ ในหั วข้อ/ประเด็นต่างๆ ที่เสนอมานี้ในการจัดทํา แผนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management Action Plan) สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ครั้งต่อไป
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บทที่ 5
แผนการจัดการความรู้
ในการศึกษาการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ศึกษาขอนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมที่ได้จากการตอบแบบสํารวจออนไลน์
ตามลําดับ ดังนี้
5.1 กิ จ กรรมการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ จั ด ทํ า แบบสอบถาม แบบประเมิ น ออนไลน์ ระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE และหลักการเขียนหนังสือราชการ
5.2 กิจกรรมแนวทางการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
5.3 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย และระเบียบมท.
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
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ตารางที่ 5.1 กิจกรรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจัดทําแบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์ ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE และหลักการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจัดทําแบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์ ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE และการเขียนหนังสือราชการ
เป้าหมาย KM (Desired State) : ข้าราชการ/พนักงานจ้าง นําความรู้ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจัดทําแบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์ ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
SMART OFFICE และการเขียนหนังสือราชการ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
กิจกรรม

ระยะเวลา

1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อจัดทําแบบสอบถาม
แบบประเมินออนไลน์
ระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ SMART
OFFICE และหลักการ
เขียนหนังสือราชการ

กุมภาพันธ์
2562

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จํานวนของ
จํานวนของ
บุคลากร
บุคลากร อบจ.
อบจ.เชียงราย เชียงรายที่เข้า
ที่เข้าร่วม
ร่วมกิจกรรม
กิจกรรม
อย่างน้อย
50% ต้อง
เข้าใจและลงมือ
ปฏิบัติได้

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

สถานะ

บุคลากร
ในสังกัด
อย่างน้อย
สํานัก/กองละ
5 คน

- คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
- มือถือสมาร์ทโฟน

ดําเนินการ
ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

รูปแบบกิจกรรม

สํานักปลัด - การทดลองปฏิบัติ
อบจ./กองการ
(Experimental)
เจ้าหน้าที่
- การนําเทคโนโลยีไปใช้
(Technology
Application)
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ตารางที่ 5.2 กิจกรรมแนวทางการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
ชื่อส่วนราชการ : กองคลัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : ระเบียบ / กฎหมาย ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
เป้าหมาย KM (Desired State) : ทําให้ผลการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของ อปท. เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
กิจกรรม
2. แนวทางการ
เบิกจ่ายเงิน
ของ อปท.

ระยะเวลา
มีนาคม
2562

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

สถานะ

ผู้รับผิดชอบ

รูปแบบกิจกรรม

จํานวนของ
จํานวนของบุคลากร
บุคลากร
บุคลากร อบจ.เชียงรายที่เข้าร่วม
ในสังกัด
อบจ.เชียงราย กิจกรรม อย่างน้อย
อย่างน้อย
ที่เข้าร่วม
50% ต้องเข้าใจแนว สํานัก/กองละ
กิจกรรม
ทางการเบิกจ่ายเงิน
5 คน
ของอปท.อย่างถูกต้อง
และเกิดความผิดพลาด
น้อยลง

- มือถือสมาร์ทโฟน
- กระดาษ/ปากกา

ดําเนินการ
ต่อเนื่อง

กองคลัง/
กองการ
เจ้าหน้าที่

- การเรียนรู้จากบทเรียน
ในอดีต (Learning
from their own
experience)
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ตารางที่ 5.3 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.เชียงราย และระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
ชื่อส่วนราชการ : กองแผนและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : ระเบียบ / กฎหมาย ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
เป้าหมาย KM (Desired State) : ทําให้ผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
กิจกรรม

ระยะเวลา

3. การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
อบจ.เชียงราย และ
ระเบียบมท.ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

มีนาคม
2562

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จํานวนของ
จํานวนของบุคลากร
บุคลากร อบจ.เชียงรายที่เข้าร่วม
อบจ.เชียงราย กิจกรรม อย่างน้อย
ที่เข้าร่วม
50% ต้องเข้าใจแนว
กิจกรรม
ทางการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) อย่าง
ถูกต้องและเกิดความ
ผิดพลาดน้อยลง

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

สถานะ

ผู้รับผิดชอบ

รูปแบบกิจกรรม

บุคลากร
ในสังกัด
อย่างน้อย
สํานัก/กองละ
5 คน

- มือถือสมาร์ทโฟน
- กระดาษ/ปากกา

ดําเนินการ
ต่อเนื่อง

กองแผนและ
งบประมาณ/
กองการ
เจ้าหน้าที่

- การเรียนรู้จากผู้อื่น
(Learning from
the Others))
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