แนวทางการดาเนินการจัดทาองค์ความรู้
ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจั ดท าองค์ ความรู้ ของส านั กงานปลั ด กระทรวงการคลั งฯ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ รวบรวมองค์ค วามรู้
ที่เกี่ย วข้องกับ การปฏิ บั ติงาน ประสบการณ์ จากผู้ เชี่ยวชาญ องค์ค วามรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้ ห น่ วยงานมี
องค์ความรู้ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อบุ คลากรที่จ ะสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้ พัฒ นา และต่อยอดการพัฒ นาของ
ส่วนราชการ รวมถึงการดาเนินชีวิตของบุคลากร
การด าเนิ น งานจั ด ท าองค์ ค วามรู้ ข องส านั ก งานป ลั ด กระทรวงการคลั ง และส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลั ง โดยคณะท างานจั ด การความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team) ที่ มี
การมอบหมายให้บุคลการในแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นตัวแทนคณะทางานฯ และเป็นการดาเนินงานภายใต้กรอบ
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 ในหมวด 4 หัวข้อ 4.3
การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้ และมีเหตุผล โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
Basic
กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดการพัฒนาของส่วนราชการ
Advance
มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับข้อมูลสารสนเทศ และ
องค์ความรู้ นอกส่วนราชการเพื่อการแก้ไขปัญหา และ
สร้างนวัตกรรม
Significance
มีการวิเคราะห์และนาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงจนเกิดเป็น
กระบวนการที่เป็นเลิศ และผลลัพธ์ที่ดีสู่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ และการบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น

แนวทางดาเนินการ
• กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางานอย่างเป็นระบบ
• นาข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
• กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ
และองค์ความรู้เชื่อมโยงกับข้อมูล สารสนเทศและ
องค์ความรู้จากภายนอกองค์การ
• นาองค์ความรู้มาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม
• การนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจนเกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
• การพัฒ นาองค์ความรู้จนเกิดการสร้างมาตรฐาน
ใหม่ห รือรูปแบบการบริการที่ส ร้างมูล ค่าเพิ่มแก่
ประชาชน
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องค์ความรู้ของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบไปด้วยความรู้ที่เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนในห้องเรียน ความรู้ที่อยู่ในตารา เช่น พวกหลักวิชา หรือทฤษฎี
ทั้งหลายอันได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการพิสูจน์ กระบวนการวิจัย (Explicit Knowledge)
และความรู้เฉพาะตัวหรือความรู้ที่ยังอยู่ในคนที่ได้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย (Tacit Knowledge)
การจั ด การความรู้ (Knowledge Management - KM) คื อ การรวบรวมองค์ค วามรู้ที่ มี อยู่ ออย่ าง
กระจัดกระจายในตัวบุ คคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒ นาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์การ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
1. การก าหนดความรู้ เป็ น การระบุ
เกี่ยวกับความรู้ที่องค์กรจาเป็นต้องมี ต้อง
ใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธ
กิ จ ขององค์ ก ร ได้ แ ก่ ความรู้ อ ะไรบ้ า ง
ความรู้อะไรที่มีอยู่แล้ว อยู่ในรูป แบบใด
อยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็ น
การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ที่
ใช้ไม่ได้แล้วออกไป มีหลายแนวทาง เช่น
นาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างกันมาประชุม/ทางานร่วมกัน จ้าคนที่มีความรู้มาทางานในองค์กร จ้าง
ที่ปรึกษา
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เช่น กฎ ระเบียบ ขั้นตอน
การทางาน ฯลฯ กาหนดวิธีการจัดเก็บและค้นคืน เพื่อให้สืบค้น เรียกคืนและนาไปใช้ได้สะดวก
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการกลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้งานได้ของความรู้
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ องค์กรต้องมีวิธีการจัดเก็บและกระจายความรู้ทั้งประเภท Tacit Knowledge และ Explicit
Knowledge
การกระจายความรู้ในองค์กร มี 2 แบบ คือ
1) การป้อนความรู้ คือ การส่งความรู้ให้ ผู้รับโดยไม่มีการร้องขอ หรือการกระจายความรู้แบบ Supplybased เช่น จดหมายเวียน การฝึกอบรม เป็นต้น
2) ให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่ข้อมูลที่ต้องการเพื่อลดปัญหาการรับข้อมูลที่
มากเกินความจาเป็น การกระจายความรู้แบบ Demand-based เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web board เป็นต้น
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ประเภท Explicit Knowledge ทาได้โดยการจัดทา
เอกสาร ทาฐานข้อมูลความรู้ โดยทาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สาหรับการ
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แลกเปลี่ยนความรู้ประเภท Tacit Knowledge ทาได้หลายวิธี เช่น ทีมข้ามสายงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบ
พี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงานและยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน รวมถึงเวทีสาหรับแลกเปลี่ยนความรู้
7. การเรียนรู้ องค์กรจะต้องกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ทุกคนกล้าคิด กล้าทา โดยผู้บริหารต้องยอมรับผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับทิศทางและค่านิยมขององค์กร
องค์ความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขั้นตอน/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน องค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหรือแต่ละหน่วยงาน
ส่ ว นที่ 2 องค์ ค วามรู้ ที่ บุ ค ลากรให้ ค วามสนใจ หรื อ ต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด ท าองค์ ค วามรู้ เช่ น องค์ ค วามรู้
ประจาเดือน ซึ่งจัดทาเป็น Infographic เผยแพร่ผ่าน Mof Family เว็บไซต์ : www.km.mof.go.th และ Digital
Signage ซึ่ งจะเป็ น องค์ ความรู้ ที่ จั ดท าขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่อ งค์ ค วามรู้ให้ กั บ บุ ค ลากรที่ มี ค วามสนใจในเรื่อ งต่ างๆ
นอกเหนือจากส่วนที่ 1
ส่ว นที่ 3 องค์ ค วามรู้ต ามแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร และแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น IT เป็ น องค์ค วามรู้ที่ ได้
กาหนดให้มีการจัดอบรม/สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเฉพาะเรื่องที่ได้กาหนดไว้ให้กับบุคลากรในสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดาเนิน การสารวจความต้องการด้านองค์ความรู้ของสานั กงานปลั ด
กระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลประกอบการกาหนด
แนวทางการจัดทาองค์ความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลั ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรื อบุคคลที่สนใจ
สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จัดทาขึ้นผ่านเว็บไซต์การจัดการ
องค์ความรู้ของสานั กงานปลั ดกระทรวงการคลั ง (www.km.mof.go.th) โดยสรุปผลการสารวจความต้องการ
องค์ความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
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หัวข้อองค์ความรู้ที่ผู้ตอบแบบสารวจอยากให้มีหรือจัดทาขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทความรู้ในด้านต่างๆ
ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

เรื่อง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ความรู้ด้านการเงินการคลัง

•

•
•
•
ความรู้จากงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ

การลา
การเลื่อนเงินเดือน
การขอบาเหน็จ/บานาญ
สิทธิการรักษาพยาบาล
ภารกิจของกระทรวง
การเปลี่ยนแปลงบริบท*
การควบคุมภายใน
กฎหมาย/ระเบียบ
การจัดระเบียบ
นโยบายรัฐบาล
วัฒนธรรมองค์กร
วินัยจริยธรรมข้าราชการ*
การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ
ตนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนตัว และ
การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้
เป็นองค์กรคุณธรรม
IT
การปรับ ตัว และพั ฒ นาตัว เองสู่
สังคมเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการท างาน
ใหม่ๆ
สถานะหนี้สาธารณะในปัจจุบัน
ก ารวิ เ ค ราะห์ แ น ว โน้ ม ข อ ง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
และแนวทางแก้ไขปัญหา
การลงทุนเพื่อการออม
มาตรการการเงินการคลังที่อยู่ใน
ความสนใจของสาธารณชน
การเงิน
ไม่มีระบุเรื่อง

การดาเนินการแล้ว
* ปี 6 2 : สิ ท ธิ ป ร ะ โย ช น์ ที่
ข้ า ราชการที่ ค วรรู้ (บ าเหน็ จ บานาญ)
ปี 63 : สิทธิประกันสังคมที่ควร
รู้
*ปี 62 : ระบบราชการ 4.0
ปี 63 :
- การเปลี่ยนแปลงบริบทราชการ
- พระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562

*ปี 63 :
- 5 trend innovation 2020
- ก้าวทัน Social Media & App
to do
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ประเภทความรู้ในด้านต่างๆ
ความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

•
•
•
•
•

เรื่อง
อาหารและสุขภาพ
การดาเนินชีวิต/คุณภาพชีวิต
การปรับตัวในการทางานของคน
ต่าง Gen
บุคลิกภาพ
การป้ อ งกั น ตั ว จากโควิ ด 19
อย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการแล้ว
*ปี 63 :
- รู้ก่อน...เป็นโรคซึมเศร้า
- ท างานราชการอย่ า งไรให้ มี
ความสุข
- 5 tips ปรับชีวิต WFH
- ภาวะเครี ย ดจากการท างาน
ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
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กรอบแนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรี
เป้าหมายการจัดการองค์ความรู้ : เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรีเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
แนวทางการจัดการองค์ความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
1. จัดทาองค์ความรู้ที่ได้จากการสารวจความต้องการเผยแพร่ให้บุคลากร เดือนละ 1 เรื่อง ผ่านช่องทาง
ต่ า งๆ เช่ น จุ ล สารครอบครั ว คนคลั ง (MOF Family) เว็ บ ไซต์ ก ารจั ด การความรู้ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง ระบบ Digital Signage เป็นต้น
2. ให้ ห น่ ว ยงานจั ด ท าองค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ภารกิ จของหน่ ว ยงาน เป็ น infographic หน่ ว ยงานละ
1 เรื่อง (เขียนจากประสบการณ์ หรือเขียนจากความรู้ที่ได้จากการทางาน หรือ กระบวนงาน) ทั้งนี้อาจจะ
เชื่อมโยงกับกระบวนการ ในหมวด 6 มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการได้
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แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ

องค์ความรู้

1

ประเภท ความรู้ทั่วไป (การปรับตัวการทางานของคนต่าง Gen)
เรื่องที่จัดทา องค์กร 4.0 แหล่งรวมคนทุก Gen ต่างวัยไม่ใช่ปัญหา

2

ประเภท ความรูด้ ้านการเงินการคลัง (การลงทุนเพื่อการออม)
เรื่องที่จัดทา วางแผนการลงทุนกับ กบข.
ประเภท ความรู้ทั่วไป (อาหารและสุขภาพ)
เรื่องที่จัดทา 5 แทรนด์ “อาหารสุขภาพ”
ประเภท ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ (วัฒนธรรมองค์การ)
เรื่องที่จัดทา รสส. คุณธรรม อัตลักษณ์
ประเภท ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (การปรับตัวและ
พัฒนาตัวเองสู่สังคมเทคโนโลยี)
เรื่องที่จัดทา Mind map แผนที่ความคิด
ประเภท ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ (การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ
ของข้าราชการ)
เรื่องที่จัดทา ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภท ความรู้ด้านการเงินการคลัง (แนวโน้มของเศรษฐกิจไทย)
เรื่องที่จัดทา กาหนดภายหลัง
ประเภท ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ (การขอบาเหน็จและ
บานาญ)
เรื่องที่จัดทา การยื่นรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเอง
ประเภท ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ทางานใหม่ๆ)
เรื่องที่จัดทา กาหนดภายหลัง
ประเภท ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ (การเลื่อนเงินเดือน)
เรื่องที่จัดทา กาหนดภายหลัง
ประเภท ความรู้จากงานวิจัยหรืองานวิชาการ
เรื่องที่จัดทา กาหนดภายหลัง

3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ

องค์ความรู้
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ประเภท ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ (การจัดระบบงาน/กระบวนการ)
เรื่องที่จัดทา กาหนดภายหลัง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. หัวข้อองค์ความรู้ ได้จากแบบสารวจความต้องการของบุคลากร สป.กค.
2. หัวข้ออาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์

ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้
1. ช่องทางหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้
• เว็บไซต์องค์ความรู้ (km.vayupak.net)
• วารสารครอบครัวคนคลัง (MOF Family)
• Digital Signage
2. ช่องทางสารอง
• เสียงตามสาย
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ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. จัดทาองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1.1 วารสาร Mof Family และเว็บไซต์ km.mof.go.th หัวข้อ ตู้สาระ/องค์ความรู้ สป.กค.
ตราสัญลักษณ์ ในวาระ
การดารงตาแหน่งประธาน
อาเซียนของไทย

รู้ก่อน...เป็นโรคซึมเศร้า

การดูแลสุขภาพ
ด้วยการประคบ

ทางานราชการอย่างไรให้
มีความสุข

5 เทรนด์
เทคโนโลยีแห่งปี 2020

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

5 Tips ปรับชีวิต
“Work for home”

ก้าวทัน Social Media
& App to do

“Social Enterprise”
หรือ “วิสาหกิจเพื่อ
สังคม”

การเปลี่ยนแปลงบริบท
ราชการ

สิทธิประกันสังคมที่ควรรู้

ภาวะเครียดจากการทางาน
ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
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1.2 เผยแพร่ผ่าน digital signage หรือจอประชาสัมพันธ์บริเวณ ชั้น 1 หน้าลิฟท์
การดูแลสุขภาพ
ด้วยการประคบ

รู้ก่อน...เป็นโรคซึมเศร้า

5 Tips ปรับชีวิต
“Work for home”

พระราชบัญญัติมาตรการทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562

ภัยที่มากับการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID --19
ที่ต้องระวัง

2. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์การจัดการความรู้ www.km.mof.go.th ให้เป็นปัจจุบัน
3. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนา
บุคลากรด้าน IT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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