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แนวทางการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     

  
 การจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานมี 
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่จะสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดการพัฒนาของ  
ส่วนราชการ รวมถึงการด าเนินชีวิตของบุคลากร  
 
 การด าเนินงานจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง โดยคณะท างานจัดการความรู้  (Knowledge Management Team : KM Team) ที่ ม ี
การมอบหมายให้บุคลการในแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นตัวแทนคณะท างานฯ และเป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบ
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 ในหมวด 4 หัวข้อ 4.3 
การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้ และมีเหตุผล  โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ แนวทางด าเนินการ 
 
 

Basic 
กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดการพัฒนาของส่วนราชการ 

• กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท างานอย่างเป็นระบบ 

• น าข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

 
 

Advance 
มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับข้อมูลสารสนเทศ และ
องค์ความรู้ นอกส่วนราชการเพ่ือการแก้ไขปัญหา และ
สร้างนวัตกรรม 

• กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ 
และองค์ความรู้เชื่อมโยงกับข้อมูล สารสนเทศและ
องค์ความรู้จากภายนอกองค์การ 

• น าองค์ความรู้มาใช้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 

 
 

Significance 
มีการวิเคราะห์และน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงจนเกิดเป็น
กระบวนการที่เป็นเลิศ และผลลัพธ์ที่ดีสู่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ และการบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น 

• การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจนเกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  

• การพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดการสร้างมาตรฐาน
ใหม่หรือรูปแบบการบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
ประชาชน 
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องค์ความรู้ของบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังประกอบไปด้วยความรู้ที่เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนในห้องเรียน ความรู้ที่อยู่ในต ารา เช่น พวกหลักวิชา หรือทฤษฎี
ทั้งหลายอันได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการพิสูจน์ กระบวนการวิจัย  (Explicit Knowledge) 
และความรู้เฉพาะตัวหรือความรู้ที่ยังอยู่ในคนที่ได้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย (Tacit Knowledge) 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ออย่าง
กระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์การ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
 

1. การก าหนดความรู้  เป็นการระบุ
เกี่ยวกับความรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้องมี ต้อง
ใช้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธ
กิจขององค์กร ได้แก่ ความรู้อะไรบ้าง 
ความรู้อะไรที่มีอยู่แล้ว อยู่ในรูปแบบใด 
อยู่ที่ใคร 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็น
การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ที่
ใช้ไม่ได้แล้วออกไป มีหลายแนวทาง เช่น 
น าบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างกันมาประชุม/ท างานร่วมกัน จ้าคนที่มีความรู้มาท างานในองค์กร จ้าง
ที่ปรึกษา 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เช่น กฎ ระเบียบ ขั้นตอน
การท างาน ฯลฯ ก าหนดวิธีการจัดเก็บและค้นคืน เพ่ือให้สืบค้น เรียกคืนและน าไปใช้ได้สะดวก 
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 การส่งความรู้ให้ผู้รับโดยไม่มีการร้องขอ หรือการกระจายความรู้แบบ Supply-
based เช่น จดหมายเวียน การฝึกอบรม เป็นต้น 

2) ให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่ข้อมูลที่ต้องการเพ่ือลดปัญหาการรับข้อมูลที่
มากเกินความจ าเป็น การกระจายความรู้แบบ Demand-based เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web board เป็นต้น 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ประเภท Explicit Knowledge  ท าได้โดยการจัดท า
เอกสาร ท าฐานข้อมูลความรู้ โดยท าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ส าหรับการ
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แลกเปลี่ยนความรู้ประเภท Tacit Knowledge  ท าได้หลายวิธี เช่น ทีมข้ามสายงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบ
พ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงานและยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน รวมถึงเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ 
7. การเรียนรู้ องค์กรจะต้องกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ทุกคนกล้าคิด กล้าท า โดยผู้บริหารต้องยอมรับผลลัพธ์
ที่จะเกิดข้ึน แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับทิศทางและค่านิยมขององค์กร 
 
องค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขั้นตอน/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน องค์ความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหรือแต่ละหน่วยงาน 
ส่วนที่ 2 องค์ความรู้ที่บุคลากรให้ความสนใจ หรือต้องการให้มีการจัดท าองค์ความรู้ เช่น องค์ความรู้
ประจ าเดือน ซึ่งจัดท าเป็น Infographic เผยแพร่ผ่าน Mof Family เว็บไซต์ : www.km.mof.go.th และ Digital 
Signage ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ 
นอกเหนือจากส่วนที่ 1   
ส่วนที่ 3 องค์ความรู้ตามแผนการพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรด้าน IT เป็นองค์ความรู้ที่ได้
ก าหนดให้มีการจัดอบรม/สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเฉพาะเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ให้กับบุคลากรในส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการด้านองค์ความรู้ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
แนวทางการจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือบุคคลที่สนใจ
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นผ่านเว็บไซต์การจัดการ
องค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (www.km.mof.go.th) โดยสรุปผลการส ารวจความต้องการ 
องค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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หัวข้อองค์ความรู้ที่ผู้ตอบแบบส ารวจอยากให้มีหรือจัดท าขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทความรู้ในด้านต่างๆ  เรื่อง การด าเนินการแล้ว 
ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ 
 

• การลา 
• การเลื่อนเงินเดือน 
• การขอบ าเหน็จ/บ านาญ 
• สิทธิการรักษาพยาบาล 

*ปี  6 2  : สิ ท ธิ ป ร ะ โย ช น์ ที่
ข้าราชการที่ควรรู้  (บ าเหน็จ -
บ านาญ) 
 ปี 63 : สิทธิประกันสังคมที่ควร
รู้  

ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ • ภารกิจของกระทรวง 
• การเปลี่ยนแปลงบริบท* 
• การควบคุมภายใน 
• กฎหมาย/ระเบียบ 
• การจัดระเบียบ 
• นโยบายรัฐบาล 
• วัฒนธรรมองค์กร 
• วินัยจริยธรรมข้าราชการ* 
• การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ

ตนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนตัว และ
การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้
เป็นองค์กรคุณธรรม 

*ปี 62 : ระบบราชการ 4.0 
 ปี 63 :  
- การเปลี่ยนแปลงบริบทราชการ 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562 
 

ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร • IT 
• การปรับตัวและพัฒนาตัวเองสู่

สังคมเทคโนโลยี 
• เทคโนโลยีที่ ใช้ ในการท างาน

ใหม่ๆ 

*ปี 63 :  
- 5 trend innovation 2020 
- ก้าวทัน Social Media & App 

to do 
 

ความรู้ด้านการเงินการคลัง • สถานะหนี้สาธารณะในปัจจุบัน 
ก ารวิ เค ราะห์ แน ว โน้ ม ขอ ง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
และแนวทางแก้ไขปัญหา 

• การลงทุนเพ่ือการออม 
• มาตรการการเงินการคลังที่อยู่ใน

ความสนใจของสาธารณชน 
• การเงิน 

 

ความรู้จากงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ไม่มีระบุเรื่อง 
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ประเภทความรู้ในด้านต่างๆ  เรื่อง การด าเนินการแล้ว 
ความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ • อาหารและสุขภาพ 

• การด าเนินชีวิต/คุณภาพชีวิต 
• การปรับตัวในการท างานของคน

ต่าง Gen 
• บุคลิกภาพ 
• การป้องกันตัวจากโควิด 19 

อย่างต่อเนื่อง 

*ปี 63 :  
- รู้ก่อน...เป็นโรคซึมเศร้า 
- ท างานราชการอย่ างไรให้มี

ความสุข 
- 5 tips ปรับชีวิต WFH 
- ภาวะเครียดจากการท างาน

ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น 
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กรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี 
 
เป้าหมายการจัดการองค์ความรู้ : เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรีเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 
 
แนวทางการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

1. จัดท าองค์ความรู้ที่ได้จากการส ารวจความต้องการเผยแพร่ให้บุคลากร เดือนละ 1 เรื่อง ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น จุลสารครอบครัวคนคลัง (MOF Family) เว็บไซต์การจัดการความรู้ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ระบบ Digital Signage เป็นต้น 

2. ให้หน่วยงานจัดท าองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เป็น infographic หน่วยงานละ  
1 เรื่อง (เขียนจากประสบการณ์ หรือเขียนจากความรู้ที่ได้จากการท างาน หรือ กระบวนงาน) ทั้งนี้อาจจะ
เชื่อมโยงกับกระบวนการ ในหมวด 6 มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการได ้
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แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ องค์ความรู้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
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 ประเภท ความรู้ทั่วไป (การปรับตวัการท างานของคนต่าง Gen) 
เรื่องที่จัดท า องค์กร 4.0 แหล่งรวมคนทุก Gen ตา่งวัยไม่ใช่ปัญหา 
 

             

2 ประเภท  ความรูด้้านการเงินการคลัง (การลงทุนเพื่อการออม) 
เรื่องที่จัดท า วางแผนการลงทุนกบั กบข. 

             

3 ประเภท ความรู้ทั่วไป (อาหารและสุขภาพ) 
เรื่องที่จัดท า 5 แทรนด์ “อาหารสุขภาพ” 

             

4 ประเภท ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏบิัติ (วัฒนธรรมองค์การ) 
เรื่องที่จัดท า รสส. คณุธรรม อัตลกัษณ ์

             

5 ประเภท ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (การปรับตัวและ
พัฒนาตัวเองสู่สังคมเทคโนโลยี) 
เรื่องที่จัดท า Mind map แผนที่ความคิด 

             

6 ประเภท ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏบิัติ (การส่งเสริมการประพฤติปฏบิัติ
ของข้าราชการ) 
เรื่องที่จัดท า ผลประโยชน์ทับซ้อน 

             

7 ประเภท ความรู้ด้านการเงินการคลัง (แนวโน้มของเศรษฐกิจไทย) 
เรื่องที่จัดท า ก าหนดภายหลัง 

             

8 ประเภท ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีควรไดร้ับ (การขอบ าเหนจ็และ
บ านาญ) 
เรื่องที่จัดท า การยื่นรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง 

             

9 ประเภท ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ท างานใหม่ๆ) 
เรื่องที่จัดท า ก าหนดภายหลัง 

             

10 ประเภท ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีควรไดร้ับ (การเลื่อนเงินเดือน) 
เรื่องที่จัดท า ก าหนดภายหลัง 

             

11 ประเภท ความรู้จากงานวิจัยหรืองานวิชาการ 
เรื่องที่จัดท า ก าหนดภายหลัง 

             



10 
 

ล าดับ องค์ความรู้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

12 ประเภท ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏบิัติ (การจัดระบบงาน/กระบวนการ) 
เรื่องที่จัดท า ก าหนดภายหลัง 

             

 

หมายเหตุ  1. หัวข้อองค์ความรู้ ได้จากแบบส ารวจความต้องการของบุคลากร สป.กค. 
 2. หัวข้ออาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ 
 
ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู ้

1. ช่องทางหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
• เว็บไซต์องค์ความรู้ (km.vayupak.net) 
• วารสารครอบครัวคนคลัง (MOF Family) 
• Digital Signage 

2. ช่องทางส ารอง 
• เสียงตามสาย 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. จัดท าองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
1.1 วารสาร Mof Family และเว็บไซต ์km.mof.go.th  หัวข้อ ตู้สาระ/องค์ความรู้ สป.กค. 

 
ตราสัญลักษณ์ ในวาระ 

การด ารงต าแหน่งประธาน
อาเซียนของไทย 

รู้ก่อน...เป็นโรคซึมเศร้า 
การดูแลสุขภาพ 
ด้วยการประคบ 

ท างานราชการอย่างไรให้
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 “วิสาหกจิเพื่อ

สังคม” 

การเปลี่ยนแปลงบริบท
ราชการ 

     
 

สิทธิประกันสังคมที่ควรรู้ 
ภาวะเครียดจากการท างาน 

ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น 
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1.2 เผยแพร่ผ่าน digital signage หรือจอประชาสัมพันธ์บริเวณ ชั้น 1 หน้าลิฟท์ 

 
การดูแลสุขภาพ 
ด้วยการประคบ รู้ก่อน...เป็นโรคซึมเศร้า 

พระราชบัญญัติมาตรการทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 

 

 

 

  

 
5 Tips ปรับชีวิต 

“Work for home” 
ภัยที่มากับการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID --19 

ที่ต้องระวัง 

 
 

 

 
2. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์การจัดการความรู้ www.km.mof.go.th ให้เป็นปัจจุบัน 

3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนา
บุคลากรด้าน IT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 


