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คํานํา 
 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑   กําหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
วิธีการบริหารท่ีดี  จึงได้นําการจัดการความรู้   (Knowledge Management)  ซ่ึงเป็นระบบการจัดการท่ี
สามารถกําหนดข้ึน   และนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ    
ได้ดําเนินการจัดวางระบบการจัดการความรู้  และแผนการดําเนินงาน ไว้เพ่ือท่ีจะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ 
เผยแพร่ ถ่ายโอนองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ       
ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะทําให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )   

 
      งานบริหารงานบุคคล  

                   องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ     
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๑. บทสรุปผู้บริหาร 
                  

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๑๑  กําหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
มีวิธีการบริหารท่ีดี   จึงได้นําการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  ซ่ึงเป็นระบบการจัดการท่ี
สามารถกําหนดข้ึน  และนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้   
และแผนการดําเนินงาน ไว้ดังรายการต่อไปน้ี 

                                                                                                                                            
๒. ประกาศแต่งต้ังทีมงาน  KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  

เพ่ือให้การจัดทําระบบการจัดการความรู้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตําบล
กายูบอเกาะ  จึงได้ประกาศแต่งต้ังทีมงาน  KM  และ  CKO  ดังต่อไปน้ี   

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   เป็น   CKO   
๒.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  คนท่ี  ๑  เป็น   ท่ีปรึกษา  CKO   
๓.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  คนท่ี  ๒  เป็น   ท่ีปรึกษา  CKO   
  ซ่ึงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดังน้ี    

 - ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการ และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคณะทํางาน 
๔.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   เป็น  หัวหน้า KM Team  
๕.  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  เป็น  KM Team 
๖.  ผู้อํานวยกองคลัง  เป็น  KM Team 
๗.  หัวหน้าสว่นโยธา  เป็น  KM Team 
8. บุคลากร   เป็น  KM Team  และเลขานุการ 
 

โดย  CKO  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ   ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร และให้
คําปรึกษาแนะนําและร่วมประชุมเพ่ือการตัดสินใจแก่คณะทํางาน 

และท่ีปรึกษา  CKO  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการ 
  และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคณะทํางาน 

 และหัวหน้า KM Team  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ   จัดทําแผนงานการจัดการความรู้ใน
องค์กรเพ่ือนําเสนอประธาน  รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน  ผลักดัน  ติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  ประสานงานกับคณะท่ีปรึกษาและคณะทีมงาน 

และ KM Team มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดําเนินการตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมายจัดทํา
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ  เป็น “แบบอย่างท่ีดี” ในเรื่องการจัดการความรู้ 
เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ 
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๓  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

   กรอบการประเม ินด้านการจ ัดการความรู้ ซ่ึงจะมีความเก ี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  กําหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งน้ี
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส ่วนราชการให้สอดคล ้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา  ดังน้ัน 

� ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์์ท้ังหมด ประกอบด้วย 
๑).  ส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหน่ึงของการ

ปฏิบัติงาน  
๒).  เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   
 
 
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   

 
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   

ขอบเขต KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชนท์ี่จะได้รบัจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

 ประชาชนไทย / ชาวต่างชาต/ิ 
ชุมชน 

ข้าราชการ ของ
หน่วยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 
ของหน่วยงานอืน่ รัฐบาล 

Outsource 
ของ

หน่วยงาน 
๑. ส่งเสริมการนํากระบวนการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ม า ใ ช้ พั ฒน า
บุคลากร และให้เป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิบัติงาน  
 

๑ .  ไ ด้ รับการบ ริการ ท่ึสะดวก 
รวดเร็ว   
๒. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจาก ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
๓. ชุมชนได้รับการพัฒนาไปในทาง
ท่ีดีขึ้น 
๔. ชุมชนเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น 
 

๑. ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น 
๒ . ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพของตนเองและ
อบต. 
๓. สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ใช้บริการ 
๕. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 

๑. ได้รับผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ภาพลักษณ์ท่ีดี 
 

๑. เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดี 
 

 
 

๒. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการนําการจัดการความรู้มา
เป็ น เ ค ร่ื อ ง มือ ในกา รพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อบต. 

๑. ได้รับการบริการท่ึสะดวก 
สบาย   
๒. สามารถสืบ / ค้นหาความรู้ต่าง 
ๆ ได้ง่าย 

๑. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
๒. มีความคิดร่วมกัน 
๓. มีการพัฒนาตนเอง 
๔. มีการเรียนรู้ในทีม 
๕. มีความคิดเชิงระบบ 
๖. มีความคิดสร้างสรรค์ 

๑. เกิดภาพลักษณ์
ท่ีดี 
 

๑. เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดี 
  

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :     นายอาสมี  เซะบากอ    (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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๔  เป้าหมาย KM (Desired State) 
� เป้าหมาย KM (Desired State) ท้ังหมด ท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ท่ีจะเลือกดําเนินการ 

ประกอบด้วย 
๑).  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ /  ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร 
ต่าง ๆ 

๒).  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน / กิจกรรม ของ อบต. อย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง 

๓).  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  มีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน    

๔).  การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน 
๕).  การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน   

๕   ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor)   
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ดําเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย  

KM  ท่ีเลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร  คือ 
๑).  ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒).  บุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
๓).  คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งม่ันในการดําเนินงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
๔).   มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
 
 

๖  แนวทางการจัดการความรู้ อบต.กายูบอเกาะ   
การจัดการความรู้  Knowledge Management 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ  การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ใน
ส่วนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยท่ีความรู้มี  ๒  ประเภท  คือ  

๑. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  

๒. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ สําหรับนักปฏิบัติ การ
จัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔  ประการไปพร้อม ๆ กัน  ได้แก่ 

๑. บรรลุเป้าหมายของงาน  
๒. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  
๓. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  
๔. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในท่ีทํางาน 
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การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย  ๖  ประการต่อความรู้  ได้แก่  

๑). การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
๒). การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ  
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
๕). การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากย่ิงข้ึน 

โดย ท่ีการดําเนินการ ๖ ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกัน ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นท้ังความรู้ท่ี
ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนท่ีเข้าใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ท้ังท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหน่ึงทําร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมท่ีทําโดย คนคนเดียว เน่ืองจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เข้าไปท่ี
ความรู้ คือ เริ่มท่ีความรู้ น่ีคือความผิดพลาดท่ีพบบ่อยมาก การจัดการความรู้ท่ีถูกต้องจะต้องเริ่มท่ีงานหรือ
เป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานท่ีสําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ ท่ี
เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น   ๔   ส่วน   คือ  

๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมท้ังการสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบ
ความต้องการของสังคมส่วนรวม  

๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ท้ังท่ีเป็นนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงสะท้อน
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร  

๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนท่ีลงไป การทํางาน
ท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานท่ีลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง  

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีดําเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกันสร้างเอง สําหรับใช้งานของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้ข้ึนใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดย
ท่ีการสร้างน้ันเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้
เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมท่ีดําเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับเรื่อง
ความรู้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทํางาน 
และท่ีสําคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย  

ต้ังเป้าหมายการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา  
งาน  พัฒนางาน  
คน   พัฒนาคน  
องค์กร  เป็นองค์กรการเรียนรู้  

ความเป็นชุมชนในท่ีทํางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง น่ีคือ หลุมพราง
ข้อท่ี ๑ ของการจัดการความรู้ เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาด
ก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดําเนินการเพียง
เพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มดําเนินการจัดการ
ความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสําเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว 
ตัวกําหนดท่ีสําคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ 
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การจัดการความรู้ท่ีดีเริ่มด้วย  
- การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความสําเร็จและความม่ันคงในระยะยาว   
- การจัดทีมริเริ่มดําเนินการ   
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการต่อเน่ือง  
- การจัดการระบบการจัดการความรู้  

แรงจูงใจในการริเริ่มดําเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการดําเนินการจัดการความรู้ คือ 
เป้าหมายท่ีงาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในท่ีทํางานดังกล่าวแล้ว เป็นเง่ือนไขสําคัญ ในระดับท่ีเป็นหัวใจสู่
ความสําเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนําไปสู่การดําเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความ
ล้มเหลวของการจัดการความรู้ในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต่อการดําเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลาย
แบบ ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ทําเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าทํา ทําเพราะถูกบังคับตามข้อกําหนด ทําตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจ
ความหมาย และวิธีการดําเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง  
องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้  (Knowledge Process)  

๑.  “คน”  ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นําความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์  

๒.  “เทคโนโลยี”  เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ังนําความรู้
ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วข้ึน  

๓.  “กระบวนการความรู้”  น้ัน เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ 
เพ่ือทําให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  

องค์ประกอบท้ัง  ๓   ส่วนน้ี  จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  
กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ขอบเขต KM  ท่ีได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสําคัญเร่งด่วนในขณะน้ี  คือ การ
จัดการองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้กําหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ 
KM ท่ีจะดําเนินการในปี ๒๕๔๙   คือ  มุ่งเน้นให้อําเภอ/ก่ิงอําเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ 
อําเภอ/ก่ิงอําเภอ มีข้อมูลผลสําเร็จ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า
ศูนย์ละ ๑  เรื่อง และเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวังว่า
แผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญสู่การ ปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่อง
อ่ืน ๆ และนําไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ียั่งยืน ต่อไป 

๗  แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู้ อบต.กายูบอเกาะ 
แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู้(Knowledge Management Action Plan) 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้นํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
      

 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายใน

องค์กร  มีท้ังหมด  ๗    ข้ันตอน   คือ  
๑). การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคือ

อะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้อะไร  ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร  
๒). การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา

ความรู้เก่า กําจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว 
๓). การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บ

ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  
๔). การประมวลและกลั่นกรองความรู้  เช่น  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา

เดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์  
๕). การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   Web board   บอร์ดประชาสัมพันธ์   เป็นต้น  
๖). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ

จัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทําเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน  การ
ยืมตัว  เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น  

๗). การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น  เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องค์ความรู้ การนําความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั3นกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปลี3ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้นั
นทาํให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ทาํให้องค์กรดีขึ
นหรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ที$ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะทาํให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เรื$องอะไร 
เรามีความรู้เรื$องนั
นหรือยัง 

1. การบ่งชี Fความรู้  
(Knowledge Identification) 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  (Change Management Process) 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)  
เป็นกรอบความคิดแบบหน่ึง เพ่ือให้องค์กรท่ีต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร   ได้มุ่งเน้นถึง

ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ท่ีจะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  ๖  องค์ประกอบ  ดังน้ี 
๑).  การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก

ผู้บริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชัดเจน 

๒).  การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมท่ีทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งท่ีองค์กรจะทํา, ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

๓).  กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร 
(ขนาด,  สถานท่ีต้ัง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

๔).  การเรียนรู้   - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เน้ือหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

๕).  การวัดผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่, มีการนําผลของ
การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีข้ึน, มีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรใน
ทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหนได้แก่ 
วัดระบบ (System), วัดท่ีผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดท่ีประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Out come) 

๖).  การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมท่ีทําในแต่ละช่วงเวลา 

 
 
 
 
 

กระบวนการ 
และเครื3องมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การสื3อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี3ยนพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior 
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8   เครื่องมือในการจัดการความรู้ 
กรมการปกครองได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซ่ึงปรากฏอยู่ในเอกสาร “คํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙”  ซ่ึงได้ส่งให้ ก.พ.ร.  เม่ือวันท่ี ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙  
แล้ว  เม่ือพิจารณาเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนดังกล่าว  จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ  ๒  ส่วน  คือ   

๑. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
๒. แผนการจัดการความรู้ ในส่ วนของกระบวนการจัดการ เปลี่ ยนแปลง (Change 

Management Process)  
ซ่ึงท้ัง  ๒   ส่วน  จะมีความสําคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนตาม

ขอบเขต และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของแต่
ละสํานัก กอง รองรับ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงขณะน้ีมีอยู่ไม่น้อยกว่า ๑๖โครงการ/กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเป็นงานท่ีมีความสําคัญอีกงานหน่ึง ท่ีต้องการ พลังการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ส่วน ท้ังส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค และจะเป็นอีกก้าวหน่ึงท่ีสําคัญในการท่ีจะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  

การจัดการความรู้ประกอบด้วย   
กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้

เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และ
เพ่ือให้มีการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือ
นําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลก เปลี่ยนความรู้ ซ่ึงอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

(๑). เครื่องมือท่ีช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้  ซ่ึงเหมาะสําหรับความรู้ประเภท Explicit  
(๒). เครื่องมือท่ีช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้  ซ่ึงเหมาะสําหรับความรู้ประเภท Tacit ซ่ึงต้อง

อาศัยการถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก  
ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวท่ีมีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหน่ึงคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชน 

นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้  

9  การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้  
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management  เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ

ค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผล
กระทบต่อการดําเนินการขององค์กรเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันจากแนวคิดท่ีมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียง
อย่างเดียวจึง เปลี่ยนไป และมีคําถามต่อไปว่าจะทําอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังน้ัน การบริหารจัดการ
ความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างย่ิง หากองค์กรจะพัฒนา
ตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จําเป็นจะต้องบริหาร จัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเน่ือง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ 
มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการท่ีต้องดําเนินการต่อ
ภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรู้ความ ชํานาญแล้ว องค์กรจะทําอย่างไรให้บุคลากรเหล่าน้ันยินดีถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน และในข้ันตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กร
อย่างมีระบบเพ่ือ ท่ีจะนําออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคง
แข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการ ความรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สําหรับประเทศ 
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ไทยน้ันคงเป็นเรื่องท้าทาย สําหรับผู้บริหารท่ีจะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล 

และการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงการถ่ายทอดความรู้บางประเภทน้ัน การ
ฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสุด อุปสรรคท่ีมักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวง
ความรู้" และวัฒนธรรม  "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล"  หากองค์กรสามารถกําจัดจุดอ่อนท้ังสองอย่างน้ีได้การ
บริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก  จนเกินไป  สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญท่ีผ่านมาเม่ือ
เดือนตุลาคม ๒๕๔๕  ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเรื่องของ
การกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑  ได้กําหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมี
หน้าท่ีในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมท้ังสร้างความมี
ส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึง กันและกัน  

 
๑0  คุณเอ้ือ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสําคัญท่ีดําเนินการจัดการความรู้  

๑. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจัดการความรู้  ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเป้ียน (เห็น
คุณค่า และดําเนินการผลักดัน KM) เรื่องท่ีว่ายากท้ังหลายก็ง่ายข้ึน ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม
จัดการความรู้ โดยกําหนดตัวบุคคลท่ีจะทําหน้าท่ี “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ซ่ึงควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น 
รองอธิบดี, รองผู้อํานวยการใหญ่  ,นายกเทศมนตรี 

๒. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ” ก็
สบายไปเปลาะหน่ึง แต่ถ้าการริเริ่มท่ีแท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ นํา 
เป้าหมาย/หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ 
“คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอํานวย” และร่วมกับ “คุณอํานวย” จัดให้มีการกําหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ใน
ระดับย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออํานาจ (Empowerment), ร่วม 
Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการจัดการความรู้โดยตรง และ
เพ่ือแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ 
พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ ท้ังภายในและนอกองค์กร, ติดตามความ
เคลื่อนไหวของการดําเนินการให้คําแนะนําบางเรื่อง และแสดงท่าทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่อง
ในผลสําเร็จ และให้รางวัลท่ีอาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสําเร็จ  

๓. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอํานวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู้ ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยู่ท่ีการเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้อง
เชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอ้ือ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่าง 
กลุ่มภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้าท่ีท่ี “คุณ
อํานวย”  ควรทํา   คือ  

- ร่วมกับ “คุณเอ้ือ” จัดให้มีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” 
เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู้ เพ่ือให้ คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจาก
วิธีทํางานท่ีนําไปสู่ความสําเร็จน้ัน เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา”  

- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาช่วย” (Peer Assist) เพ่ือให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย 
หรือเร็วข้ึน โดยท่ีผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทํางานจากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต  

- จัดพ้ืนท่ีเสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ท่ีได้ เช่น ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซ่ึงรวมท้ังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น 
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- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องท่ีเป็นความรู้ หรือ

เป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร  
- เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพ่ือสร้าง

ความคึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก  
๔. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอก

ตัวจริง ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ ๙๐-๙๕ ของท้ังหมด 
“คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ท่ีมีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ท่ีต้องมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพ่ือการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ท่ีต้ังไว้  

๕. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ท่ีคอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงท่ีกว้างข้ึน เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ
ยกระดับความรู้แบบทวีคูณ 

 
๑1  เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่ 

I  AM  READY 
I (Intergrity)  =  การทํางานอย่างมีศักด์ิศรี 
A (Actiumens)  =  ขยันต้ังใจทํางาน 
M (Moral)  =  มีศีลธรรม 
R (Relevancy)  =  มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา 
E (Efficiency)  =  การทํางานท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
A (Accountability) =  การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน 
D (Democracy)  =  มีใจและการกระทําท่ีเป็นประชาธิปไตย 
Y (Yield)  =  มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 

๑2  การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้  และสรุปผลการประเมินตนเอง 

                                
แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้   หมวด ๑ - กระบวนการจัดการความรู ้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด   
 ๐ – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         ๑ – มีน้อย           ๒ - มีระดับปานกลาง           ๓ - มีในระดับท่ีดี          ๔ – มีในระดับท่ีดีมาก 

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู้ ส่ิงที่มีอยู่ / ทําอยู ่
๑.๑  อบต.มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการความรู้  
เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู้   เช่น อบต.ยังขาดความรู้ท่ีจําเป็นต้องมี หรือ อบต.ไม่ได้รวบรวม
ความรู้ท่ีมีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการนําไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ 
และมีวิธีการท่ีชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

-  อบต.มีการวิเคราะห์ SWOT ของอบต.แต่ยังไม่ได้
เช่ือมโยงถึงการจัดการความรู้ 

 

๑.๒ อบต.มีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก อบต.ท่ีมีการ
ให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

-อบต.มีการแสวงหาความรู้/ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เม่ือ
จําเป็นต้องใช้ แต่ไม่เป็นระบบ ต่างคน ต่างทํา 

๑.๓ ทุกคนใน อบต. มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ  ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่น ๆ   ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  (บริการ
หรือดําเนินงานท่ีคล้ายคลึงกัน ) และจากองค์กรอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันโดยส้ินเชิง 

- อบต.มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ บ้าง แต่ไม่เป็นระบบ 
และทํากันเฉพาะกลุ่มงาน  และยังไม่ครอบคลุมทุกคน 
 

๑.๔ อบต.มีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซ่ึงรวมถึงการเขียน Best Practices 
ออกมาเป็นเอกสาร  และการจัดทําขอ้สรุปบทเรียนท่ีได้รับ (Lessons Learned) 

- เทศบาลมีการจัดทําวารสารความรู้เพือ่เผยแพร่ในบาง
เร่ือง แต่ยังไม่เป็นระบบ ใครอยากทํากทํ็า 

๑.5 อบต.เห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ท่ีอยู่ในตัวบุคลากร ซ่ึง
เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
น้ัน ๆ ท่ัวท้ัง อบต. 

- อบต.เห็นคุณค่าของ Tacit Knowledge และพยายาม
กระตุ้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่ได้ทําเป็นระบบ 
ส่วนใหญ่ มีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้เป็นกลุ่ม
ย่อยๆ แต่ไม่มีรูปแบบชัดเจน 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัต ิ:     นายอาสมี  เซะบากอ    (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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๑3  เกณฑ์การประเม ิน   
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  มีนโยบายท่ีจะดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) ในองค์กร  โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม และได้จัด
วางระบบการจัดการเ พ่ือให้ เ อ้ือ ต่อการนําแผนการจัดการความรู้ ไปปฏิ บั ติ ไ ด้อย่าง เ ป็นรูปธรรม               
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดําเนินงานดังรายการ
ต่อไปน้ี 

๑). องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  มีแผนยุทธศาสตร์  ประจําปี  พ.ศ.๒๕๕6 – ๒๕60  
ซ่ึงมีลักษณะเป็น Conceptual Plan  โดยมีองค์ประกอบสําคัญ ๖ ประการ ได้แก่  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในรอบระยะเวลาของแผนการพัฒนา
บุคลากร ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
นําไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 

๒). นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  (CEO)  กําหนดผู้บริหารจัดการความรู้ CKO  
และทีมงาน KM  เพ่ือดําเนินการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ     

๓). CKO  และทีมงาน KM  ร่วมกันหารือในการพิจารณาหาขอบเขต KM  การตัดสินใจเลือก
ขอบเขต  KM  การกําหนดเป้าหมาย KM  และการประเมินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมิน
ตนเอง 

๔). CKO  และทีมงาน KM  ร่วมกันจัดทําแผนจัดการความรู้  เพ่ือกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

มีการกําหนด ประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจ ัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับ แผน
ย ุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อย ่างน ้อยครอบคล ุมพ ันธกิจ ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี  โดยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของ อบต.เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

แนวทางการติดตามและประเมิน  
๑.  กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดทํารายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบท่ีกําหนด 

ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ   เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงนายก อบต.  กรณีท ี่ได ้ม ีการส ่งบ ุคลากรไปฝ ึกอบรม ภายนอกองค ์กร 

๒.  กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดทําบันทึกข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเว็ปไซค์
อบต. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ  โดยให้ทําการประสานงานกับฝ่าย
บันทึกข้อมูล 

๓.  กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร  โดยจัดทําเป็นเล่ม เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔.  กําหนดให้ผู้ บังคับบัญชาทําหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน  ก่อนและหลังการพัฒนา 

๕.  ทําการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือน
ร่วมงาน  ของผู้เข้ารับการพัฒนา   
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๑4  แผนการจัดการความรู้ อบต.กายูบอเกาะ  
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ช่ือหน่วยงาน :   อบต.กายบูอเกาะ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด อบต.กายูบอเกาะ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
                                     ความสามารถทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ /  ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  พนักงานในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่

ความสําเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การบ่งช้ีความรู้ 
-บุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ  

ทําการตรวจสอบ
บุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

จํานวนบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน

ต่างๆ 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่าง ๆ อย่างน้อย

ร้อยละ ๙๐ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

20,๐๐๐-  
 
 

 นายก อบต. 
 KM Team 

 

 
 
 

๒ การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-จัดหรือส่งอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาต่อ 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

จํานวนบุคลากรท่ี
ได้รับการอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน /ศึกษาต่อ 

บุคลากรได้รับการ
อบรม / สัมมนา / 
ศึกษาดูงาน /ศึกษา

ต่อ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 
 
 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 
 
 

๓  การจัดความรู้ให้เป็น  
 ระบบ 
 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์
 -เว็ปไซค์ อบต. 
 -จัดทํารูปเล่ม/รายงาน 

-รวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู่และจัดทํา
ฐานข้อมูลเป็น 
Knowledge Base 
 - สร้างคลังความรู้
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

จํานวนฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ท่ี
นําไปใช้ได้ 

จํานวนความรู้ท่ี
นําไปใช้ได้จริง 
อย่างน้อย ๖
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พร้ินเตอร์ 
 

 
 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 
 

๔  การประมวลและ  
 กล่ันกรองความรู้ 

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน สมบูรณ์ 

ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ของ
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/
เว็ปไซค์ อบต. 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

จํานวนฐาน 
ข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ ท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

จํานวนฐาน 
ข้อมูลความรู้ท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง อย่าง
น้อย 3 รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พร้ินเตอร์ 
 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์

- เว็ปไซค์ อบต. 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

รวบรวมความรู้เพื่อ
ติดประกาศ /
บันทึก / จัดเก็บ 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

จํานวนการเข้าถึง
ฐาน 

ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ 

มีจํานวนการเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ อย่าง

น้อย 6 คร้ัง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พร้ินเตอร์ 
-ห้องประชุม. 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๖ การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์ อบต. 
- จัดทํารูปเล่ม 
- จัดทํารายงาน 

ให้บุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน ๆ  
เข้าร่วมประชุม/รายงาน 
/เพิ่มข้อมูลการพัฒนา
ศักยภาพในเว็ปไซค์
อบต. 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

จํานวนการประชุม
เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ /จัดทํา

รายงาน/บันทึกทึก
ข้อมูลในเวป็ไซค์

อบต. 

มีจํานวนกิจกรรม 
อย่างน้อย 5 

รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พร้ินเตอร์ 
-ห้องประชุม. 

 นายก อบต. 
 KM Team 

 

 

๗ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู้ 
-การนําความรู้ในไปใช้ 

ประชาสัมพันธ ์/ เวป็
ไซค์ อบต. /ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

การจัดทํา/
บันทึกข้อมูล 

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึก
ข้อมูลอยา่งน้อย 
3 รายการ 

กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พร้ินเตอร์ 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :     นายอาสมี   เซะบากอ    (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            -13- 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ช่ือหน่วยงาน :   อบต.กายบูอเกาะ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
                                        ของหน่วยงานต่าง ๆ   ภายใน อบต. 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การบ่งช้ีความรู้ 
-มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการนําการจัดการ
ค ว า ม รู้ ม า เ ป็ น
เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน           

เสริมสร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการนําการ
จัดการความรู้มาเป็น
เคร่ืองมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

จํานวนการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้
ต่อการนําการ
จัดการความรู้มา
เป็นเคร่ืองมือ 

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้ต่อ
การนําการจัดการ

ความรู้มาเป็น
เคร่ืองมืออย่างน้อย 1 

รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 
 
 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 
 
 

๒ การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 
-ภายในอบต. 
-ภายนอกอบต. 

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศ 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

จํานวนคร้ังท่ีประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุน
การสร้างบรรยากาศ 

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อสนับสนุน
การสร้างบรรยากาศ
อย่างน้อย 2 คร้ัง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๓ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์
 -เว็ปไซค์อบต. 
 -จัดทํารูปเล่ม/รายงาน 

-จัดต้ังทีมงาน
ตรวจสอบการให้และ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานดําเนินการ
ตรวจสอบการให้และ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ทีมงานมีการ
ดําเนินการตรวจ 

สอบการให้และเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่าง

น้อย 2 คร้ัง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๔ 
 
 

 

 การประมวลและ  
 กล่ันกรองความรู้ 

- ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน เน้ือหาให้
สมบูรณ์ 

-จัดต้ังทีมงานปรับปรุง
กล่ันกรองฐานข้อมูล
ความรู้บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/เว็ปไซค์
อบต. 
 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานดําเนินการ
ปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลความรู้ด้าน
ต่าง ๆ  

ทีมงานมีการ
ดําเนินการปรับปรุง
ฐาน 
ข้อมูลความรู้ อย่าง
น้อย 2 รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์,   

พร้ินเตอร์ 
 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
 -บอร์ดประชาสัมพันธ ์

- เว็ปไซค์อบต. 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

จัดต้ังทีมงานดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/เว็ป
ไซค์อบต./ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/เว็ป
ไซค์อบต./ ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร 
 

ทีมงานมีการดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ /เว็ปไซค์
อบต. / ศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร อย่างน้อย  

2 คร้ัง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๖ การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็ปไซค์อบต. 
- จัดทํารูปเล่ม 
- จัดทํารายงาน 

จัดต้ังทีมงานรวบรวม
จัดทําเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู้ /เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 
 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

มีทีมงานรวบรวม
จัดทําเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู้/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ   ดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 

 

ทีมงานมีการรวบรวม
จัดทําเป็นเอกสาร / 
ฐานความรู้/เทคโนโลย ี
สารสนเทศ   ดูแล
ช่องทางการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้
อย่างน้อย 2 
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๗ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู้ 
-การนําความรู้ในไปใช้ 

ประชาสัมพันธ ์/ เวป็
ไซค์อบต./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

การจัดทํา/บันทึก
ข้อมูล 

มีจํานวนการ
จัดทํา/บันทึกขอ้มูล
อย่างน้อย ๖ 
รายการ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 
 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบรหิารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ช่ือหน่วยงาน :   อบต.กายบูอเกาะ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด อบต.กายูบอเกาะ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 
                                        ทางด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษาต่อ /  ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม  :  พนักงานในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  สถานะ 

๑ การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

-ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด :   อบต.        
กายูบอเกาะ เห็น
ความสําคัญของการ
จัดการความรู้ 
 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
อบต. ทราบ

เป้าหมาย KM 
ของ:   อบต.     
กายูบอเกาะ 

จํานวนบุคลากรท่ี
ทราบเป้าหมาย KM 

ของ:   อบต.       
กายูบอเกาะ อย่าง
น้อย ๕๐% ของ

อบต. 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๒ การส่ือสาร ประชุม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัด
กิจกรรมท่ีทําให้ทุก
คนเข้าใจถึงการ
จัดการความรู้ 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
อบต.เข้าใจถึงการ

จัดการความรู้ 

จํานวนบุคลากรท่ี
เข้าใจถึงการจัดการ
ความรู้อยา่งน้อย 

๕๐% ของเทศบาล 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๓ กระบวนการและ
เคร่ืองมือ 
- การค้นหา    
- การถ่ายทอด  
- แลกเปล่ียนความรู้ 

มีการจัดทําให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/ เวป็
ไซค์:   อบต./ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ให้มีการ
ค้นหา ถ่ายทอด 
แลกเปล่ียนความรู้ท่ี
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

จํานวนคร้ังของ
บอร์ดประชาสัม 
พันธ ์/ เวป็ไซค์
อบต. /ศูนย์
ข้อมูลขา่วสาร ท่ี
ได้รับการปรับ 
ปรุง 

บอร์ดประชาสัม 
พันธ์/เวป็ไซค์ 
อบต./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
อย่างน้อย ๓ คร้ัง 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๔ การเรียนรู้ จัดการประชุม/สัมมนา /
ศึกษาดูงาน / จัดกจิ 
กรรมเพื่อให้ทุกคนเขา้ใจ
และตระหนักถึงความ 
สําคัญและหลัก 
การของการจัดการ
ความรู้ 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

บุคลากรท่ีเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู้ 

จํานวนบุคลากร
ท่ีเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู้ 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 นายก อบต. 
 KM Team 
 

 

๕ การวัดผล จัดต้ังทีมงานเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้ อบต. 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

มีการติดตามและ
ประเมินผล

แผนการจัดการ
ความรู้ อบต. 

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้ อบต. 

-กระดาษ A๔,
คอมพิวเตอร์ 
พร้ินเตอร์ 

 นายก อบต. 
 KM Team 

 

 

๖ การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล 

-การให้ของขวัญ/ของ
รางวัล 
 

๑  ต.ค. ๕5 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
อบต. มีความ

เข้าใจการจัดการ
ความรู้ 

จํานวนบุคลากรท่ี
เข้าใจการจัดการ
ความรู้อยา่งน้อย 
10% ของ อบต. 

-ของขวัญ/ 
ของรางวัล 
 

 
 

นายก อบต. 
 KM Team 
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๑5  การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ อบต.กายูบอเกาะ 
 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบล        
กายูบอเกาะ  ประกอบด้วย 
 ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ            เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.  หัวหน้าสํานักปลัด    เป็นกรรมการ 
 ๓.  ผู้อํานวยการกองคลัง          เป็นกรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าสว่นโยธา                                           เป็นกรรมการ 
                5.  บุคลากร      เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการ ฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ัง มีหน้าท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  และดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะท่ี
ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู้ อบต.กายูบอเกาะ   

ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕6 
วันท่ี  29  พฤศจิกายน  ๒๕๕5  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมอบต.กายูบอเกาะ 
---------------------------------------------------------  

รายช่ือผู้มาประชุม   
๑. นายอาสมี  เซะบากอ  นายก อบต. ประธานกรรมการ (CKO) 
๒. นายดํารง  นะยะอิ  รองนายก อบต. ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ (ท่ีปรึกษา CKO) 
๓. นายยูนุ๊  สาและเร๊ะ  รองนายก อบต. ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ (ท่ีปรึกษา CKO) 
๔. นางณัฐวดี  สิงห์ลอ  ปลัด อบต. กรรมการ  (หัวหน้า KM Team) 
๗. นางเสาวลักษณ์  ซุ่นหั้ว   ผอ.กองคลัง  กรรมการ  (KM Team) 
๘. นายพงศกร  เสนะเกตุ   หน.ส่วนโยธา    กรรมการ  (KM Team) 
๙. นายชัยณิวัฒน์ สายสวุรรณ์ บุคลากร ๕ กรรมการและเลขานุการ (KM Team) 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม   
-ไม่มี- 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
    เม่ือครบองค์ประชุม  นายอาสมี  เซะบากอ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  

ประธานกรรมการ (CKO)  จัดทําแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  กล่าวเปิด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี  
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ มูลเหตุของการประชุม 
นายสัญญา   เกตุลิขิตกุล - องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จําเป็นต้องต้ังกรรมการจัดทํา
 แผนการจัดการ(CKO)  ความรู้  (Knowledge Management : KM) 
 เน่ืองจากสาเหตุสําคัญจะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๓  
 มาตรา  ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ   เพ่ือให้
 มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ”  ดังน้ัน 
 คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบล 
 กายูบอเกาะ   ประกอบด้วย นายก อบต.  รองนายก อบต. ปลัด อบต. 
 หัวหน้าสํานัก/กอง  และบุคลากร เป็นคณะกรรมการ  มีหน้าท่ีจัดทํา
 แผนการจัดการความรู้ ฯ  ดังน้ัน จึงได้เรียกประชุมในวันน้ี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 

 -ไม่ม-ี 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๒.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้ อบต. 
  กายูบอเกาะ   
ประธาน -  ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ อธิบายรายละเอียดของร่างแผนการจัดการ
 ความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   
 
 
 



 
  

บุคลากร - เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กรรมการ/เลขานุการ กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ ส่วนราชการ 

มีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ   เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวล
ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ในการน้ี  
งานการเจ้าหน้าท่ี  จึงได้จัดทําร่างแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ  พร้อมนําเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง
แผนการจัดการความรู้ซ่ึงประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร,ประกาศแต่งต้ัง
ทีมงาน , ขอบเขต KM , เป้าหมาย KM , ปัจจัยแห่งความสําเร็จ , แนวทางการ
จัดการความรู้ , แนวคิดการจัดการความรู้ เป็นต้น ดังมีรายละเอียดตาม
รูปเล่มท่ีได้แจกจ่ายไปให้แล้ว 

ผอ.กองคลัง - ขอสอบถาม  ถึงวิธีการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการกรรมการ
 การจัดการความรู้ ฯ  จะมีโอกาสประสบความสําเร็จ  ตามท่ีต้ังเป้า 
 หมายไว้หรือไม่ 
บุคลากร - การจัดทํากิจกรรม KM บุคคลท่ีสําคัญท่ีจะขับเคลื่อน KM ให้เกิด
กรรมการ/เลขานุการ เป็นรูปธรรมได้ดีและชัดเจน  คือผู้นําองค์กรน้ัน ๆ  ดังน้ัน ผู้นําของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ท่ีสําคัญ  คือ นายก อบต.  และ
รองนายก อบต.  และปลัด อบต. จะต้องร่วมแรง ร่วมใจกระตุ้น สร้าง
แรงจูงใจ  ช่วยเหลือ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ผลักดันวิสัยทัศน์ของ KM 
อย่างต่อเน่ือง  ท้ังน้ีบุคลากรท้ังหมดของ อบต.จะต้องเปิดใจรับฟัง 
แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เห็นผล  มีการติดตามประเมินผล เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค และหาทาง
แก้ไขอย่างต่อเน่ือง  จึงจะประสบความสําเร็จ 

ประธาน -  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้แฝง  
 (Tacit  Knowledge) ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้กําหนดวิธีการ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิธีแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน 
ปลัด อบต. - การหาแหล่งความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้พิเศษ หรือเชี่ยวชาญกรรมการ 
 ทางด้านต่าง ๆ น้ัน  อาจแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลาย ๆ กลุ่มได้  ซ่ึง 

จําแนกตามองค์ความรู้ ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น 
ความรู้ด้านเอกสาร ด้านบันทึกข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับ  ก็
เป็นองค์ความรู้ของสํานักปลัด  ความรู้ด้านการเงิน การคลัง  ก็เป็นองค์
ความรู้ของกองคลัง  ความรู้ด้านสันทนาการ  การศึกษา  การจัดกิจกรรม  
ก็เป็นองค์ความรู้ของกองการศึกษา  ความรู้ด้านสาธารณสุข การรักษา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ก็เป็นองค์ความรู้ของกองสํานักปลัด  ความรู้
ด้านการช่าง  ซ่อมแซม ต่อเติม  ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  ก็เป็นองค์ความรู้
ของส่วนโยธา  ความรู้ด้านการประปา  การผลิต  การบํารุง  การใช้น้ํา ก็ 
 



 
 
 
เป็นองค์ความรู้ของกองประปา   ดังน้ัน  จึงให้หัวหน้ากองทุกกอง มี
หน้าท่ีซักซ้อมความเข้าใจถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM  การจัดกระบวนการ
บริหารองค์ความรู้  ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบทุก
คน เพ่ือให้เข้าใจทฤษฎี KM  วิธีการปฏิบัติ  โน้มน้าวให้มีการเปิดใจ  และ
พร้อมท่ีจะทํา KM อย่างเต็มใจ รวมท้ังค้นหาบุคลท่ีมีความรู้แฝง 
และกระตุ้นเตือนให้บุคลากรในสังกัด ทําการถ่ายทอดความรู้  โดย
กําหนดให้แต่ละกลุ่มมีคุณเอ้ือ  คุณอํานวย  คุณกิจ  และจัดกิจกรรมวง
เล่าของแต่ละกลุ่ม และบันทึกเรื่องเล่า (Story Telling) และนํามา
ประมวลบันทึกเป็นขุมความรู้  (Knowledge  Assets) แล้วสังเคราะห์ 
เป็น บันทึกแก่นความรู้ (Core  Competence)  หรือ Explicit  
Knowledge  แล้วจัดเก็บ  Explicit  Knowledge  ไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์ 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในรูป
ไฟล์คอมพิวเตอร์  และพัฒนาระบบให้ดี ย่ิงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  และ
คณะทํางานจัดทํารูปเล่มเอกสาร เพ่ือนําไปเรียนรู้ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร 
และนําไปปฏิบัติจริง 

ประธาน -  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหาสถานท่ีสําหรับถ่ายทอดความรู้  
 หรือมุม  KM   เพ่ือให้บุคลากรของ อบต.ใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทอด 
 ความรู้ 
ผอ.กองคลัง - ขอเสนอให้ใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ นานา น่ารู้ สู่ชาวท้องถ่ิน และ
กรรมการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายและสาระน่ารู้ บอร์ดข้างประตู 

เข้าออกท่ีทําการ อบต. ซ่ึงเป็นป้ายแสดงท่ีเห็นเด่นชัด และบุคลากรใน
อบต.  ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน  

ประธาน - ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา ถึงเรื่องสําคัญท่ีในการจัดเก็บรวบรวม 
 และเผยแพร่  องค์ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรของ อบต. นําไปใช้อย่าง 
 เหมาะสม   
หน.ส่วนโยธา - จากความรู้ท่ีสามารถค้นหาได้จากบุคคลากรท่ีมีความรู้แฝง   
กรรมการ เม่ือถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนแล้วจะพัฒนาเป็น  ซ่ึงสามารถนําไปปฏิบัติ
 อย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร  และเม่ือระยะผ่านไป  จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียน
 กลับไปกลับมาเหมือนเกลียวเชือก  ดังน้ัน  วิธีจัดเก็บ เผยแพร่ ชุดความรู้
 ดังกล่าว  เห็นควรให้  

๑. จัดเก็บชุดองค์ความรูปไว้รูปเอกสาร  โดยจัดทําเป็นเล่ม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
๒. จัดเก็บชุดองค์ความรู้ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยบรรจุไว้ในเว็บไซต์
ของ อบต. พร้อมจัดทํากระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้การเรียนรู้
ร่วมกันท่ัวท้ังองค์กร ซ่ึงจะพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ในอนาคต  โดยมอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการทําหน้าท่ี
บันทึกข้อมูลเป็นคนจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
 



 
 

ประธาน - แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ควรมี
 การกําหนดเก่ียวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม KM  
 เพ่ือทราบความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรค ขอการดําเนินการตามแผน ฯ 
บุคลากร - ในส่วนท่ี ๑2-๑4 แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตําบล 
กรรมการ/เลขานุการ กายูบอเกาะ  ได้มีการกล่าวถึง  กระบวนการจัดการความรู้  โดยได้มีการ
 กําหนด  เกณฑ์การประเมิน  แนวทางการติดตามและประเมินผล  กิจกรรม  
 วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลาในการปฏิบัติ  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  
 เครื่องมือ/อุปกรณ์  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  ไว้เพ่ือใช้ในการติดตาม
 และประเมินผล  
ประธาน - มีผู้ใด จะเสนอความเห็นอีกหรือไม่  … หากไม่มี ขอมติท่ีประชุม ว่า
ประธานกรรมการ  เห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้ อบต.กายูบอเกาะ หรือไม่ 
มติท่ีประชุม - เห็นชอบร่างแผนการจัดการความรู้ อบต.กายูบอเกาะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน - มีผู้ใด จะเสนอความเห็นอีกหรือไม่  … หากไม่มี ขอเลิกประชุมประธาน
กรรมการ  
เลิกประชุมเวลา    ๑๔.๕๐   น. 
 
 
 
             ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ์) 
บุคลากร  ๕ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


