
 

 

คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
      ที่    ๘๔๗  / 2559 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
(Khowledge Management) 
-------------------------------- 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จะได้ดําเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยเป็นการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะทํางาน ดังต่อไปน้ี 

ดังน้ัน  เพื่อให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทํางานดําเนินการตาม
โครงการ ดังน้ี 
 ๑.  นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ นายก อบต.ด่านขุนทด ประธานคณะทํางาน 
 ๒.  นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ ปลัด อบต.ด่านขุนทด  คณะทํางาน 

3.  นายพีรวุธ   วงศ์สาโรจน์ ผู้อํานวยการกองช่าง  คณะทํางาน 
4.  นางสาวธันยพัต ธัญธนัชพรกุล ผู้อํานวยการกองคลัง  คณะทํางาน 
5.  นางสาววรันต์ภรณ์ วิทยารัตน์ หัวหน้าสํานักปลัด  คณะทํางาน 
6.  นางชญาภา  มาตรังศรี ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะทํางาน 
7.  นายสุนัน  บํารุง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ คณะทํางาน 
8.  นางปิยนันท์  ปิ่นบรรเทา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ คณะทํางาน 
9.  นางสาวศศิธร พรหมรังสิต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางาน/เลขานุการ    

คณะทํางานมีหน้าที่ดังนี ้

1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 ทั้งน้ี  ตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                    ส่ัง  ณ วันที่     ๓๐    ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕9 

 

                        

 

(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาต)ิ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ที ่    นม 89010/    วันที ่     ๓๐   ธันวาคม 2559 
เร่ือง    ขอเชิญประชุมคณะทํางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของอบต.ด่านขุนทด 
เรียน   คณะทํางาน 

  ตามคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ที่  ๘๔๗ /2559  ลงวันที่   ๓๐  ธันวาคม  
2559  ได้แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  เพื่อ
ดําเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซ่ึงกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารนํามาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน เห็นควรประชุมพิจารณาและจัดทําองค์ความรู้ฯ ในวันที.่.....๕....มกราคม 2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    

  เรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาต)ิ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 



รายงานการประชุม 
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะทํางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด (Khowledge Management) 

ประจําป ีพ.ศ. 2560 วันท่ี ....๕....... มกราคม 2560 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

_______________________ 
ผู้มาประชุม 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ ประธานคณะทํางาน วาเรนทร์  
2 นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ คณะทํางาน เมืองแมน  
3 นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน์ คณะทํางาน พีรวุธ  
4 นางสาวธันยพัต ธัญธนัชพรกุล คณะทํางาน ธันยพัต  
5 นางสาววรันต์ภรณ ์ วิทยารัตน์ คณะทํางาน วรันต์ภรณ ์  
6 นางชญาภา มาตรังศรี คณะทํางาน ชญาภา  
7 นายสุนัน บํารุง คณะทํางาน สุนัน  

8 นางปิยนันท์ ปิ่นบรรเทา คณะทํางาน ปิยนันท์  

9 นางสาวศศิธร พรหมรังสิต คณะทํางาน/เลขานุการ ศศิธร  

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ผู้ไม่มาประชุม   -   คน 
ระเบียบวาะระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่ม-ี 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
    -ไม่ม-ี                                         

          ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดการองค์การความรู้ในองค์กร ประจําปี 2560 
นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ 

นายก อบต.ด่านขุนทด 
ในวันนี้ท่ีกระผมได้นัดประชุมในวันน้ี เพ่ือจะประชุมหารือ แนวทางการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปี 2560 โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองรวมท้ังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งต้ังคณะทํางานดังต่อไปนี้  
1. นายวาเรนทร์  ประภาสุชาต ิ     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประธานคณะทํางาน 
2. นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ        ปลัดอบต.ด่านขุนทด  คณะทํางาน 
3. นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน์             ผู้อํานวยการกองช่าง  คณะทํางาน 
4. นางสาวธันยพัต ธัญธนัชพรกุล     ผู้อํานวยการกองคลัง  คณะทํางาน 
5. นางสาววรันต์ภรณ์ วิทยารัตน ์    หัวหน้าสํานักปลัด     คณะทํางาน 
6. นางชญาภา มาตรังศรี              ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะทํางาน 
7. นายสุนัน  บํารุง                     ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ        คณะทํางาน 



8. นางปิยนันท์ ปิ่นบรรเทา  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ      คณะทํางาน 
9. นางสาวศศิธร พรหมรังสิต  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  คณะทํางาน/เลขานุการ 

นางสาวศศิธร พรหมรังสิต 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
           การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 
2 ประเภท คือ  
          1. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม  
          2. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
           นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ สําหรับนักปฏิบัติ การจัดการ
ความรู้คือ เคร่ืองมือ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก ่ 
          1. บรรลุเป้าหมายของงาน  
          2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  
          3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และ 
          4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในท่ีทํางาน  
 การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู ้ได้แก ่ 
  (1) การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ  
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
 (5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้  
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ี
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
           โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเน้ือเดียวกัน ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นท้ังความรู้ท่ีชัดแจ้ง 
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนท่ีเข้าใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ท้ังท่ีอยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วน
อื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมท่ี
ทําโดยคนคนเดียว เนื่องจากเช่ือว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เร่ิมดําเนินการโดยร่ีเข้าไปท่ีความรู้ คือ เร่ิม
ท่ีความรู้ น่ีคือความผิดพลาดท่ีพบบ่อยมาก การจัดการความรู้ท่ีถูกต้องจะต้องเร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน 
เป้าหมายของงานท่ีสําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ ท่ีเรียกว่า Operation 
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
         (1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมท้ังการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบความ
ต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของ
สังคมส่วนรวม 



         (2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ท้ังท่ีเป็นนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ 
         (3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร และ  
         (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนท่ีลงไป การทํางานท่ี
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานท่ีลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง เป้าหมายสุดท้ายของการ
จัดการความรู้ คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีดําเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกันสร้างเอง 
สําหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดยท่ีการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียง
บางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลอง
ใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมท่ีดําเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือ
ในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทํางาน และท่ีสําคัญตัวการจัดการความรู้เองก็
ต้องการการจัดการด้วย  
 ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา  

งาน พัฒนางาน  
คน พัฒนาคน  
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้  

       ความเป็นชุมชนในท่ีทํางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อท่ี 1 
ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามท่ีมีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดิน
เข้ามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดําเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ช่ือว่ามี
การจัดการความรู้ การริเร่ิมดําเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเร่ิมดําเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้า
ก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธ ีก็มีโอกาสสําเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวกําหนดท่ีสําคัญคือแรงจูงใจ
ในการริเร่ิมดําเนินการจัดการความรู้  
 การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย  
     สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือบรรลุความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาว  
     การจัดทีมริเร่ิมดําเนินการ  
     การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดําเนินการต่อเน่ือง  
     การจัดการระบบการจัดการความรู้  
         แรงจูงใจในการริเร่ิมดําเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการดําเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายท่ี
งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในท่ีทํางานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสําคัญ ในระดับท่ีเป็นหัวใจสู่ความสําเร็จ
ในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนําไปสู่การดําเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความล้มเหลวของ
การจัดการความรู้ในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต่อการดําเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ท่ีพบ
บ่อยท่ีสุด คือ ทําเพียงเพ่ือให้ได้ช่ือว่าทํา ทําเพราะถูกบังคับตามข้อกําหนด ทําตามแฟช่ันแต่ไม่เข้าใจความหมาย 
และวิธีการดําเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง 
 องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู ้(Knowledge Process)  
     1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์ 
     2.“เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปล่ียน รวมท้ังนําความรู้ไปใช้อย่างง่าย 
และรวดเร็วขึ้น  
     3. “กระบวนการความรู้” น้ัน เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือทําให้เกิด



การปรับปรุง และนวัตกรรม  
     องค์ประกอบท้ัง 3 ส่วนนี ้จะต้องเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของกรมการปกครอง 
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 กําหนดให้ส่วนราชการ
มีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราขการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน ์
และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต 
KM ท่ีไดมี้การพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสําคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ การจัดการองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ และได้กําหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ท่ีจะดําเนินการในปี 2549 คือมุ่งเน้น
ให้อําเภอ/กิ่งอําเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีท่ีเป็นประโยชน์
แก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ อําเภอ/กิ่งอําเภอ มีข้อมูลผลสําเร็จ การแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ 1 เร่ือง และเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้
มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปล่ียนแปลง (Change 
Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้น้ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นสําคัญสู่
การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเร่ืองอื่น ๆ และนําไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี
ยั่งยืน ต่อไป 
กระบวนการจัดการความรู ้ 
           กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้เกิดพัฒนาการ
ของความรู้ หรือการจัดการความรู้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน คือ  
          1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร  
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า 
กําจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว  
          3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต  
          4.  การประมวลและกล่ันกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ ์ 
          5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 6.  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทํา
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทําเป็นระบบ ทีมข้ามสาย
งาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปล่ียนความรู้ เป็นต้น  
 7.  การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ 
การนําความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
หัวใจของการจัดการความรู ้  
        เชิญผู้นําทางความคิด ซึ่งเป็นท่ียอมรับเข้ามาร่วมแต่เร่ิมแรก เพ่ือสร้างพลังให้แก่ชุมชน  
        จัดให้มีเวทีพบปะกัน เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด เพ่ือสร้างความตื่นตัว ความไว้เน้ือเช่ือใจ ความรู้สึกร่วม  
        ส่งเสริมการติดต่อระหว่างสมาชิกของชุมชน  



        จัดตั้งกลุ่มแกนท่ีแข็งขัน ไม่จําเป็นว่าสมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนกลุ่มแกนด้วย
การให้เป็นท่ีรับรู้ของชุมชน และไม่รบกวนเวลาเพ่ิมมากเป็นพิเศษ ความท้าทายด้านเทคนิค  
        ทําให้การติดต่อ การให้ข้อมูล และการเข้าถึงชุมชนเป็นเรื่องง่าย เช่น การใช้ Software computer ท่ีใช้
ง่าย และคุ้นเคย ความท้าทายสําหรับสมาชิก ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากของชุมชน คือ การร่วมกันแก้ปัญหา แต่การ
อภิปรายปัญหาอย่างเปิดอก ในขณะท่ีความคิดยังไม่สุกงอมดี หรือคิดดังๆ ในท่ีประชุมเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรมชาติของ
เรา ความท้าทายของสมาชิกท่ีสําคัญ คือ การพูดถึงปัญหาของตนเอง ต่อหน้าผู้คนจํานวนมากท่ีเราไม่รู้จัก  
        สร้างเวทีเสวนาในประเด็นท่ีเฉียบคม ให้สมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เป็นผู้ขอความช่วยเหลือ และหาผู้ท่ีมี
กึ๋นไปร่วมอยู่ในเวที ผู้ประสานงานช่วยกระตุ้นให้อธิบายหลักคิดของข้อเสนอ เพ่ือให้สมาชิกอภิปรายไปท่ี
สมมติฐาน ท่ีใช้และเลือก การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจในกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 คน อาจใช้เป็นจุดเร่ิมต้นสําหรับการ
สร้างชุมชนได้   
 บทสรุป 
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เป็นกิจกรรมเร่ิมต้นอีกกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการ   KM  ท่ีมีกิจกรรมหลาย
ประการท่ีจะต้องดําเนินการท้ังในส่วนท่ีอาจเรียกว่าเป็นมิติของการบังคับและในส่วนท่ีเป็นมิติของการส่งเสริม 
ส่วนท่ีเป็นมิติการบังคับ  คือ  การท่ีจะต้องดําเนินการ KM  ในฐานะตัวช้ีวัดท่ีเป็นพันธะสัญญาท่ีกรมการปกครอง
ได้จัดทําไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2549 กับ สํานักงาน ก.พ.ร. ให้สําเร็จ คือ การ
ดําเนินการในส่วนกลางของทุกสํานัก/กอง  ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan)  กับการ
ดําเนินการในส่วนภูมิภาคของอําเภอ/กิ่งอําเภอ  ในการทําให้อําเภอ/กิ่งอําเภอ   เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  โดยอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
จะต้องจัดทําผลสําเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ี   จํานวน 1 เร่ือง  เพ่ือเผยแพร่ติดไว้
ท่ี  ศตจ.อําเภอ/กิ่งอําเภอ  และบันทึกไว้ท่ีเว็บไซต์ของจังหวัดและกรมการปกครอง  ในส่วนท่ีเป็นมิติของการ
ส่งเสริมคือ การดําเนินการ KM ในฐานะท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน องค์กรสู่ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทําให้มี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด      บุคลากรของกรมการปกครองท่ีถือได้ว่าเป็น   “ทุนทางสังคม”   มี
ความสําคัญย่ิงต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมาย KM  ดังกล่าว  การศึกษาเรียนรู้เร่ือง KM และการมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันในกิจกรรม KM ต่าง ๆ  ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะทําให้เกิดสัมฤทธิ์ผล กับงานด้านการจัดการ
ความรู้ท่ีกรมปกครองรับผิดชอบเช่นเดียวกับงานอื่น ๆ ท่ีผ่านเข้ามาและสําเร็จผลลงด้วยดี กับท้ังเกิดคุณค่า
ประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนและชาติบ้านเมืองไปพร้อมกัน เป็นท่ียอมรับและได้เกิดความไว้วางใจจากรัฐบาลทุก
รัฐบาลเสมอมา 
คุณเอื้อ คุณอํานวย คุณกิจ คุณประสาน  
            คนสําคัญที่ดําเนินการจัดการความรู ้ 
         1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่า และ
ดําเนินการผลักดัน KM) เร่ืองท่ีว่ายากท้ังหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเร่ิมกิจกรรมจัดการความรู้ โดย
กําหนดตัวบุคคลท่ีจะทําหน้าท่ี “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดี, รอง
ผู้อํานวยการใหญ ่ 
         2. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเร่ิมมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” ก็สบาย
ไปเปลาะหน่ึง แต่ถ้าการริเร่ิมท่ีแท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือ นํา เป้าหมาย/
หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ “คุณเอื้อ” 
คือ การหา “คุณอํานวย” และร่วมกับ “คุณอํานวย” จัดให้มีการกําหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ในระดับย่อยๆ 
ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเช่ือมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (Empowerment), ร่วม Share ทักษะใน



การเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพ่ือแสดงให้ “คุณ
กิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ พร้อมคอยเช่ือมโยงการ
จัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ท้ังภายในและนอกองค์กร, ติดตามความเคล่ือนไหวของการ
ดําเนินการให้คําแนะนําบางเร่ือง และแสดงท่าทีช่ืนชมในความสําเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่องในผลสําเร็จ และให้
รางวัลท่ีอาจไม่เน้นส่ิงของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสําเร็จ  
       3. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ 
ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยู่ท่ีการเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเช่ือมโยง โดยต้องเช่ือมโยง
ระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”), เช่ือมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร, และ
เช่ือมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้าท่ีท่ี “คุณอํานวย” ควรทํา คือ - ร่วมกับ 
“คุณเอื้อ” จัดให้มีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของ 
“หัวปลา” - จัดตลาดนัดความรู้ เพ่ือให้ คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธี
ทํางานท่ีนําไปสู่ความสําเร็จน้ัน เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” - จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาช่วย” (Peer 
Assist) เพ่ือให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย หรือเร็วข้ึน โดยท่ีผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทํางาน
จากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต - จัดพ้ืนท่ีเสมือนสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสําหรับเก็บรวบรวมขุม
ความรู้ท่ีได้ เช่น ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศซึ่งรวมท้ังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต 
จดหมายข่าว เป็นต้น - ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเร่ืองท่ีเป็นความรู้ 
หรือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร - เช่ือมโยงการดําเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับ
กิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพ่ือสร้างความคึกคักและเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กับภายนอก  
        4. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตัวจริง 
ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95 ของท้ังหมด “คุณกิจ” 
เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ท่ีมีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ท่ีต้องมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพ่ือการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ท่ีต้ังไว ้ 
        5. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ท่ีคอยประสานเช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงท่ีกว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับ
ความรู้แบบทวีคูณ  

นายวาเรนทร์ ประภาสุชาต ิ
นายกอบต.ด่านขุนทด 
ประธานคณะทํางาน 

ถือเป็นความรู้ท่ีคณะทํางานทุกท่าน จะต้องช่วยกันออกแบบการดําเนินการจัดความรู้ในองค์กร ขอเชิญ
คณะทํางานครับ 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 
ปลัดอบต.ด่านขุนทด 

คณะทํางาน 

เนื่องจากการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ต้องมีการออกแบบรายละเอียดท่ีจะต้องจัดทําเยอะมาก และองค์ความรู้
ในแต่ละสายงานก็จําเป็นต้องให้บุคลากรในสายงานนั้น ๆ  สรุปออกมาและต้องมีการตรวจสอบว่าองค์ความรู้นั้น 
เป็นองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง จึงจะสามารถนํามาถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรได้ ดังนั้น จึงขอเสนอในการดําเนินการ 
ดังน้ี 

1. แจ้งให้แตล่ะส่วนราชการสังกัดร่วมกันจัดทําและรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละสายงานท่ีเกี่ยวข้อง และได้
ใช้องค์ความรู้น้ันในการปฏิบัติงานจริง 

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิดและการดําเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรให้บุคลากรทราบและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

3. จัดระดมความคิดและประชุมเพ่ือจัดทําแผนการจัดการองค์ควมรู้ในองค์กรของอบต.ด่านขุนทด 
4. ดําเนินการตามแผนและกิจกรรมการท่ีกําหนด รวมท้ังรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 



นายสุนัน บํารุง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

คณะทํางาน 

การดําเนินการตามแนวทางท่ีปลัดฯ กล่าวมานั้น ข้าพเจ้าเห็นด้วย ปีนี้ผมเห็นว่าเราได้เข้ามาอยู่ในระบบแท่งแล้ว 
อยากให้ทุกๆ คนช่วยกันระดมความรู้ในด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในแต่ละสายงานท่ีเป็นความก้าวหน้าของ
แต่ละบุคคล 

นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ 
นายกอบต.ด่านขุนทด 
ประธานคณะทํางาน 

สําหรับเร่ืองน้ี ก็ควรให้แต่ละส่วน แต่ละสํานักของส่วนราชการ ได้ใช้เวลาในการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
องค์ความรู้ในองค์กร และร่วมกันจัดทําองค์ความรู้ในแต่ละสายงาน ท่ีประชุมมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ 

ท่ีประชุม เห็นควรดําเนินการตามท่ีเสนอ 
นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ 

นายกอบต.ด่านขุนทด 
ประธานคณะทํางาน 

ต่อไปก็ให้ทางฝ่ายเลขานุการได้สรุปข้อมูลและจัดทํารายงานการประชุมเสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

          ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
      -ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
   (ลงช่ือ   นางสาวศศิธร พรหมรังสิต      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    (นางสาวศศิธร พรหมรังสิต) 
           นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

  
(ลงช่ือ)  นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวาเรนทร์ ประภาสุชาต)ิ 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


