แผนการจัดการองค์ความรู้
(KM Action Plan)

องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

บทนํา
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กําหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามา ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ พัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมี วิธีการบริหารที่ดีจึงได้นําการจัดการความรู้(Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่
สามารถ กําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้
และ แผนการดําเนินงานการจัดองค์ความรู้

องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

แนวทางการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
1. การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการ
คิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม
2. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบ
หนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทําให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะ
เกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษา
ความรู้เก่า, กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดทําเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจ
จัดทําเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้,
ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7) การ...

-27) การเรียนรู้ – ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองค์
ความรู้ >นํ า ความรู้ ไ ปใช้ >เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ ใ หม่ และหมุ น เวี ย นต่ อ ไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง
 ขั้นตอนการดําเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
ขั้นตอนที่ 1

การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ ประกอบด้วยคณะทํางานตามคําสั่ง ดังนี้
1) ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ Chief Knowledge Officer : CKO ได้แก่ นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 เป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้
1.2 ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนการจัดการความรู้
การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เป็นต้น
1.3 ให้คําปรึกษาแนะนําและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทํางานจัดการความรู้
1.4 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทํางานการ
จัดการความรู้
2) หัวหน้าคณะทํางานการจัดการความรู้ ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 จัดทําแผนการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหาร ด้านการ
จัดการความรู้ (CKO) ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้
2.2 รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู้ให้ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO) ทราบ
2.3 ผลักดันการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนด
2.4 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อ
หาแนวทางแก้ไข
3) คณะ...

-33) คณะทํางานการจัดการความรู้ ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือหัวหน้าสํานัก/กอง ในสังกัดทุกคน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ร่วมจัดทําแผนการจัดการความรู้
3.2 ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 จัดทํารายงานผลความคืบหน้าของผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ในส่วนที
รับผิดชอบ
3.4 เป็นแบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้
3.5 เป็นผู้นําหลัก (Master Trainer) ในการถ่ายทอดหลักการและกรอบแนวทางการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดการความรู้มากขึ้น
3.6 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือหัวหน้าสํานัก/กอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ร่วมจัดทําแผนการจัดการความรู้
4.2 นัดประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้และจัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานเกี่ยวกับ
การกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล
ความคืบหน้าของการดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กําหนดในแผนการจัดการความรู้
4.3 รวบรวมและสรุปรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้
4.4 สรุ ป ผลวิ เคราะห์ปัจจัย แห่ งความสําเร็ จ ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ ไขปั ญหาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.5 ประสานงานกับหัวหน้าคณะทํางานและคณะทํางานการจัดการความรู้
4.6 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอน...
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การจําแนกความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันความสําเร็จในงานทั้งที่เป็นงานประจําหรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้เพื่อจําแนกความรู้ที่
จําเป็นต่อการผลักดันความสําเร็จในงาน โดยสามารถดําเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 การจํ า แนกองค์ ค วามรู้ แ ยกตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะสํ า นั ก /กอง
(งานประจํา)
แนวทางที่ 2 จําแนกองค์ความรู้แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
การนํายุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาวิเคราะห์ถึงแผนงาน
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการ ว่ามีองค์ความรู้เรื่องใดที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2.2 ในระยะเริ่มต้นของการจัดทําแผนการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแนะนํา
แนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ได้แก่แนวทางที่ 1 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกหน่วยงานในสังกัดจํานวน 1 หน่วยงาน แล้วจําแนกกระบวนงานของหน่วยงานที่มี
ความสําคัญ ต่อการผลักดันความสําเร็จขององค์กร

สํานัก/กอง
1. สํานักปลัด

กระบวนงานที่สําคัญ
1.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
1.2 การจัดทําร่างข้อบัญญัติ
1.3 การจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี
ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนการจัดการความรู้
3.1 ที่ ป ระชุม คณะทํ า งานการจั ดการความรู้ ดํา เนิ น การเลื อ กองค์ค วามรู้ ที่ สํ าคั ญ นํ ามาจั ดทํ า เป็ น

แผนการจัดการความรู้ขององค์กร อย่างน้อย 1 กระบวนงาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกองค์
ความรู้จํานวนมากกว่า 1 กระบวนงานมาดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ได้)
3.2 จัดทําแผนจัดการความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด
และผู้รับผิดชอบ
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ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ
เป้าหมาย KM ( Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม
/ สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงาน อบต. ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ลําดับ

กิจกรรม

1

การสร้างและแสวงหา
ความรู้
-ภายใน อบต.
-ภายนอก อบต.

2

การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-จัดทํารายงาน

3

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
-ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานสมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-เว็บไซต์ อบต.
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-จัดทํารายงาน

4

5

วิธีการสู่
ความสําเร็จ
จัดหรือส่งอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 62
เป็นต้นไป

จํานวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ
จํานวน
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ

บุคลากรได้รับ
การอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

ต.ค. 62
เป็นต้นไป

จํานวนฐาน
ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ที่ได้
รับการปรับปรุง

จํานวน
หัวหน้าส่วน
ฐานข้อมูลความรู้ ราชการแต่
ที่ได้รับการ
ละส่วน
ปรับปรุง

รวบรวมความรู้เพื่อ ต.ค. 62
ติดประกาศ/บันทึก/ เป็นต้นไป
จัดเก็บ

จํานวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ

มีจํานวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่างๆ

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

ให้บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุม/รายงานผล
การอบรม

จํานวนการ
ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดทํา
รายงาน

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม

หัวหน้าส่วน
ราชการแต่
ละส่วน

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

ต.ค. 62
เป็นต้นไป

ต.ค. 62
เป็นต้นไป

หมาย
เหตุ
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การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ
ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ
เป็นประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ
กรรมการ
3. หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
เป็นกรรมการ
4. ผู้อํานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
5. ผู้อํานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
6. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
เป็นกรรมการ
7. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เป็นกรรมการ
8. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นกรรมการ
9. นักทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ
--------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายนิโรจน์ ไชยกองชา
2. นายไพโรจน์ สุโพธิ์

นายองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ ประธานกรรมการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ กรรมการ

3. นายภูสิทธิ์ รัดเสนสี

หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

กรรมการ

4. นายคัธธา ต่างมงคล

ผู้อํานวยการกองช่าง

กรรมการ

5. นางฉวีวรรณ พลศรี

ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการ

6. นายวิชัย ทิพรักษ์

ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ

กรรมการ

7. นางสุภาภรณ์ แสนศรีจันทร์ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ

กรรมการ

8. นางสาวประนอม ทะวะ

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ

กรรมการ

9. นางสาวอินทร์ชญาน์ ศรีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุม นายนิโรจน์ ไชยกองชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ ประธาน
กรรมการ จัดทําแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- องค์ การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ จํ าเป็นต้องตั้ งกรรมการจัดทําแผนการจัดการ
(CKO) ความรู้ (Knowledge Management : KM) เนื่องจากสาเหตุสําคัญจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด
๓ มาตรา ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ” ดังนั้นคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบัวค้อ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วน เป็นคณะกรรมการ
มีหน้าที่จัดทําแผนการจัดการความรู้ ฯ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
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เรื่องทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

นายกฯ

- ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ อธิบายรายละเอียดของร่างแผนการจัดการความรู้องค์การ
บริหารส่วนตําบลบัวค้อ

เลขาฯ

- เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทําร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหาด พร้อมนําเสนอเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ซึ่ง
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร,ประกาศแต่งตั้งทีมงาน , ขอบเขต KM , เป้าหมาย KM , ปัจจัย
แห่งความสําเร็จ , แนวทางการจัดการความรู้ , แนวคิดการจัดการความรู้ เป็นต้น ดังมี
รายละเอียดตามรูปเล่มที่ได้แจกจ่ายไปให้แล้ว

ผู้อํานวยการกองช่าง - ขอสอบถามถึงวิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการ การจัดการความรู้ ฯ
จะมีโอกาสประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่
เลขาฯ

- การจัดทํากิจกรรม KM บุคคลที่สําคัญที่จะขับเคลื่อน KM ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ดีและชัดเจน
คือผู้นําองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น ผู้นําขอองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโนที่สําคัญ คือ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องร่วมแรง ร่วมใจกระตุ้น สร้าง
แรงจูงใจ ช่วยเหลือ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ผลักดันวิสัยทัศน์ของ KM อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บุคลากร
ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องเปิดใจรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล มีการติดตามประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค
และหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงจะประสบความ สําเร็จ

นายกฯ

- ขอให้ ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาหาแหล่ ง ความรู้ จ ากบุ ค คลผู้มี ค วามรู้ แ ฝง
(Tacit
Knowledge) ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้กําหนดวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิธี
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
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- การหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้พิเศษ หรือเชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ นั้น
อาจแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลาย ๆ กลุ่มได้ ซึ่งจําแนกตามองค์ความรู้ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น ความรู้ด้านเอกสาร ด้านบันทึกข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ ก็เป็นองค์ความรู้ของสํานักงานปลัด อบต. ความรู้ด้านการเงิน การคลัง ก็เป็นองค์
ความรู้ของกองคลัง ความรู้ด้านสันทนาการ การศึกษา การจัดกิจกรรม ก็เป็นองค์ความรู้ของ
ส่วนการศึกษาฯ ความรู้ด้านสาธารณสุข การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นองค์ความรู้
ของงานด้านสาธารณสุข ความรู้ด้านการช่าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ก็เป็นองค์
ความรู้ของกองช่าง ดังนั้น จึงให้หัวหน้ากองทุกกอง/ส่วน มีหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจ
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM การจัดกระบวนการบริหารองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้
บุคลากรในสังกัดทราบทุกคน เพื่อให้เข้าใจทฤษฎี KM วิธีการปฏิบัติ โน้มน้าวให้มีการเปิดใจ
และพร้อมที่จะทํา KM อย่างเต็มใจ รวมทั้งค้นหาบุคลที่มีความรู้แฝง และกระตุ้นเตือนให้
บุคลากรในสังกัด ทําการถ่ายทอดความรู้ โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่มมีคุณเอื้อ และจัดกิจกรรมวง
เล่าของแต่ละกลุ่ม และบันทึกเรื่องเล่า (Story Telling) และนํามาประมวลบันทึกเป็นขุมความรู้
(Knowledge Assets) แล้วสังเคราะห์ เป็นบันทึกแก่นความรู้ (Core Competence) หรือ
Explicit Knowledge แล้วจัดเก็บ Explicit Knowledge ไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์ โดยให้มี
ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และคณะทํางานจัดทํารูปเล่มเอกสาร เพื่อนําไปเรียนรู้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และนําไปปฏิบัติจริง

นายกฯ

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาสถานที่สําหรับถ่ายทอดความรู้ หรือมุม KM เพื่อให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้

ผอ.กองสวัสฯ

- ขอเสนอให้ใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ นานาน่ารู้สู่ชาวท้องถิ่น และป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบ
กฎหมายและสาระน่ารู้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถเห็นเด่นชัด และบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ถึงเรื่องสําคัญที่ในการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนําไปใช้อย่างเหมาะสม
- จากความรู้ที่สามารถค้นหาได้จากบุคคลากรที่มีความรู้แฝง (Tacit Knowledge) เมื่อ
ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนแล้วจะพัฒนาเป็น Explicit Knowledge ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติ
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเมื่อระยะผ่านไป Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge จะ
ถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลับไปกลับมาเหมือนเกลียวเชือก ดังนั้น วิธีจัดเก็บ เผยแพร่ ชุดความรู้
ดังกล่าว เห็นควรให้ จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร โดยจัดทําเป็นเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน จัดเก็บชุดองค์ความรู้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์ของอบต.
พร้อมจัดทํากระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะพัฒนา

นายกฯ
รองปลัดฯ

-4เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ในอนาคต โดยมอบหมายให้เจ้าพนักงาน
ธุรการเป็นคนจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ผู้อํานวยการกองช่าง - แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน ควรมีการกําหนดเกี่ยว
กับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม KM เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
ของการดําเนินการตามแผน ฯ
เลขาฯ
- ในส่วนที่ 14 แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน ได้ มีการกล่าวถึง
กระบวนการจัดการความรู้ โดยได้มีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน แนวทางการติดตามและ
ประเมินผล กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลาในการปฏิบัติ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล
นายกฯ

มติที่ประชุม

- มีผู้ใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่
- หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองโน หรือไม่
- เห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายกฯ

- มีผใู้ ดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่
- หากไม่มี ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.55 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอินทร์ชญาน์ ศรีจันทร์ )
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองรายงานการประชุม

(นายนิโรจน์ ไชยกองชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

