แผนการจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management : KM)

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

บทนา
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กาหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่ างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับ สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริมและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
วิธีบริหารที่ดี จึงได้จัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกาหนดขึ้น
และนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดาเนินงาน
การจัดองค์ความรู้
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๑. คณะทางาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
๑. นายชัยยา ฤทธิ์เดช
๒. นายสมบัติ สิทธิชัย
๓. น.ส.รุ่งรวี อุสมา
4. น.ส.กรรนิกา เกื้อฤทธิ์
5. นายธนพงษ์ แซ่เฮง
6. นางนูรียะฮ์ ไชยเทพ
7. นายอมฤทธิ์ แสงจันทร์
8. นางสุพัตรา อังศุกาญนกุล
9. น.ส.ศศิวิมล ทับหลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
๑. ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
๒. จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
๓. ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
๔. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
๕. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองกรและดาเนินการอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กร
เพื่อนาเสนอประธาน รายงานผลการดาเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดัน ติดตาม ความก้าวหน้า
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขประสานงานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลักดันติดตาม ความก้าวหน้า
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน
และ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย จัดทา
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น“แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู้เป็น Master
Trainer ด้านการจัดการความรู้

๒. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทั ศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
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เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกา
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย
๑) ส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากรและให้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติงาน
๒) เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตาบล


๓. เป้าหมาย KM (Desired State)
เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดาเนินการ
ประกอบด้วย
๑) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่างๆ
๒) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน / กิจกรรม ขององค์กรการบริหารส่วนตาบล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๓) การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนองค์กรความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน
๔) การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน
๕) การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน


๔. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดาเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่
เลือกทา สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
๑) ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๓) คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๔) มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างเนื่องและเป็นรู)ธรรม

๕. แนวทางการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
การจัดการความรู้ Knowledge management
การจั ด การความรู้ (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวมองค์ ความรู้ที่ มีอยู่ ในส่ ว น
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้ า ถึ ง ความรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลให้ มี
ความสามารถมีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ
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๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคา
พูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่นทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการ
ต่างๆเช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่
๑) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
๒) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
๕) การนาประสบการณ์จาการทางาน และประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้
๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด ความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ
อยู่ในมือ และส่วนอื่นๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทา
ร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาได้โดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดาเนินการ
โดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่ม
ที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สาคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกเป็น ๔ ส่วน คือ
๑) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทัง้ การสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงานของพนักงาน และ
สนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม
๒) การมีนวัตกรรม(Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทางาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ
๓) ขีดความสามรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร
๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทางานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง
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เป้ าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ข องตนเอง ที่ ร่ว มกัน สร้ างเพี ย งบางส่ ว น เป็น การสร้างผ่ านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมา
ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดาเนินการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรม
ของการทางาน และที่สาคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้
ความเป็นชุมชนในที่ทางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางข้อที่
๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดาเนินการเพียงเพื่อให้ได้
ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจ การริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้เป็น
ก้าวแรก ถ้าก้าวถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จ สู งแต่ถ้าก้าวผิ ด ก็จะเดินไปสู่ ความล้ มเหลว ตัว กาหนดที่ ส าคัญ คือ
แรงจูงใจในการริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย
- สัมมาทิฐิ : ใช้ในการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุความสาเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
- การจัดทีมริเริ่มดาเนินการ
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดาเนินการต่อเนื่อง
- การจัดการระบบการความรู้
แรงจูงใจในการริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการดาเนินการจัดการความรู้ คือ
เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ทางานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสาคัญ ในระดับที่เป็น
หัวใจสู่ความสาเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนาไปสู่การดาเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และ
ไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการดาเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยมี
มากมายหลายแบบที่พบบ่อยที่สุด คือ ทาเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าทา ทาเพราะถูกบังคับตามข้อกาหนด ทาตาม
แฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการดาเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง

6. องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้นาความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น
๓. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการ เพื่อนาความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้
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เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม
องค์ป ระกอบทั้ ง ๓ ส่ วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบู รณาการอย่างสมดุ ล การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่ าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสาคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ
การจัดการองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้กาหนดเป้าหมาย (Desired State)
ของ KM ที่จะดาเนินการในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้อาเภอเป็นศูนย์กลางความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ
อาเภอมีข้อมูลผลสาเร็จการแก้ไขปัญหาความจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ ๑
เรื่องและเพื่ อให้ เป้ าหมายบรรลุ ผ ล ได้ จัด ให้ มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ
กิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวัด
ว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญสู่ การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
ในเรื่องอื่น ๆ และนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

๗. แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลังได้นามาประยุกต์ใช้
ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

เป็ น กระบวนการที่จะช่วยให้ เกิดพัฒ นาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ
๑) การบ่ งชี้ความรู้ เป็น การพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้
เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต
๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
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๕) การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทา
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทาเป็นระบบ ทีมข้าม
สายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
๗) การเรียนรู้ ควรทาให้ การเรียนรู้เป็นส่ วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้ การนาความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้
๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
(ที่ ทุ ก คนมองเห็ น ), โครงสร้ างพื้ น ฐานขององค์ ก ร, ที ม / หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ, มี ระบบการติ ด ตามและ
ประเมินผล , กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
๒) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุก
คน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

8
๓) กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด,
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
๔) การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการความรู้
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
๕) การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนาผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้น, มีการนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่
วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)
๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา

8. หัวใจของการจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคาตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้ โดย
อาจกล่ าวเป็น ลาดับขั้น หัวใจของ KM เหมือนกับลาดับขั้นของความต้องการ ( Hierarchy of needs ) ของ
Mcgregor ได้ โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team)
๑. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง
๒ . Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but
rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความส าเร็ จ ของการถ่ า ยทอด
ความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน
๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุด หมายปลายทางส าคั ญ
ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การนาไปปฏิบัติ
๔. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive :
นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทาให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอทาให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลาดับชั้นมาเริ่ม
แต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือ ความรู้คืออานาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสาคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึง
ของบุคคล ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่นาไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมาย
ปลายทางของ ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมี
คุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยที เดียว ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า
หัวใจของ KM อยู่ที่การนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้น่าคิด หลังจาก
การไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข ” โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี
ตีความ “การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” ทาให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมาก จึงขอนามา
เล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การพัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ
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๑. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน
๒. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของปัจจัยต่าง ๆ อย่างน้อย ๘
ด้าน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน
๓. การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่านการปฏิบัติ
๔. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอื้ออานวย ส่งเสริม เสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือ
ถ่ายทอดความรู้
ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้ คือ หัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของ
ชาวบ้านหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู้นี้ การเรียนรู้สาคัญกว่าตัวความรู้ เพราะถ้าไม่ระวัง ตัวความรู้
จะเป็นความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือ มีชีวิต เป็นพลวัตการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการ
เรียนรู้ร่วมกัน เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction learning
through action) อ.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้าน การจัดการความรู้
(Knowledge Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อ
คราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร HS๐๕ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การจัดการความรู้ (KM) สิ่งสาคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้
ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสาคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอื่น
(Learning from Teaching) และ สิ่งที่สาคัญของการจัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คน
พัฒนาตนเอง การวางแผนทางาน การจัดลาดับความสาคัญ ของงาน ขององค์กรเครื่องมือในการจัดการความรู้

9. การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจั ดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้น
พบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่าง
เดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคาถามต่อไปว่าจะทาอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้
จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จาเป็นจะต้องบริหาร จัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้
มีความซับ ซ้อนมากกว่าการพั ฒ นาบุ คลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการต่อ
ภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความ ชานาญแล้ว องค์กรจะทาอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับ ผู้ อื่น และในขั้น ตอนสุ ดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับ
องค์กรอย่างมีระบบเพื่อ ที่จะนาออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สาหรับ
ประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทาย สาหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล และ
การกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรม
อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้"
และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกาจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหาร
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จัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก จนเกิน ไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งส าคัญ ที่ผ่านมาเมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห าร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเรื่องของการ
กาหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ได้กาหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่
ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วม
ในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง กันและกัน

10. CoP (Community of Practice)
CoP (Community of Practice) ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ คื อ อะไร คื อ ชุ ม ชนที่ มี ก ารรวมตั ว กั น หรื อ
เชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน โดยมีลักษณะดังนี้
 มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน
 มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทางานได้ดีขึ้น
 มีความเชื่อวิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือ และภาษาเดียวกัน
 มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง
 มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ หรือผ่านเทคโนโลยี
 มีความร่วมมือช่วยเหลือ ทาให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย
 มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง
 มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม
ทาให้ เพิ่มพูน ความรู้ที่ลึ กซึ้งขึ้น เรื่อย ๆ ในระดับที่ง่ายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ง
ทางานด้วยกันมาระยะหนึ่ง มีเป้าหมายร่วมกัน และต้องการที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จาก
การทางาน กลุ่มดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยองค์การ เป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคม
และความพยายามที่จะทาให้บ รรลุผลสาเร็จ เป็นกลุ่มที่ไม่มีอานาจ ไม่มีการกาหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้าง
องค์กร และอาจจะมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกับผู้นาองค์กร ในหนึ่งองค์กรอาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติจานวนมาก และ
คนคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชน ชุมชนนักปฏิบัติมีความสาคัญอย่างไร เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
ทางการ เกิดจากความใกล้ชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการ คาว่า ปฏิบัติ หรือ practice ใน CoP ชี้
จุดเน้นที่ การเรียนรู้ซึ่งได้รับจากการทางาน เป็นหลัก เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ ปัญหาประจาวัน เครื่องมือใหม่ ๆ
พัฒ นาการในเรื่ องงาน วิธีการท างานที่ ได้ ผ ล และไม่ ได้ ผ ล การมีป ฏิสั มพั นธ์ระหว่างบุค คล ทาให้ เกิ ดการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้ และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้ จากหนังสือ หรือการ
ฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ
ได้ดีกว่า การสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็นทางการ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ
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แนวคิด CoP
 CoP เป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัว มากกว่าการรวบรวมความรู้ เพื่อส่งมอบให้ผู้อื่น
 CoP เป็นเรื่องของการเรียนรู้ เพื่อเป็นคนทางานที่เก่งขึ้น มิใช่แค่เรียนรู้ว่า จะทางานอย่างไร หรือ
เรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม
 การเป็นสมาชิกของ CoP คือ มีส่วนร่วมในชุมชนนั้น อย่างมีความหมาย
 CoP ควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร
แนวคิด ของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทาในบริบทเฉพาะ
สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ ได้แก่
 สิ่งที่ปรากฏชัดแจ้ง : เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบาที่ชัดเจน เกณฑ์ที่กาหนดไว้
กฎข้อบังคับ สัญญา
 สิ่ งที่ ไม่ ป รากฏชัด แจ้ง : ความสั มพั น ธ์ กฎเกณฑ์ ในใจ ความหยั่งรู้ การรับ รู้ ความอ่ อนไหว ความ
เข้าใจ สมมติฐาน มุมมองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป
การปฏิบัติมิใช่สิ่งตายตัว ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ ด้วยคาสั่ง
หรือกฎระเบียบ
มี ค นอื่ น ในองค์ ก ร ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ กั บ เรา พวกเขาเต็ ม ใจที่ จ ะแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์นั้น ให้ผู้อื่น และเราเต็มใจที่จะช่วยพวก เขา เราสามารถค้นหาพวกเขาได้พบ แม้จะไม่รู้จักพวก
เขา ธรรมชาติของ CoP
องค์กรประกอบไปด้วย CoP จานวนมากทับซ้อนกันอยู่ คู่ขนานไปกับโครงสร้างที่เป็นทางการของ
องค์กร
รอบชีวิตของ CoP ไม่มีความชัดเจนว่า เริ่มต้นเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ขึ้นกับความพร้อม และโอกาส
เหมาะ สาหรับการเรียนรู้
ประเด็ น ที่ CoP ให้ ค วามสนใจจะเปลี่ ยนไปตามความต้ อ งการ และความสนใจของสมาชิ ก การ
สนับสนุน CoP
ปฏิบั ติ ต่ อ CoP เสมือนทรัพย์ สิ นขององค์กร ให้ การสนั บสนุนทรัพยากร และข้อมูล ข่าวสาร ดูแล
เป้าหมายให้สอดคล้องกับองค์กร
ส่งเสริมการสร้าง CoP ด้วยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้น จากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ และดึงชุมชนเข้า
มาร่วมกันทางาน ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
มองว่า องค์กรเป็น ที่ รวมของชุมชน ที่ เชื่อมต่อกัน ส่ งเสริมให้ มีจุดยืนที่ เหมาะสม และมีส่ วนต่ อ
ความสาเร็จขององค์กร
ส่งเสริมให้ CoP เรียนรู้จากภายในกลุ่ม และจากกลุ่มอื่นๆ
ดูแลว่า กลไกขององค์กรมีส่วนในการสนับสนุน CoP
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชื่อมต่อทั่วทั้งองค์กร มุมมองต่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ แต่เรามักจะมองไม่เห็นว่า เกิดการเรียนรู้ดีขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการดูเอกสาร ของคนอื่น แต่เกิดจากการทาความเข้าใจ ในตรรกะ
หรือวิธีคิดของคนอื่น
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และความคิดกันได้กว้างขวางขึ้น แต่หัวใจ
ของการแลกเปลี่ยน คือ ความสนใจร่วมกัน ใส่ใจความคิดของกันและกัน และสร้างชุมชนซึ่งเชื่อใจกัน การหา
โอกาสเรียนรู้
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ ให้มองหาแบบแผน / สาเหตุของการมีส่วนร่วม และการแยกตัวของ
สมาชิก
เมื่อมีการน าความรู้ไปใช้ในบริบทอื่น หรือมีการส่ งผ่ านข้อมูล ข่าวสารไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ให้
ติดตามเรียนรู้การปรับเปลี่ยน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และการแผลความหมายใหม่
รับรู้การเกิดขึ้นของวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ในที่ไกลหูไกลตา
การเรียนรู้ที่ชายขอบของ CoP ก็มีความสาคัญ ได้แก่ การดึงดูดสมาชิกใหม่ การตอบสนองสิ่งกระตุ้น
จากภายนอก การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่น ๆ ข้อควรระวัง
ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึก มาเข้าไว้ในลักษณะของเอกสาร อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี เกิด เป็ น ขยะของข้ อมู ล ข่าวสาร ที่ ไม่ คนใช้ สุ ด ท้ ายคนก็ยั งต้ องการความช่ ว ยเหลื อ ในเรื่อ ง
ประสบการณ์ จากเพื่อนร่วมงาน
ให้มีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติให้มากที่สุด อย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้ความรู้จาก CoP
หรือเปลี่ยนความรู้จาก CoP ไปเป็นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม
แนวคิดปัจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู้ ไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างบุคคล อย่าสร้างห้องสมุดที่
เต็มไปด้วยเอกสาร ให้สร้างบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วในองค์กร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เติบโตขึ้นเมื่อเป็นที่ประสงค์ของสมาชิก การที่จะให้มีคุณค่าต่อองค์กร จะต้องได้รับการเพาะบ่ม ดูแลด้วยความ
ระมัดระวัง การสนับสนุนมาเกินไป อาจจะทาให้ไม่เป็นที่สนใจจากสมาชิก การปล่อยปละละเลย ก็อาจจะทาให้
แคระแกร็นเหี่ ยวเฉา ความท้าทายนี้แตกต่างจากปัจจัยต่างๆ ที่ผู้นาองค์กรเคยประสบ ความท้าทายสาหรับ
CoP ปัญหาสาคัญของชุมชนที่กาลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปล่อยให้ผู้ประสานงาน
รับผิดชอบไปคนเเดียว เมื่อผู้ประสานงานหันไปทางานอื่น ชุมชนก็ล่มสลาย ปัญหาสาคัญของชุมชนที่ประสบ
ความสาเร็จ คือ การที่สนใจอยู่แต่ความสาเร็จของตนเอง ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ จะช่วยรักษาพลังของชุมชน ให้
เกิดความต่อเนื่อง นาสมาชิกใหม่เข้ามาร่วม และมุ่งไปที่ประเด็นที่แหลมคม
เชิญผู้นาทางความคิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ามาร่วมแต่เริ่มแรก เพือ่ สร้างพลังให้แก่ชุมชน
จัดให้มีเวทีพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างความตื่นตัว ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความรู้สึก
ร่วม
ส่งเสริมการติดต่อระหว่างสมาชิกของชุมชน
จัดตั้งกลุ่มแกนที่แข็งขัน ไม่จาเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนกลุ่มแกน
ด้วยการให้เป็นที่รับรู้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษ ความท้าทายด้านเทคนิค
ทาให้การติดต่อ การให้ข้อมูล และการเข้าถึงชุมชนเป็นเรื่องง่าย เช่น การใช้ Software computer
ที่ใช้ง่าย และคุ้นเคย ความท้าทายสาหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณค่ามากของชุมชน คือ การร่วมกันแก้ปัญหา แต่การ
อภิปรายปัญหาอย่างเปิดอก ในขณะที่ความคิดยังไม่สุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
ของเรา ความท้าทายของสมาชิกที่สาคัญ คือ การพูดถึงปัญหาของตนเอง ต่อหน้าผู้คนจานวนมากที่เราไม่รู้จัก
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สร้างเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เป็นผู้ขอความช่วยเหลือ และหา
ผู้ที่มีกึ๋นไปร่วมอยู่ในเวที ผู้ประสานงานช่วยกระตุ้นให้อธิบายหลักคิดของข้อเสนอ เพื่อให้สมาชิกอภิปรายไปที่
สมมติฐาน ที่ใช้และเลือก การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มขนาดเล็ก ๒-๓ คน อาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นสาหรับ
การสร้างชุมชนได้
ตามนิยามของ DOPA KM Team ได้กล่าวไว้ว่า CoP เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การทางานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
ส่วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะ นี้มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งร่วมกัน ซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเป็น สิ่งที่สาคัญ
Cop จะมีความแตกต่างจากการที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเป็นทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่ Cop เป็น
การรวมตัวกันอย่างสมัครใจ เป็นการเชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ได้มีการมอบหมาย
สั่งการเป็นการเฉพาะและจะเลือกทาในหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่านั้น
ความรู้ ที่ ได้ จ ากการแลกเปลี่ ย นในกลุ่ ม CoP จะพั ฒ นาเป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
พัฒนาการทางานของบุคคลและองค์กรต่อไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการใน
ท่ามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ ประกอบกับการใช้เทคนิคที่เรียกว่าสุนทรีสนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็นการ
สนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผู้พูด ให้เกียรติกัน ให้โอกาสกัน และไม่พยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับ
ฟังผู้อื่นพูดอย่างตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)

บทสรุป
ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ (CoP) เป็ นกิจกรรมเริ่มต้นอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ KM ที่มีกิจกรรม
หลายประการที่จะต้องดาเนินการทั้งในส่วนที่อาจเรียกว่าเป็นมิติ ของการบังคับและในส่วนที่เป็นมิติของการ
ส่งเสริม ส่วนที่เป็นมิติการบังคับ คือ การที่จะต้องดาเนินการ KM ในฐานะตัวชี้วัดที่เป็นพันธะสัญญาที่กรมการ
ปกครองได้จัดทาไว้ในคารับรองการ ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๔๙ กับ สานักงาน ก.พ.ร. ให้
สาเร็จ คือ การดาเนินการในส่วนกลางของทุกสานัก /กอง ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) กับการดาเนินการในส่วนภูมิภาคของอาเภอ/กิ่งอาเภอ ในการทาให้อาเภอ/กิ่งอาเภอ เป็นศูนย์กลางองค์
ความรู้เพื่ อการแก้ไขปั ญ หาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ ที่เป็นประโยชน์ แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย
อาเภอ/กิ่งอาเภอ จะต้องจัดทาผลสาเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ จานวน ๑ เรื่อง
เพื่อเผยแพร่ติดไว้ที่ ศตจ.อาเภอ/กิ่งอาเภอ และบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของจังหวั ดและกรมการปกครอง ในส่วนที่
เป็ นมิติของการส่งเสริม คือ การดาเนิน การ KM ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรสู่ความมีประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลและทาให้มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด บุคลากรของกรมการปกครองที่ถือได้ว่าเป็น “ทุนทาง
สังคม” มีความสาคัญยิ่งต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมาย KM ดังกล่าว การศึกษาเรียนรู้เรื่อง KM และการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรม KM ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะทาให้เกิดสัมฤทธิ์ผล กับงานด้านการ
จัดการความรู้ที่กรมปกครองรับผิดชอบ เช่น เดียวกับงานอื่น ๆ ที่ผ่านเข้ามาและสาเร็จผลลงด้วยดี กับทั้งเกิด
คุณค่าประโยชน์แก่ ประชาชนและชาติบ้านเมืองไปพร้อมกัน เป็นที่ยอมรับและได้เกิดความไว้วางใจจากรัฐบาล
ทุกรัฐบาลเสมอมา
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11. คุณเอื้อ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสาคัญที่ดาเนินการจัดการ
ความรู้
๑. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สาหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่า
และดาเนิน การผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริห ารสูงสุดควรเป็นผู้ ริเริ่มกิจกรรมจัดการ
ความรู้ โดยกาหนดตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รอง
อธิบดี, รองผู้อานวยการใหญ่ ,นายกเทศมนตรี
๒. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” ก็สบาย
ไปเปลาะหนึ่ ง แต่ ถ้ าการริ เริ่ ม ที่ แ ท้ จ ริ งไม่ ได้ ม าจากผู้ บ ริห ารสู งสุ ด บทบาทแรกของ “คุ ณ เอื้ อ ” ก็ คื อ น า
เป้าหมาย/หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ
“คุณเอื้อ” คือ การหา “คุณอานวย” และร่วมกับ “คุณอานวย” จัดให้มีการกาหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ใน
ระดับย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออานาจ (Empowerment), ร่วม
Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการจัดการความรู้โดยตรง และ
เพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสาหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้
พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการดาเนินการให้คาแนะนาบางเรื่อง และแสดงท่าทีชื่นชมในความสาเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่อง
ในผลสาเร็จ และให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสาเร็จ
๓. คุณอานวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอานวยความสะดวกในการจัดการความรู้
ความสาคัญของ “คุณอานวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้องเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่าง
กลุ่ มภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจั ดการความรู้ภ ายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้ าที่ที่ “คุณ
อานวย” ควรทา คือ
- ร่วมกับ “คุณเอื้อ” จัดให้มีการกาหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพื่อ
สร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”
- จัดตลาดนัดความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ นาความสาเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธี
ทางานที่นาไปสู่ความสาเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist) เพื่อให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย หรือ
เร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทางานจากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต
- จั ด พื้ น ที่ เสมื อ นส าหรับ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และส าหรับ เก็ บ รวบรวมขุม ความรู้ที่ ได้ เช่ น ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ หรือเป็น
หัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร
- เชื่อมโยงการดาเนิน การจัดการความรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพื่อสร้าง
ความคึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก
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๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตัว
จริง ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ ๙๐-๙๕ ของทั้งหมด
“คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้
๕. คุ ณ ประสาน (Network Manager) เป็ น ผู้ ที่ ค อยประสานเชื่อ มโยงเครือ ข่ายการจั ดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ

๑2. ภาษิต คาคม KM
- Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ใน
แหล่งรวมความรู้ (Y. Maholtra)
- KM is a Journey, not a destination. การจั ด การความรู้ เป็ น การเดิ น ทาง ไม่ ใ ช่ เ ป้ า หมาย
ปลายทาง (Warick Holder, IBM, ๒๐ Nov ๒๐๐๓, Chiangmai)
- A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู้
เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ (Kahlil Gibran)
- Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้เป็นสินทรัพย์สาคัญ แต่
บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล
- Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็นการ
กระทา
- Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather
interactions between people. การถ่ายทอดความรู้สาเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร
แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Mason & Mitroff, ๑๙๗๓)
- Shift from error avoidance to error detection and correction จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาด ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข

๑3. เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่
I AM READY
I (Intergrity) = การทางานอย่างมีศักดิ์ศรี
A (Actiumens) = ขยันตั้งใจทางาน
M (Moral) = มีศีลธรรม
R (Relevancy) = มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา
E (Efficiency) = การทางานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
A (Accountability) = การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน
D (Democracy) = มีใจและการกระทาที่เป็นประชาธิปไตย
Y (Yield) = มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์
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14. แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
เป้าหมาย KM ( Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงาน อบต. ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ลาดับ

กิจกรรม

1

การสร้างและแสวงหา
ความรู้
-ภายใน อบต.
-ภายนอก อบต.

2

การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทารายงาน

3

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานสมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การแบ่งปันแลกเปลีย่ น
ความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-จัดทารายงาน

4

5

6

การเรียนรู้
-การสร้างองค์ความรู้
-การนาความรู้นาไปใช้

วิธีการสู่
ความสาเร็จ
จัดหรือส่งอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

บุคลากรได้รับ
การอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดทา
ฐานข้อมูล
-สร้างคลังความรู้
ระเบียบข้อกฎหมาย
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ความรู้ของบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต.

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ
จานวน
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

จานวนฐาน
ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ที่ได้
รับการปรับปรุง

จานวน
หัวหน้าส่วน
ฐานข้อมูลความรู้ ราชการแต่
ที่ได้รับการ
ละส่วน
ปรับปรุง

รวบรวมความรู้เพื่อ
ติดประกาศ/บันทึก/
จัดเก็บ

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

จานวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ

มีจานวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

ให้บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทา
แผ่นพับแจก

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

จานวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดทา
รายงาน
การจัดทา/
บันทึกข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

มีจานวนการ
จัดทา/บันทึก
ข้อมูล

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

หมาย
เหตุ
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
เป้าหมาย KM ( Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อบต.
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน
ลาดับ

กิจกรรม

1

การบ่งชี้ความรู้
-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การนาการจัดการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางาน
การสร้างและแสวงหา
ความรู้
-ภายใน อบต.
-ภายนอก อบต.

2

3

4

5

การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-วารสาร
-จัดทารูปเล่ม/รายงาน
และแผ่นพับ
การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน เนื้อหาให้
สมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทารายงาน

6

การแบ่งปันแลกเปลีย่ น
ความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทารายงาน

7

การเรียนรู้
-การสร้างองค์ความรู้
-การนาความรู้นาไปใช้

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
เสริมสร้างบรรยากาศ ต.ค. 63
ให้เอื้อต่อการนาการ เป็นต้นไป
จัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน
-ประชุม/สัมมนา
ต.ค. 63
เพื่อสนับสนุนการ
เป็นต้นไป
สร้างบรรยากาศ
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ทา
แผ่นพับ

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

-หัวหน้าส่วนราชการ ต.ค. 63
ปรับปรุงกลั่นกรอง
เป็นต้นไป
ฐานข้อมูลความรู้บน
บอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ อบต. และ
แผ่นพับ
ตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
ต.ค. 63
บอร์ดประชา
เป็นต้นไป
สัมพันธ์/เว็บไซต์
อบต./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
หัวหน้าส่วนราชการ ต.ค. 63
รวบรวมจัดทาเป็น
เป็นต้นไป
เอกสาร/ฐานความรู้/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้
ประชา สัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จานวนการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้
ต่อการนาการ
จัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือ
จานวนครั้งที่
ประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุน
การสร้าง
บรรยากาศ
จานวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดทา
รายงาน/บันทึก
ข้อมูลในเว็บไซต์
อบต.
หัวหน้าส่วน
ราชการ
ดาเนินการ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ
มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้
เอื้อต่อการนา
การจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมือ
มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ
การทางาน
บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

มีการตรวจ และ
ปรับปรุงฐาน
ข้อมูลความรู้

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

มีการดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
หัวหน้าส่วนราช- มีการรวบรวมจัด
การรวบรวมจัดทา ทาเป็นเอกสาร/
เป็นเอกสาร/ฐาน ฐาน ความรู้/
ความรู้/เทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล สารสนเทศดูแล
ช่องทางการ
ช่องทางการ
แบ่งปันแลก
แบ่งปันแลก
เปลี่ยนความรู้
เปลี่ยนความรู้
มีการจัดทา/
มีการจัดทา/
บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูล

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน
หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

หมาย
เหตุ
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
เป้าหมาย KM ( Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงาน อบต. ในสังกัดได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ลาดับ

กิจกรรม

1

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2

การสื่อสาร

3

กระบวนการและ
เครื่องมือ
-การค้นหา
-การถ่ายทอด
-แลกเปลี่ยนความรู้

4

การเรียนรู้

5

การวัดผล

6

การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
ส่งเสริมให้บุคลากรใน ต.ค. 63
สังกัด อบต.ทุ่งบุหลัง เป็นต้นไป
เห็นความสาคัญของ
การจัดการความรู้
ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/จัด
กิจกรรมที่ทาให้ทกุ
คนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู้
มีการจัดทาให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารให้มี
การค้นหา ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น
จัดการประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/จัดกิจกรรม
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความสาคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู้
จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้ อบต.
ทุ่งบุหลัง
การให้รางวัล

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

ต.ค. 63
เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรในสังกัด
อบต. ทราบ
เป้าหมาย KM
ของ อบต.ทุ่งบุ
หลัง
บุคลากรในสังกัด
อบต.เข้าใจถึง
การจัดการ
ความรู้

จานวนบุคลากร
ที่ทราบเป้าหมาย
KM ของอบต.ทุ่ง
บุหลัง อย่างน้อย
50%
จานวนบุคลากร
ที่เข้าใจถึงการ
จัดการความรู้
อย่างน้อย 50%

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารได้รับ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้น
บุคลากรที่เข้าใจ จานวนบุคลากร
และตระหนักถึง ที่เข้าใจและ
ความสาคัญและ ตระหนักถึง
หลักการของการ ความสาคัญและ
จัดการความรู้
หลักการของการ
จัดการความรู้

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

มีการติดตามและ
ประเมินผลแผน
การจัดการความรู้
อบต.ทุ่งบุหลัง

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

จานวนครั้งบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ
การปรับปรุง

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้ อบต.ทุ่ง
บุหลัง
บุคลากรในสังกัด จานวนบุคลากร
อบต. มีความ
ที่เข้าใจการ
เข้าใจการจัดการ จัดการความรู้
ความรู้
อย่างน้อย 50%

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

หมาย
เหตุ
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๑5. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
ประกอบด้วย
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
เป็นประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสานักปลัด
เป็นกรรมการ
3. ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
4. ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
เป็นกรรมการ
5. ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
6. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
เป็นกรรมการ
7. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
เป็นกรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เป็นเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การบริห ารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง และดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
…………………………………………………………

ระเบียบวาระการประชุมคณะทางานจัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
*****************************
ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง ที่ 275/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
(Khowledge Management:KM)
1.1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
1.1.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
1.1.3 ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
1.1.4 ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
1.1.5 ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
1.1.6 ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
1.1.7 ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
1.1.8 หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
1.1.9 นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
1.2 คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
1.2.1 ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งบุหลัง
1.2.2 จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
1.2.3 ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
1.2.4 พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
1.2.5 ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาการจัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งบุหลัง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------******************************************

รายงานการประชุมคณะทางานจัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้
ครั้งที่ ๑/๒๕63
วันที่ 27 สิงหาคม ๒563 เวลา 10.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
*******************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.

นายสมบัติ สิทธิชัย

ปลัด อบต.ทุ่งบุหลัง

สมบัติ สิทธิชัย

2.

นางสาวกรรนิกา เกื้อฤทธิ์

ผู้อานวยการกองคลัง

กรรนิกา เกื้อฤทธิ์

3.

นายธนพงษ์ แซ่เฮง

ผู้อานวยการกองช่าง

ธนพงษ์ แซ่เฮง

4.

นางนูรียะฮ์ ไชยเทพ

รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ นูรียะฮ์ ไชยเทพ

5.

นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

สุพัตรา อังศุกาญจนกุล

6.

นางสาวรุ่งรวี อุสมา

หัวหน้าสานักปลัด

รุ่งรวี อุสมา

7.

นางสาวศศิวิมล ทับหลัง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ศศิวิมล ทับหลัง

ผู้มาไม่ประชุม
1. นายชัยยา ฤทธิ์เดช
ตาแหน่ง นายก อบต.ทุ่งบุหลัง
2. นายอมฤทธิ์ แสงจันทร์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางสาวศศิวิมล ทับหลัง
ขอให้คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ตามระเบียบ
เลขานุการ
1. นายสมบัติ สิทธิชัย เป็นประธานคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์
หลังจากที่ประชุมเลือกประธานแล้ว ประธานคณะกรรมการดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ มูลเหตุของการประชุม
ปลัด อบต.
- องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง จาเป็นต้องตั้งกรรมการจัดทาแผนการจัดการ
(CKO) ความรู้ (Knowledge Management : KM) เนื่องจากสาเหตุสาคัญจะต้องปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๓ มาตรา ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ” ดังนั้นคณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

-2ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล , หัวหน้าสานักปลัด , ผู้อานวยการกองคลัง , ผู้อานวยการ
กองช่าง , ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ , ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ , ผู้อานวยการ
สวัสดิการสังคม และนักทรัพยากรบุคคล เป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่จัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ฯ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
3.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งบุหลัง
ปลัด อบต.
- ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ อธิบายรายละเอียดของร่างแผนการจัดการความรู้องค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
นักทรัพย์ฯ
- เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทาร่างแผนการ
จัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหาด พร้อมนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร,ประกาศแต่งตั้งทีมงาน ,
ขอบเขต KM , เป้าหมาย KM , ปัจจัยแห่งความสาเร็จ , แนวทางการจัดการความรู้ , แนวคิด
การจัดการความรู้ เป็นต้น ดังมีรายละเอียดตามรูปเล่มที่ได้แจกจ่ายไปให้แล้ว
ผู้อานวยการกองช่าง - ขอสอบถามถึงวิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการ การจัดการความรู้ ฯ
จะมีโอกาสประสบความสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่
หัวหน้าสานักปลัด
- การจัดทากิจกรรม KM บุคคลที่สาคัญที่จะขับเคลื่อน KM ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ดี
และชัดเจน คือผู้นาองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น ผู้นาขอองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลังที่สาคัญ
คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องร่วมแรง
ร่วมใจกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ช่วยเหลือ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ผลักดันวิสัยทัศน์ของ KM
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บุคลากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องเปิดใจรับฟัง
แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นาความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล มีการติดตาม
ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงจะประสบความ
สาเร็จ
ปลัด อบต.
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้แฝง (Tacit
Knowledge) ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้กาหนดวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิธี
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
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อาจแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลาย ๆ กลุ่มได้ ซึ่งจาแนกตามองค์ความรู้ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น ความรู้ด้านเอกสาร ด้านบันทึกข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย
งบประมาณ ข้อบังคับ ก็เป็นองค์ความรู้ของสานักปลัด , ความรู้ด้านการเบิกจ่ายการเงิน
การคลัง ก็เป็นองค์ความรู้ของกองคลัง ความรู้ด้านสันทนาการ การศึกษา การจัดกิจกรรม
ก็เป็นองค์ความรู้ของกองการศึกษาฯ ความรู้ด้านสาธารณสุข การรักษาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ก็เป็นองค์ความรู้ของงานด้านสาธารณสุข ความรู้ด้านการกาหนดราคากลาง
ก็เป็นองค์ความรู้ของกองช่าง ดังนั้น จึงให้หัวหน้ากองทุกกอง/ส่วน มีหน้าที่ซักซ้อมความ
เข้าใจถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบทุกคน เพื่อให้เข้าใจทฤษฎี KM วิธีการปฏิบัติ โน้มน้าวให้มี
การเปิดใจและพร้อมที่จะทา KM อย่างเต็มใจ รวมทั้งค้นหาบุคลที่มีความรู้แฝง และกระตุ้น
เตือนให้บุคลากรในสังกัด ทาการถ่ายทอดความรู้ โดยกาหนดให้แต่ละกลุ่มมีคุณเอื้อ
คุณอานวย คุณกิจ และจัดกิจกรรมวงเล่าของแต่ละกลุ่ม และบันทึกเรื่องเล่า (Story Telling)
และนามาประมวลบันทึกเป็นขุมความรู้ (Knowledge Assets) แล้วสังเคราะห์ เป็นบันทึก
แก่นความรู้ (Core Competence) หรือ Explicit Knowledge แล้วจัดเก็บ Explicit
Knowledge ไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์ โดยให้มผี ู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในรูปไฟล์
คอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคณะทางานจัดทารูปเล่มเอกสาร
เพื่อนาไปเรียนรู้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และนาไปปฏิบัติจริง
ปลัด อบต.
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาสถานที่สาหรับถ่ายทอดความรู้ หรือมุม KM เพื่อให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้
หัวหน้าสานักปลัด - ขอเสนอให้ใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ นานาน่ารู้สู่ชาวท้องถิ่น และป้ายประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กฎหมายและสาระน่ารู้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถเห็นเด่นชัด และ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน
ปลัด อบต.
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ถึงเรื่องสาคัญที่ในการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่องค์
ความรู้ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาไปใช้อย่างเหมาะสม
- จากความรู้ที่สามารถค้นหาได้จากบุคคลากรที่มีความรู้แฝง (Tacit Knowledge)
เมื่อถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนแล้วจะพัฒนาเป็น Explicit Knowledge ซึ่งสามารถนาไป
ปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเมื่อระยะผ่านไป Tacit Knowledge และ Explicit
Knowledge จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลับไปกลับมาเหมือนเกลียวเชือก ดังนั้น วิธีจัดเก็บ
เผยแพร่ ชุดความรู้ดังกล่าว เห็นควรให้
๑. จัดเก็บชุดองค์ความรู้ไว้รูปเอกสาร โดยจัดทาเป็นเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
๒. จัดเก็บชุดองค์ความรู้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์ของอบต. พร้อมจัดทา
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เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ในอนาคต โดยมอบหมายให้
เจ้าพนักงานธุรการเป็นคนจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ผู้อานวยการกองช่าง - แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง ควรมีการกาหนดเกี่ยว
กับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม KM เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค ของการดาเนินการตามแผน ฯ
นักทรัพย์ฯ
- ในส่วนที่ 14 แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง ได้
มีการกล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้ โดยได้มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน แนวทางการ
ติดตามและประเมินผล กิจกรรม วิธีการสู่ความสาเร็จ ระยะเวลาในการปฏิบัติ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล
ปลัด อบต.
- มีผู้ใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่
- หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งบุหลัง หรือไม่
มติที่ประชุม
- เห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบต.

เรื่องอื่น ๆ
- มีผู้ใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่
- หากไม่มี ขอเลิกประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑1.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวศศิวิมล ทับหลัง)
เลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองรายงานการประชุม

(นายสมบัติ สิทธิชัย)
ประธานคณะกรรมการจัดทาแผนองค์ความรู้ฯ

ภาคผนวก

