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๑. บทนํา
จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการบริหาร
ที่ดี จึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถกําหนด
ขึ้น และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางองคกรไดจัดวางระบบการจัดการความรู และแผนการ
ดําเนินงาน ไวดังรายการตอไปนี้
ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล เทศบาลตําบลเกาะสีชัง
จึงไดประกาศแตงตั้งทีมงานคณะทํางานบริหารจัดการ KM และ ผูบริหารจัดการความรู CKO ดังตอไปนี้
๑. นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง
เปน CKO
๒. รองนายกเทศมนตรีตําบลมาบขาพัฒนา
เปน ที่ปรึกษา CKO
ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการ และอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทํางาน
1. ปลัดเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
เปน หัวหนา KM Team
2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เปน
KM Team
3. ผูอํานวยการกองคลัง
เปน
KM Team
4. ผูอํานวยการกองชาง
เปน
KM Team
5. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เปน
KM Team
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา
เปน
KM Team
7. นักทรัพยากรบุคคล
เปน
KM Team และเลขานุการ
โดย CKO มีหนาที่และความรับผิดชอบ ใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน ทรัพยากร และ
ใหคําปรึกษาแนะนําและรวมประชุมเพื่อการตัดสินใจแกคณะทํางาน
และที่ปรึกษา CKO มีหนาที่และความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการ และ
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทํางาน
และหัวหนา KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานการจัดการความรูใน
องคกรเพื่อนําเสนอประธาน รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน ผลักดัน ติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน
และ KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมายจัดทํา
รายงานความคื บ หน า ของงานในสว นที่รับ ผิดชอบ เปน “แบบอยางที่ดี ” ในเรื่องการจัดการความรูเปน
Master Trainer ดานการจัดการความรู

2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas)
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กรอบการประเมิ น ด า นการจั ด การความรู ซึ่ง จะตอ งมีค วามเกี่ ย วข อ งและเชื่ อ มโยงกับ พระราช
กฤษฎีกาวา ด ว ยหลั กเกณฑ และวิ ธี บริ ห ารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสว น
ราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสมารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกา ดังนั้น
ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ประกอบดวย
1. สงเสริ มการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
2. เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร

๓ เปาหมาย KM (Desired State)

• เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ
ประกอบดวย
๑). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ความรูความสามารถทางดานตาง ๆ เชน การศึกษาตอ/ ฝกอบรม/ สัมมนา ในหลักสูตร ตาง ๆ
๒). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน/ กิจกรรม ของเทศบาลอยางเขมแข็งและตอเนื่อง
๓). การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเกาะสีชัง มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
องคความรูแกเพื่อนรวมงาน
๔). การสนับสนุนสงเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน
๕). การสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน

๔ ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย
KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
๑). ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม
๒). บุคลากรที่เกี่ยวของใหความรวมมือเปนอยางดี
๓). คณะกรรมการจัดการความรูมีความรู ความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม

๕ แนวทางการจัดการความรู
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การจัดการความรู Knowledge Management

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
สวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกร
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรูท ี่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมา
เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห
บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได
โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม
การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย ๖ ประการตอความรู ไดแก
๑). การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
๒). การเสาะหาความรูที่ตองการ
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน
๔). การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน
๕). การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด
ความรูที่ครบถวน ลุมลึกละเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน
มีชุดความรูของตนเอง ที่รวมกับสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูขึ้นใชเองอยู
ตลอดเวลา โดยที่การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจาก
ภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของ ตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดําเนินการ
เฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับ
ทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวยความรูเกา กําจัด
ความรูที่ไมไดใชแลว
1. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรูใหม เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ
เก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
2. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
3. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงาย และสะดวก เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
4. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยอาจทําเปนเอกสารฐานความรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดทําระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงความรู ระบบพี่เลี้ยง
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
-4กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management Process)
เปนกรอบแนวความคิดแบบหนึ่ง เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัย
แวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ดังนี้

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร
,โครงการพื้นฐานขององคกร ทีม หนวยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัยแหง
ความสําเร็จชัดเจน
2. การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา ,ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร
3. กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร ลักษณะการ
ทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร
4. การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู
โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง
5. การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มีการนําผลของการวัด
มาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ไดแก
วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ
6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
สวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา

-5แผนจัดการความรูเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการนความรู ( KM Process)

ชื่อหนวยงาน : เทศบาลตําบลเกาะสีชัง
เปาหมาย KM : การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถดานตางๆ เชน การอบรม /สัมมนา ในหลักสูตรตางๆ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : พนักงานไดรับการพัฒนาดานความรู และการปฏิบัติงาน
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1

การสรางและ แสวหาความรู สงอบรม / สัมมนา ใน
-ภายใน เทศบาล
หลักสูตรตางๆ
-ภายนอก เทศบาล

ปงบประมาณ
2560 เปน
ตนไป

2

การจัดความรูใหเปนระบบ

ปงบประมาณ
2560 เปน
ตนไป

3

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ขอมูลใหเปนมาตรฐาน
สมบูรณ
การเขาถึงความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
-ศูนยขอมูลขาวสาร

-รวบรวมความรูเปน
หมวดหมูและจัดทํา
ฐานขอมูล
-สรางคลังความรู ขอ
ระเบียบตางๆ
ปรับปรุงฐานขอมูล
ความรูของบอรด
ประชาสัมพันธ
รวบรวมความรูตดิ
ประกาศ

ปงบประมาณ
2560 เปน
ตนไป

ใหบุคลากรทีไ่ ดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ตางๆเขารวมทําบอรด
และแผนพับ
ประชาสัมพันธ /ศูนย
ขอมูลขาวสาร

ปงบประมาณ
2560 เปน
ตนไป

4

5

6

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
-บอรดประชาสัมพันธ
-แผนพับ
การเรียนรู
-การสรางองคความรู
-การนําความรูไ ปใชในการ
ปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ
2560 เปน
ตนไป

ปงบประมาณ
2560 เปน
ตนไป

จํานวน
บุคลากรที่เขา
รับการอบรม
/ สัมมนา
จํานวน
ฐานความรู
ดานตางๆ
จํานวน
ฐานความรู
ดานตางๆ
ไดรับการ
ปรับปรุง
จํานวน
บุคลากรที่
เขาถึง
ฐานขอมูล
จํานวน
บุคลากรที่
แลกเปลีย่ น
ความรู
จํานวน
บุคลากรที่
เรียนรู

ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ

บุคลากรไดรับ หัวหนาสวน
การอบรม / ราชการแตละ
สัมนา
สวน
บุคลากรใน
องคกรมี
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน

บุคลากรใน
องคกรมี
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน

บุคลากรใน
องคกรมี
ความรูเพิ่ม

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน

จํานวนครั้งใน
การ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู
จํานวนครั้งใน
การเรียนรู

หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน
หัวหนาสวน
ราชการแตละ
สวน

