โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการความรู้เป็นกลไกที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้องค์กรสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นและสะสมอยู่ในองค์ กรเพื่อแพร่กระจายความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนา
งาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาการของปฏิสัมพันธ์แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรและ
ทีมงาน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ขึ้นในองค์กร การจัดการความรู้จึงหัวใจสาคัญในการนาองค์กรไปสู่องค์
แห่งการเรียนรู้ และในท้ายที่สุดสามารถพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรอัจฉริยะที่ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ได้กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ เพื่อนามาปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากกรอบการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ประจาปี ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาได้กาหนดให้การบริหาร ความรู้ ในองค์การ เป็น
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย การบริหารองค์ความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการความรู้
ความสามารถและทักษะอื่นๆ ที่มีอยู่ในองค์การเพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจการภายในองค์กรซึ่งต้องประกอบไปด้วย
การค้นหา การจัดการและการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award: PMQA) ได้กาหนดให้ “การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้” เป็นหมวดหนึ่งในการสร้างองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่มีการบริหารงานเป็นเลิศ โดยองค์กรที่มีการบริหารงาน
ที่เป็นเลิศจะต้องจัดให้มีการวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและทั่วถึงทั้ง
องค์กรเพื่อใช้ติดตามงานประจ าวัน และผลการดาเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ บริหาร รวมถึงนาข้อมูลและสารสนเทศมาเรียนรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรม และผลักดัน
ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีการสร้างความพร้ อมในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันเวลา และทันสมัย สามารถนาไปใช้ได้ตรงตามความต้องการ รวมทั้งมีระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดการความรู้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาให้มีการถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้
ในองค์กร และมีการแบ่ง ปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
2.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างความตระหนัก ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ บริหาร และ
สายสนับสนุนรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ ครูปฏิบัติการ และช่างเทคนิคมี วัฒนธรรมของการค้นหาและสังเคราะห์
และจัดระเบียบประสบการณ์และความรู้ด้านการดาเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดและเก็บ

รักษาไว้กับองค์กรในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการนาไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนากระบวนการ
และพัฒนาองค์กร
2.2 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์มีข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และทันสมัยสาหรับวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินการเพื่อวางแผนและปรับปรุงการดาเนินงานทั้งด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ การบริห าร กิจกรรมนักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต และงาน
สนับสนุนต่างๆ ให้บรรลุผลลัพธ์และเป้าประสงค์ ทั้งในระดับส่วนบุคคล ภาค คณะ มหาวิทยาลัย ประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
2.3 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมการดาเนินงานในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่
องค์กรที่เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม
3. นิยามและกรอบแนวคิด
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ และความรู้ ที่เกิดขึ้นและกระจายอยู่ตัวคนหรือสื่อต่าง ๆ มาจัดระเบียบให้อยู่ในรูปสื่อต่าง ๆ ที่เอื้อ
และก่อให้เกิดการถ่ายโอน แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ได้ทันเวลา ตรงตามความต้ องการ และก่อให้เกิดการสร้าง
คุณค่า
องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึงองค์การที่มีการดาเนินการให้บุคคล ทีม งาน มีโอกาสได้
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองและนาความรู้ ความสามารถที่มี
อยู่ไปถ่ายทอดให้บุ คลอื่นได้เกิดการรับรู้ในรูปแบบต่างๆจนเกิดการเรียนรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร และนาพาองค์กรไปสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีอัจฉริยะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
4.1 ระยะสั้น (ปี 2559) หน่วยงานสามารถสร้างองค์ความรู้ในการทางานโดยภาพรวมได้
ไม่ต่ากว่า 4 เรื่อง และมีแผนการจัดการความรู้ในระยะยาว
4.2 ระยะยาว (หลังปี 2560) เป็นองค์กรทีม่ กี ารบริหารจัดการเป็นเลิศ
5. ขอบเขตของการจัดการความรู้
5.1 กาหนดขอบเขตองค์ความรู้ภายในองค์กรแยกตามแผนงานตามโครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลริมโขง
5.2 กาหนดขอบเขตองค์ความรู้ภายนอกองค์กร จาแนกตามความสนใจของสมาชิกใน
องค์กร
6. แนวทางการดาเนินการ
1) ประชุมชี้แจงพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับแผนการจัดการความรู้
2) ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ
และองค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
3) ให้ส่วนราชการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อม
เหตุผลที่เลือก

4) เลือกตัวชี้วัด KPI เพื่อวัดผลสาเร็จของการจัดการความรู้สาหรับแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์
5) ให้หัวหน้าส่วนราชการทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมพร้อมลงนามเพื่อ
รับทราบและสนับสนุนการดาเนินการจัดการความรู้
6) จัดทาแผนการจัดการความรู้
7) ดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
8) ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่ 1: แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ลาดับ
1.

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ บริหารจัดการและพัฒนาความรู้ขององค์กร
องค์ความรู้ที่จาเป็น ความรู้ในการปฏิบัตหิ น้าที่
ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) : บุคลากรสามารถนาความรู้มาพัฒนาตนในการปฏิบัติงานได้ในปีงบประมาณ 2558 - 2560
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ความรู้และสื่อในการจัดเก็บและเผยแพร่
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่ม
เครื่องมือ/
(ร้อยละ)
ความสาเร็จ
เป้าหมาย
อุปกรณ์
การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge
Identification)
ความรู้ด้านการปฏิบัติงานหรือวิชาชีพ
ความรู้ด้านทักษะและสมรรถนะ

- ระดมความ
คิดเห็นเพื่อ
กาหนดความรู้ที่
จาเป็นทั้ง
- กาหนดความรู้ที่
การดาเนินการ: พิจารณาว่าการบรรลุ
บันทึกไว้ในรูปสื่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
ต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงจาเป็นต้องรู้ - กาหนดความรู้ที่
อะไร ความรู้นั้นมีอยู่แล้วหรือยัง
ยังไม่มีการบันทึก
ไว้
- กาหนดความรู้ที่
ต้องค้นคว้า
เพิ่มเติม
- กาหนดเจ้าภาพ
หลัก

1 ธ.ค.57 –
31 ม.ค. 58

ได้หัวข้อความรู้ที่
จาเป็นได้

100

รายงานการ
ประชุม

สถานะ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

-

หัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน
และบุคลากร

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) : ความรู้ในการปฏิบัตงิ านในปีงบประมาณ 2558 - 2560
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ความรู้และสื่อในการจัดเก็บและเผยแพร่
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
2.

3.

การสร้างและแสวงหาความรู้

- รวบรวมความรู้ใน
รูปสื่อต่าง ๆ
การดาเนินการ: พิจารณาว่าความรู้ที่
- ระดมสมองจาก
ต้องการอยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบใด จะเอา ผู้เกี่ยวข้อง
มาเก็บรวบรวมได้อย่างไร เช่น การสร้าง - หารือผู้รู้ในแต่ละ
ความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จาก
เรื่อง
ภายนอก จากที่ปรึกษา จากความสาเร็จ
ของผู้อื่นและการเทียบเคียง การรักษา
ความรู้เก่า
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- แบ่งประเภท
(Knowledge Organization)
ความรู้ตาม
การดาเนินการ: พิจารณาว่าจะแบ่ง
ประเภทของงาน
ประเภทและหัวข้อความรู้อย่างไรให้ง่าย
ต่อการนาไปใช้งาน

1 ก.พ. –
31 มี.ค. 58

ระบุแหล่งความรู้
ที่จาเป็นต้องใช้ได้

1 เม.ย–
31 พ.ค. 58

ความรู้ได้จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
100

ร้อยละ 100

กลุ่ม
เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

สถานะ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ระเบียบ คู่มือ
- รายงานการ
ประชุม
- ไฟล์ข้อมูล
- บันทึกข้อความ

หัวหน้าส่วน
ราชการ/
บุคลากร

- ระบบ edocument
- Internet

บุคลากร

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) : ความรู้ในการปฏิบัตงิ านในปีงบประมาณ 2558 - 2560
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ความรู้และสื่อในการจัดเก็บและเผยแพร่
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
4.

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
การดาเนินการ: พิจารณาว่าจะจัดระเบียบ
ความรู้อย่างไรให้ง่ายต่อการนาไปใช้งาน

5.

การเข้าถึงความรู้
การดาเนินการ: พิจารณาว่าจะจัดแสดง
หรือเผยแพร่ความรู้อย่างไรให้ง่ายต่อการ
เข้าถึง เช่น การจัดทาเป็นวีดีโอ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

6.

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing)
การดาเนินการ: พิจารณาว่าจะจัดกิจกรรม
เพื่อแบ่งปันความรู้กันอย่างไร เช่น การ
จัดทาเป็นเอกสาร วีดีโอ การเปลี่ยนงาน
การยืมตัว การเวทีแลกเปลี่ยนิ การ
Rotate งาน เป็นต้น

- วิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้
และบันทึกไว้
- จัดทา Work
Flow ของแต่ละ
ประเภทงาน
- จัดเก็บในรูปแบบ
ที่เข้าถึงได้ง่ายทั้ง
เอกสาร วีดีโอและ/
หรือระบบ
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 เม.ย. – 31 พ.ค.
58

มี Work Flow ของ
แต่ละประเภทงาน

ร้อยละ 100

- Internet
- เอกสารสรุป
ขั้นตอนการทางาน

บุคลากร

1 มิ.ย. – 31 ส.ค.
58

คู่มือการปฏิบัติงาน
ได้จัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ

ร้อยละ 100

- ระบบ edocument
- Internet

บุคลากร

- จัดการประชุม
1 ก.ย. – 30 พ.ย.
หรือเวทีเพื่อการ
58
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ปัญหาและอุปสรรค
จากการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับปรุง

มีการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งภายในสานักวิชา
และข้ามสานักวิชา

ทุกส่วนราชการ

- ระบบ edocument
- Internet

บุคลากร

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) ความรู้ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2558 - 2560
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ความรู้และสื่อในการจัดเก็บและเผยแพร่
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
7.

การเรียนรู้
(Learning)
การดาเนินการ: พิจารณาว่ามีความรู้นั้น
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยขน์ต่อคณะ ฯ หรือ
มหาวิทยาลัยหรือชุมชนหรือไม่

- วิเคราะห์ข้อแตกต่าง
แนวทางเพื่อปรับปรุงความรู้
นั้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ความรู้ที่รวบรวมไว้มี
ผู้ใช้งานและมีการพัฒนาอยู่
เสมอ
- ติดตามประเมินผลการนา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน
- ยกย่องชมเชยหน่วยงาน
หรือผู้ที่มีผลงานเด่น

เป้าหมาย

1 ธ.ค. 58 – - กระบวนการ
31 ม.ค. 59 ทางาน/ความรู้ที่
ได้รับ
- ทัศนคติที่มีต่อ
การทางาน/ความรู้

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- ระบบ edocument
- Internet

ร้อยละ 100

- มีคู่มือการปฏิบัติ
งานที่สะดวกใน
การเรียนรู้ด้วย
- เหมาะสม/พอใช้
ตนเองเพื่อ
มากกว่าร้อยละ 80
ให้บริการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง
1 ชุด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

ส่วนราชการทุกส่วน/
บุคลากร

