องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการ
ความรู”้ ในยุคที่มีการแข่งขัน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการ
ในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วน
ราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร ์30 โดยในขั้นตอนของการแปลงแผน การ ปฏิบัติราชการสู่การ
ปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย ประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ดังนี้
1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก
เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
2. การปรับขั้นตอนการทางานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการ
จัดการความรู้ และมี วัฒนธรรม การทางานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และ
แบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ
4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการความรู้ในองค์การ ต้องดาเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ
(2) การจัดการความรู้ในกลุ่ม เพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนาข้อมูลมา
ประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความ รู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้
ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา
๑๑ กาหนดให้ส่วน ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้ มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่ างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับ สถานการณ์ รวมทั้งต้อ ง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ความหมายของ “การจัดการความรู้” (Knowledge Management: KM)
การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคาว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวม
องค์ความรู้ ที่มีอยู่ในส่วน ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง ความรู้และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร มีความสามารถ ในเชิงแข่งขัน
สูงสุด (อ้างอิงจาก สานักงาน ก.พ.ร.) การจัดการความรู้ คือ กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการในการระบุค วามรู้ ที่มี อยู่ ในองค์ก าร การจัดเก็ บ
รวบรวมความรู้จากบุคลากร การจัดหมวดหมู่ความรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ จนสามารถนาความรู้ที่ได้ไป ใช้และต่อยอดให้
เกิดประโยชน์ในการทางาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์การ (ฐิติกร พูลภัทรชีวิน, 2553)
KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่ องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอน
ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทัน
เหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
ท าให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมายตามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ขององค์ ก ร และเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรีย นรู้
(Learning Organization ) ความหมายของ-การจัดการความรู้.pdf
แผนที่ 1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์กร
1. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ รู้แล้วบอกต่อ-บอกต่อเท่าที่รู้.pdf
2. 9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทางาน ที่ได้ผลมากกว่า “เงิน” 9-วิธีสร้างแรงจูงใจในการทางาน-ที่ได้ผล
มากกว่าเงิน.pdf
แผนที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : เทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้
( อ่านเพิ่มเติม )
1. หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อ่านเพิ่มเติม )
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ
( อ่านเพิ่มเติม )
3. การฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( อ่าน

เพิ่มเติม )
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯได้ผล
มากกว่าเงิน ( อ่านเพิ่มเติม )
แผนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : เทคนิคการนาเสนอสารสนเทศผ่านเว็บ
ไซด์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์.pdf
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร ( อ่านเพิ่มเติม )
1. แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) ( อ่านเพิ่มเติม )
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ( อ่านเพิ่มเติม )
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ( อ่าน
เพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม.pdf)
2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ( อ่านเพิ่มเติม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ.pdf)
3. พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542 ( อ่านเพิ่มเติม
พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอน.pdf )
4. พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ( อ่านเพิ่มเติมพรบ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล.pdf )

