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เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองเรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่
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ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้ และแผนการดาเนินงานการจัดองค์
ความรู้
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ภาคผนวก
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง

1. คณะทางานและจัดทาแผน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
๑. นายประประสงค์ ศรีวัฒน์ นายกเทศมนตรี
ประธานคณะทางาน
๒. ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ ปลัดเทศบาล
คณะทางาน
๓. นางสาวสุภาวดี ศรีปิดตา
รองปลัดเทศบาล
คณะทางาน
๔. นางอารุณ อนุตรี
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
คณะทางาน
5. นางลังษ์คณา เทิงสูงเนิน
ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
6. นายฉลอง งามแก้ม
ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
7. นางจันทิมา จันทศิลป์
ผู้อานวยการกองการศึกษา
คณะทางาน
8. นางสาวกิตติวรรณ ศรีคาพันธ์ หน.ฝ่ายปกครอง
คณะทางาน
๙. น.ส.ณิชสกุล บรรพโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน/เลขานุการ
คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในเทศบาลตาบลหนองเรือ
2. จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
3. ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อ
นาเสนอประธาน รายงานผลการดาเนิ น งานและความคืบหน้าต่อประธาน ผลั กดัน ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน
และ KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดาเนินการตามแผนงานที่ได้ รับมอบหมายจัดทา
รายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ เป็น “แบบอย่างที่ดี ” ในเรื่องการจัดการความรู้ เป็น Master
Trainer ด้านการจัดการความรู้
2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้ เป็นบุ คลากรที่มีป ระสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่ ว นราชการให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริห ารราชการให้ เ กิ ดผลสั มฤทธิ์ ต ามพระราชกฤษฎีก า ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย
๑). ส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล

-๒3. เป้าหมาย KM (Desired State)
เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดาเนินการ ประกอบด้วย
๑). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลหนองเรือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ
๒). การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลหนองเรือมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
/ กิจกรรมของเทศบาลอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง
๓). การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด เทศบาลต าบลหนองเรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน
๔). การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในการบริหารและปฏิบัติงาน
๕). การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
4. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดาเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM
ที่เลือกทา สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
๑). ผู้บริหารส่วนมากให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
๒). บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๓). คณะกรรมการจั ดการความรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๔). มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
5. แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลตาบลหนองเรือ
การจัดการความรู้ Knowledge Management
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรู้ ที่ฝังอยู่ ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม
๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่
๑). การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
๒). การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
๓). การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
๔). การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน

-๓๕). การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
๖). การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม
ที่ทาโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดาเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่ม
ที่ความรู้ นี่ คือความผิ ดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน
เป้ า หมายของงานที่ ส าคั ญ คื อ การบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นการด าเนิ นการตามที่ ก าหนดไว้ ที่ เ รี ย กว่ า Operation
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ๔ ส่วน คือ
๑). การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่ ง รวมทั้ ง การสนองตอบความต้ อ งการของลู ก ค้ า
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความ
ต้องการของสังคมส่วนรวม
๒). การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทางาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
หรือบริการ
๓). ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพ
การเรียนรู้ขององค์กร
๔). ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทางานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง
เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สาหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดยที่
การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะ
ต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดาเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็น
กิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่าบูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทางาน และที่สาคัญตัวการ
จัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย
ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้
ความเป็นชุมชนในที่ทางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อที่ ๑
ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้า
มา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดาเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการ
จัดการความรู้ การริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูก

-๔ทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสาเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวกาหนดที่สาคัญคือแรงจูงใจในการ
ริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย
- สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุความสาเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
- การจัดทีมริเริ่มดาเนินการ
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดาเนินการต่อเนื่อง
- การจัดการระบบการจัดการความรู้
แรงจูงใจในการริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการดาเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายที่
งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ทางานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสาคัญ ในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความสาเร็จ
ในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนาไปสู่การดาเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความล้มเหลวของ
การจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการดาเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ที่พบ
บ่อยที่สุด คือ ทาเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าทา ทาเพราะถูกบังคับตามข้อกาหนด ทาตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย
และวิธีการดาเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง
6. องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นาความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น
๓. “กระบวนการความรู้ ” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนาความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้
เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม
องค์ป ระกอบทั้ง ๓ ส่ ว นนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์แ ละวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
กาหนดให้ ส่ ว นราชการมีห น้ าที่พัฒ นาความรู้ในส่ ว นราชการ เพื่อให้ มีลั กษณะเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่ อ สถานการณ์ รวมทั้ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสาคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ การจัดการองค์
ความรู้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนเชิ ง บู ร ณาการ และได้ ก าหนดเป้ า หมาย (Desired State) ของ KM ที่ จ ะ
ดาเนินการในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้เทศบาลเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
ในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ เทศบาลมีข้อมูลผลสาเร็จ การ
แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้
(KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความ
คาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM
ในเรื่องอื่น ๆ และนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต่อไป

-๕๗. แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลหนองเรือ
แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
กระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริ ห าร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลตาบลหนองเรือได้นามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management Process)
1.เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง

1. การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge Identification)

2.ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

3.จะแบ่งประเภท หัวข้อ
อย่างไร

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

หรือไม

4.จะทาให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

5.เรานาความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

6.มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
Sharing)

7.ความรู้นั้นทาให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
หรือไม่
ทาให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

****************************************

7. การเรียนรู้ (Learning)

