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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมา 

 การจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่จะสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้  
พัฒนา และต่อยอดการพัฒนาของส่วนราชการ รวมถึงการด าเนินชีวิตของบุคลากร  
 การด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง โดยคณะท างานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team) ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้บุคลกรของแต่ละ
หน่วยงานร่วมเป็นผู้แทนคณะท างานฯ และเป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 ในหมวด 4 หัวข้อ 4.3 การจัดการองค์ความรู้ และ 
การสร้างองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้ และมีเหตุผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ แนวทางด าเนินการ 
 
 

Basic 
กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอย่างเป็นระบบ
เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดการพัฒนา
ของส่วนราชการ 

• กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและองค์
ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการท างานอย่างเป็น
ระบบ 

• น าข้อมูลมาวิ เคราะห์และรวบรวมไว้ เ พ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

 
 

Advance 
มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับข้อมูลสารสนเทศ 
และองค์ความรู้ นอกส่วนราชการเพ่ือการแก้ไข
ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 

• กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
สารสนเทศ และองค์ความรู้เชื่อมโยงกับข้อมูล 
สารสนเทศและองค์ความรู้จากภายนอก
องค์การ 

• น าองค์ความรู้มาใช้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 

 
 

Significance 
มีการวิเคราะห์และน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงจนเกิด
เป็นกระบวนการที่เป็นเลิศ และผลลัพธ์ที่ดีสู่การ
บรรลุยุทธศาสตร์ และการบริการประชาชนที่ดี
ยิ่งขึ้น 

• การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจน
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  

• การ พัฒนาองค์ ความรู้ จน เกิ ดการสร้ า ง
มาตรฐานใหม่หรือรูปแบบการบริการที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ประชาชน 
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1.2  นิยามของ “ความรู้” 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ “สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับ
มาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์ วิชาในแต่ละสาขา” ซึ่ง
ต่อเนื่องไปในเรื่องของ แหล่งความรู้ ซึ่งมีอยู่มากมายทั้งความรู้ในตัวบุคลากร ความรู้ในองค์กร และความรู้จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน โดยความรู้ส่วนใหญ่นั้น จะอยู่ในตัวบุคลากรมากที่สุด ซึ่งนับว่าเป็น ความรู้ที่
ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ในขณะที่ความรู้อีกประเภทหนึ่งคือ ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) 
ซึ่งเป็นนามธรรม จับต้องได้ ซึ่ง ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) จะฝังซ่อนเร้นอยู่ในตัวคน มีลักษณะ
เหมือนภูเขาน้ าแข็งที่ฝังซ่อนอยู่ใต้ทะเลซึ่งมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ  

• อธิบายได้แต่ยั ง ไม่ถู กน า ไปบันทึก ให้ เป็น Explicit Knowledge ซึ่ งการบันทึกนั้ น  
ไม่จ าเป็นต้องเป็นแค่การเขียน หรือเป็นเอกสารแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึง เสียง วิดีโอ เป็นต้น  

• อธิบายได้แต่ไม่อยากอธิบาย เพ่ือน ามาท าให้เป็น Explicit Knowledge ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากวัฒนธรรมองค์กร หรือพฤติกรรมส่วนบุคคล รวมถึงความพร้อมของคน ๆ นั้น ดังนั้น จะต้องมีวิธีการใน
การท าให้บุคคลเหล่านี้ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้เหล่านี้ เช่น การสร้างแรงจูงใจทั้งเชิงลบและเชิงบวก  

• อธิบายไม่ได้ เนื่องจากเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เป็นพรสวรรค์หรือทักษะ 
ประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการอธิบายได้ ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วย
การอธิบายออกมาทั้งหมด และท าให้เป็น Explicit Knowledge ได้ จึงต้องมีวิธีการจัดการกับความรู้แบบนี้ 
เช่น หาคนมาถ่ายทอดต่อ โดยการฝึกฝนด้วยกัน โดยเป็นการสร้างคนให้มี  Tacit Knowledge แบบเดียวกัน
ขึ้นมาอีกซึ่งต้องใช้เวลาในการสั่งสม หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ 
 
1.3  องค์ประกอบในการจัดการความรู้  

คน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นทั้งแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ดังนั้น การจะท า KM จะต้องเน้นให้ความส าคัญที่องค์ประกอบนี้ ต้องรู้ว่าความรู้อยู่ที่คน ๆ ไหน 
และคน ๆ นั้นเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะดึงความรู้จากบุคคลนั้นออกมาถ่ายทอดต่อให้ได้  

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง  

กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพ่ือท าให้เกิดการ
ปรับปรุงและนวัตกรรม 
 
1.4  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ออย่างกระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์การ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การก าหนดความรู้/การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการระบุเกี่ยวกับ
ความรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้องมี ต้องใช้ และวิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ได้แก่ ความรู้ที่จ าเป็นขององค์กรเรื่องอะไร ความรู้อะไรที่มีอยู่แล้ว อยู่ในรูปแบบ
ใด อยู่ท่ีใคร  
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2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการสร้างความรู้
ใหม่ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในและภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้
ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป ความรู้อยู่ในรูปแบบใด และจะน ามาเก็บรวบรวมกันอย่างไร โดยมีหลายแนวทาง เช่น น า
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างกันมาประชุม/ท างานร่วมกัน จ้างคนที่มีความรู้มาท างานในองค์กร 
จ้างที่ปรึกษา 

3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 
แบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เช่น กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการท างาน ฯลฯ เพ่ือจัดท าระบบให้ง่ายและสะดวก
ต่อการค้นหาและใช้งาน เช่น ความรู้ที่สร้างมาจะเก็บอย่างไร และจะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็นการ
กลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้งานได้ของความรู้ จัดท ารูปแบบเอกสารและภาษาให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการ เช่น จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์ได้
อย่างไร 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) คือความสามารถในการเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ องค์กรต้องมีวิธีการจัดเก็บและกระจายความรู้ทั้งประเภท Tacit Knowledge และ 
Explicit Knowledge  

การกระจายความรู้ในองค์กร มี 2 แบบ คือ  
(1) การป้อนความรู้ คือ การส่งความรู้ให้ผู้รับโดยไม่มีการร้องขอ หรือการกระจายความรู้แบบ 

Supply-based เช่น จดหมายเวียน การฝึกอบรม เป็นต้น 
(2) ให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่ข้อมูลที่ต้องการเพ่ือลดปัญหาการ

รับข้อมูลที่มากเกินความจ าเป็น การกระจายความรู้แบบ Demand-based เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web 
board เป็นต้น 
 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนความรู้ประเภท 
Explicit Knowledge  ท าได้โดยการจัดท าเอกสาร ท าฐานข้อมูลความรู้ โดยท าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ประเภท Tacit Knowledge  ท าได้หลาย
วิธี เช่น ทีมข้ามสายงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงานและ
ยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน รวมถึงเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้  
 7) การเรียนรู้ (Learning) องค์กรจะต้องกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ทุกคนกล้าคิด กล้าท า โดย
ผู้บริหารต้องยอมรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับทิศทางและค่านิยมขององค์กร  มีการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ด้วยการเรียนรู้แบบ Learning by doing กล่าวคือ ความรู้ที่จ าเป็นซึ่งถูก
บ่งชี้หรือก าหนดไว้นั้น ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในงานจริงหรือไม่และก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
องค์กรให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง 
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ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 

1.5  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)*   
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management ) หมายถึง การวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ 

เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ  พร้อมทั้ง
สร้างศักยภาพใหม่  ๆ เ พ่ือรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้   
โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นเกิดจากปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งผลักดันจาก
ภายนอกไม่ว่าจะเป็น นโยบายภาครัฐ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น และปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่
เกิดขึ้นในองค์กรที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปลี่ยนผู้บริหาร การปรับ
ระบบการท างาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น  

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) จึงเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้องค์กรเกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้กระบวนการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลงยังเป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งของการจัดการความรู้  เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ได้
มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) เป็น 
การเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ให้ยึดแนวการท างานที่เปิดรับและพร้อมจะ
สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน มีมุมมองผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในเชิงบวก ปลูกฝัง
แนวคิดที่เอ้ือต่อการท างาน เช่น ความตั้งใจจริง การเอาชนะอุปสรรค การท างานให้ผลออกมาดีที่สุด ฯลฯ  
โดยใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วม การเป็นแบบอย่างและการสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น) การให้  
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร การก าหนดทีม/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน  
* (ที่มา อาจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์ (2556) . กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ . ฉบับที่ 4 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค้นคืนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จากเว็บไซต์  
https://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book56_4/km.html)  

https://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book56_4/km.html
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2) การสื่อสาร (Communication) เป็นการท าให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจร่วมกันถึง
โครงการจัดการความรู้ว่าจะด าเนินการไปเพ่ืออะไร ได้ประโยชน์อะไร ท าเมื่อใด ท าอย่างไร แต่ละคนมี 
ส่วนร่วมอย่างไร ฯลฯ โดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ 1) เนื้อหาที่จะสื่อสาร 2) กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการจะสื่อสาร 3) ช่องทางการสื่อสาร การสื่อสารที่บกพร่องผิดพลาดอาจท าให้การจัดการความรู้ล้มเหลว 
เพราะบุคลากรเข้าใจว่าการจัดการความรู้เป็นงานที่ต้องท าเพ่ิมจากงานประจ าของตน จึงไม่ให้ความร่วมมือ
หรือต่อต้าน การสื่อสารในช่องทางที่หลากหลายจะช่วยให้บุคลากรได้รับสารอย่างทั่วถึง เช่น การประชุม 
หนังสือเวียนบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย intranet, web board, social media ฯลฯ เน้นการสื่อสาร
สองทาง  

3) กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้ (Process and Tools) เป็นการช่วยให้การค้นหา 
เข้าถึง ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิด
ของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทeงาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร ตัวอย่างเช่น  

1) ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุ่มคนที่มาจากกลุ่มงาน
เดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน รวมตัวกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม ่ๆ ในเรื่องท่ีมีความสนใจร่วมกัน  

2) ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) คือ การจัดตั้งทีมงานหรือคณะท างานเพ่ือมา
ท างานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่าการท างานในแต่ละเรื่องต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ งานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และท างานร่วมกัน จึงจะประสบความส าเร็จ  

3) การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR) คือ การร่วมกันทบทวน
กระบวนการท างานแต่ละขั้นตอน เพ่ือค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินการ ซึ่งจ าเป็นต้องท าการสรุป
บทเรียนทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนการท างานที่ส าคัญแต่ละข้ันตอน 

4) เวทีเสวนา (Dialogue) คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพ่ือดึงสิ่งดี ๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือ
ในการปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมากเกินไป มีเพียงการก าหนดประเด็นกว้าง ๆ ในเรื่องที่จะสนทนา 
เปิดกว้างด้านเวลา สถานที่บุคคลและเปิดกว้างทางใจของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกัน  

5) เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) คือ การให้หรือขอรับค าแนะนาหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่า
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในเรื่องนั้น ๆ เพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน  

6) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้
เข้าใจถึงสาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้  

7) การสอนงาน (Coaching) คือ การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือรุ่นพ่ีที่มี
ผลงานดี มาแนะน า สอนให้คนที่มาใหม่หรือคนที่ต้องการเรียนรู้ได้ปรับปรุงวิธีการท างาน  

8) พ่ีเลี้ยง (Mentoring) คือ การให้คนท างานที่อยู่คนละฝ่าย/กลุ่มงาน/แผนกหรือแผนกเดียวกัน
ก็ได้ มาช่วยแนะน าวิธีการท างาน ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้ค าปรึกษาชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่ม
ผู้บริหารหรือผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหาร  

9) การถอดบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) คือ การเรียนรู้โดยอาศัยข้อมูลความส าเร็จ
และความผิดพลาดจากการด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  

10) แฟ้มงานเพ่ือการพัฒนา (Portfolio) คือ การบันทึกผลงานดี ๆ นวัตกรรมในการท างาน  
ค าชื่นชม ความภาคภูมิใจทั้งระดับบุคคล ระดับแผนก หรือระดับองค์การ  
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11) การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) คือ การถอดความรู้ฝังลึกโดยการมอบหมาย
ให้ผู้ที่มีผลงานดีหรือมีวิธีการท างานที่ดี มาเล่าให้คนอ่ืน ๆ ฟังว่าท าอย่างไร ผู้เล่าจะเล่าให้เห็นปฏิบัติการใช้
ภาษาเชิงปฏิบัติจริง และมีการบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  

12) การศึกษาดูงาน (Study tour) คือ การเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้อื่นโดยเข้าไปดูสถานที่
จริง การปฏิบัติจริง เพ่ือให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้  

13) เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) คือ การจัดประชุมหรือกิจกรรม
อย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เป็นอีกวิธี
หนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซึ่งอาจท า ได้ในหลายลักษณะ เช่น  
การสัมมนาการประชุมทางวิชาการท่ีจัดอย่างสม่ าเสมอ  

14) แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence - CoE) คือ การก าหนดแหล่งผู้รู้ ในองค์กร 
(Center of Excellence) ให้สามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้  

15) ฐานความรู้ (Knowledge Bases) คือ การเก็บข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลและให้ผู้ต้องการใช้ค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  

16) Intranet, Web, Webblog, Social Media  
17) การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) คือ การย้ายบุคลากรไปทางานในหน่วยงานต่าง ๆ  

ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงานเป็นระยะ ๆ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ทาให้ผู้ถูกสับเปลี่ยนงานเกิดการพัฒนาทักษะ 
ที่หลากหลายมากขึ้น  

18) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การเรียนรู้จากวิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น 
ๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ท า
ให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด 

4) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ และหลักการของ
การจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร การฝึกอบรมต้องพิจารณาถึงเนื้อหากลุ่มเป้ าหมาย วิธีการ การประเมินผล
และปรับปรุง เช่น เนื้อหาง่าย เชื่อมโยงกับการท างานของกลุ่มเป้าหมาย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(e-learning, KM website) ช่วยให้เรียนรู้ได้ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก เป็นต้น  

5) การวัดผล (Measurement) เป็นการด าเนินการเพื่อให้ทราบว่าการจัดการความรู้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่แล้วน าผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้นรวมทั้งใช้ในการสื่อสาร
กับบุคลากร ทุกระดับให้เห็นประโยชน์และความส าเร็จของการจัดการความรู้ การวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะ
วัดผลที่ข้ันตอนไหน เช่น วัดระบบหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ (ความถี่ของการใช้ฐานข้อมูล จ านวนคนเข้า
ร่วมกิจกรรม ฯลฯ) วัดผลผลิต (Output เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล จ านวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไข 
ฯลฯ) หรือผลลัพธ์ (Outcome เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ฯลฯ)  

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Rewards) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ แต่การให้รางวัลจะมีผลในระยะสั้นเท่านั้น 
จึงต้องค้นหาความต้องการของบุคลากร ส่วนมากจะไม่เน้นสิ่งของ แต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ การยกย่องและให้รางวัลควรมีการก าหนดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับรางวัล ก าหนด
เกณฑ์การให้รางวัลและท าการสื่อสารให้ชัดเจนทั่วถึง การมอบรางวัลควรเข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 
เช่น รางวัลมีส่วนร่วมในกิจกรรม KM Day, Quality Fair รางวัลตอบค าถามทุก ๆ เดือน ฯลฯ 
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1.5  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การสนับสนุนจากผู้บริหารในทุกระดับ 
2. บุคลากร บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร 
3. การสื่อสาร 
4. เทคโนโลยีที่เข้ากับพฤติกรรมและการท างาน 
5. การมีแผนงานที่ชัดเจน 
6. ระบบการประเมินผล 
7. การสร้างแรงจูงใจ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.1 ผลการด าเนินงาน 
 2.1.1 การด าเนินงานภาพรวมการจัดการความรู้ 
 

แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินงานภายใต้ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 
1135/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief 
Knowledge Office : CKO) และ คณะท างานจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Team : KM Team) (รายชื่อผู้
ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะท างานจัดการความรู้) 

ด าเนินการเวียนแจ้งให้แต่ละหน่วยงาน
แจ้งรายชื่อที่ ได้รับมอบหมายร่วมเป็น
คณะท างานจัดการความรู้ 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด าเนินการจัดท าแนวทางการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

3. ประชุมคณะท างานจัดการความรู้ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
หรือจัดท าข้อมูลเวียนแจ้งให้คณะท างานฯ ทราบหรือให้
ข้อคิดเห็น 
หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะการณ์ 

- ยังไม่มีการประชุมคณะท างานจัดการ
ความรู้  
- มีการจัดท ากลุ่มไลน์คณะท างานจัดการ
ความรู้ ของ สป.กค. เพื่อรายงานก้าวหน้า
การด าเนินงาน  

4. ประเมินการจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวง 
การคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โดยใช้วิธีการทอดแบบสอบถาม ช่วงระยะเวลาไตรมาส 4) 

มีการประเมินผลการจัดท าความรู้ฯ ผ่าน
การ Questionnaire โดยด าเนินการทอด
แบบส ารวจ เดือน 1 สิงหาคม ถึง 15 
กันยายน 2565 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคลากรในสังกัด สป.กค. และ สร.กค.  

5. สรุปผลการจัดท าองค์ความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ไตรมาส 4) 

- สรุปผลการจัดท าความรู้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. การบริหารจัดการเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง (km.mof.go.th) 

- น าข้อมูลลงเว็บไซต์การจัดการความรู้
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังให้
เป็นปัจจุบัน 
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 2.1.2  สรุปผลการจัดท าองค์ความรู้เผยแพร่ประจ าเดือน จ านวน 12 เรื่อง โดยมีการจัดท าใน
รูปแบบ Infographic และภาพเคลื่อนไหว เผยแพร่ผ่านวารสาร MOF Family จอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ 
และเว็บไซต์ ช่องทางที่มีการเผยแพร่เพิ่มเติม คือ Facebook : MOf Family ครอบครัวคนคลัง 
 

ล าดับ องค์ความรู้ 
ชื่อเรื่อง เดือนที่เผยแพร่ 

1 Design Thinking สร้างความส าเร็จให้องค์กร เดือนตุลาคม 2564 
2 รู้ไว้ก่อน Go live ระบบ New GFMIS Thai เดือนพฤศจิกายน 2564 
3 METAVERSE อนาคตแห่งโลกอินเตอร์เน็ต เดือนธันวาคม 2564 
4 CRYPTOCURRENCY เดือนมกราคม 2565 
5 วินัยและจรรยาส าหรับข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
6 POST COVID CONDITION หรือ LONG COVID 

SYNDROME 
เดือนมีนาคม 2565 

7 CLIMATE CHANGE เราควรปรับ เพราะโลกเปลี่ยน เดือนเมษายน 2565 
8 ข้อควรรู้ก่อนใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากร

ภาครัฐ 
เดือนพฤษภาคม 2565 

9 วิธีประหยัดพลังงานในส านักงาน เดือนมิถุนายน 2565 
10 ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เดือนกรกฎาคม 2565 
11 การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) เดือนสิงหาคม 2565 
12 การส่งเสริมภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่าง

มีความหมาย 
เดือนกันยายน 2565 

 
 2.1.3  กิจกรรมให้ความรู้ : แชร์ประสบการณ์จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
   ด าเนินการจัดท าคลิปสั้นความยาว 5 นาที โดยได้รับเกียรติจากนายไว  คงทวี ผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แชร์ประสบการณ์การท างาน โดยมี
หัวข้อ ดังนี้ 

- หน้าที่งานปัจจุบัน 
- ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 
- หลักการหรือแนวคิดในการท างาน 
- มุมมองในการท างาน 
- ข้อคิดท่ีฝากไว้ในการท างาน 

ปัจจุบันได้น าไปเผยแพร่บนจอประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ km.mof.go.th  
 
 
 
 
  

สามารถดูข้อมลูสรุปผลการจัดการความรู้ ได้ที่ shorturl.at/vyD12 

Scan me 
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2.2 ผลการประเมินการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ภาคผนวก
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2.3  การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็น การด าเนินการ เหตุผลในการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ 
เคล็ดลับในการด าเนินการ

ให้ส าเร็จ 
ข้อควรระวังในการด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะในการน าบทเรียนไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดบทเรียน 

การจัดท าองค์ความรู้
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร 

1. จัดท าองค์ความรู้
ส าหรับเผยแพร่ เดือน
ละ 1 เร่ือง 
2. จัดท า VDO แชร์
ประสบการณ์จากพี่สู่
น้อง 
3. เพิ่มช่องทางใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์
 

- เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทั้ง
ภายนอกและภายใน และจัดให้
มีองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากร
สามา รถรั บรู้ แ ละน า ไป ใช้
ประโยชน์ได้ 
-  เพื่ อ ให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงอองค์ความรู้ที่จัดท าขึ้น
ได้มากขึ้น และเป็นการกระตุ้น
ให้บุคลากรเห็นว่าส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังมีการ
ด า เนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ของ สป.กค.  

- สรุปความรู้และจัดท าในรูปแบบ 
Infographic เ พื่ อ ดึ ง ดู ด ค ว าม
สนใจ และง่ายต่อการเผยแพร่ 
- จัดท าภาพเคลื่อนไหว หรือ 
ภ าพส ไลด์  เ ผยแพร่ ผ่ า นจอ
ประชาสัมพันธ์ 
- เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม line 

- ได้ รับความร่ วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                            
-  ประเมินผลการจัดการ
ความรู้  และน าข้อมูลมา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ถัดไป  
- สามารถใช้ทักษะโปรแกรม
การออกแบบ Infographic 
เบื้องต้นได้ 

-  การด า เนินงานยังไม่ เป็น
ระบบขั้นตอนที่ชัดเจน มีการ
ปรับวิธีการด าเนินงานทุกปี  
ดังนั้นส่งผลให้ไม่สามารถน าไป
เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นไป
ด าเนินการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานตนเองได้ 
- การด าเนินงานเป็นเพียงการ
สร้างองค์ความรู้ และยังขาด
การกระตุ้นให้มีการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

-  พัฒนากระบวนการเพื่ อ เป็นต้นแบบ 
การบริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังน าไปด าเนินการได ้
-  ให้ความรู้ ด้ านการจัดการความรู้ กับ
บุ ค ล า ก ร ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ เ ป็ น
คณะท างานจัดการความรู้ เพื่อเป็นเครือข่าย
ในการประสานงานในการกระตุ้ น ให้
หน่วยงานมีการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้  หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
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ส่วนที่ 3   
แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) 

 
3.1 โครงการพัฒนาบริหารจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (OPS KM) 
 3.1.1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
  เป็นการส ารวจองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือตรวจสอบว่ามี 
องค์ความรู้ใดบ้าง องค์ความรู้ใดไม่ใช้แล้ว องค์ความรู้ใดท่ียังไม่มี รวมถึงแหล่งจัดเก็บองค์ความรู้ 

3.1.2   พัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้  
1) ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
2) น าข้อมูลลงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
3) เชื่อมโยงองค์ความรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น น าองค์ความรู้จากภายนอกมาจัดในรูปแบบที่

ง่ายต่อการเรียนรู้ของหน่วยงาน (ตัวอย่าง คลินิกภาษี) 
4) ปรับปรุงการเข้าถึงองค์ความรู้ เช่น เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ เพ่ิมช่องทางการ

เผยแพร่องค์ความรู้ 
3.1.3   การจัดท าองค์ความรู้ 

1) การจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เผยแพร่รายเดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

2) แผนการจัดท า VDO เพ่ือถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติงาน (กิจกรรมน าร่อง) 
3) จัดท าองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 

3.1.4   การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้กับองค์กร 
1) จดัอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้แก่คณะท างานหรือผู้แทนหน่วยงาน (บูรณาการ

ร่วมกับ สบค.) (หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ) 
2) กระตุ้นให้หน่วยงานจัดท าองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 

- โครงการ KM DAY (หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ) 
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ (บูรณาการร่วมกับ สบค.)  

3.1.5   พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (Knowledge Management Model) 
3.1.6   การประเมินผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 

1) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี และถอดบทเรียน 
2) ประเมินผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 
3) ส ารวจองค์ความรู้ที่บุคลากรต้องการ 

 

หมายเหตุ การด าเนินงานอาจจะมีความต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป  
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ค าอธิบาย 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ 
1. การบ่งชี้ความรู้ ค ำอธิบำย การเลือกหัวข้อความรูท้ี่ตอบสนองวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เปา้หมาย การด าเนินงาน

ขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่
ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 
กิจกรรม 
4.1 ส ารวจความต้องการองค์ความรู ้
เพิ่มเตมิ จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเปน็ (องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว และองค์ความรู้ที่ไม่มี) 

2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

ค ำอธิบำย การสรา้งความรู้ใหม่ แสวงหาความรูจ้ากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจดัความรู้ที่
ใช้ไม่ได้แล้ว 
กิจกรรม 
2.1 การจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เผยแพรร่ายเดือน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.2 แผนการจดัท า VDO เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการปฏบิัติงาน (กิจกรรมน าร่อง) 
2.3 จัดท าองค์ความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานของแตล่ะหน่วยงาน 

3. การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 

ค ำอธิบำย การวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเกบ็ความรู้อย่างเป็นระบบ
ในอนาคต 
กิจกรรม 
ปรับปรุงเว็บไซต์ และจัดจ าแนกองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ที่สามารถ จัดเก็บ ค้นหา และ
เชื่อมโยงองค์ความรูไ้ด้ง่าย 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

ค ำอธิบำย การท าให้มั่นใจว่า ความรู้ที่จัดการนั้นมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ การปรบัปรุง
รูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบรูณ ์
กิจกรรม 
2.1 การจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เผยแพรร่ายเดือน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.2 แผนการจดัท า VDO เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการปฏบิัติงาน (กิจกรรมน าร่อง) 
2.3 จัดท าองค์ความรู้ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานของแตล่ะหน่วยงาน 

5. การเข้าถึงองค์
ความรู้ 

ค ำอธิบำย เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) web board บอรด์ประชาสัมพันธ์ เป็นตน้ 
กิจกรรม 
1.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
1.2 น าข้อมูลลงเว็บไซต์ใหเ้ป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
1.3 เชื่อมโยงองค์ความรู้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น น าองค์ความรู้จากภายนอกมาจัดในรูปแบบที่

ง่ายต่อการเรียนรู้ของหน่วยงาน (ตัวอย่าง คลินิกภาษี) 
1.4 ปรับปรุงการเข้าถึงองค์ความรู้ เช่น เพิ่มช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางการ

เผยแพร่องค์ความรู ้
6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

ค ำอธิบำย Explicit Knowledge เช่น เอกสาร ฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Tacit Knowledge ระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคณุภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ ระบบพี่เลีย้ง การสับเปลี่ยนงาน การยมืตัว เวทีแลกเปลีย่นความรู้ 
กิจกรรม 
3.1 จัดอบรมให้ความรูด้้านการจดัการความรู้แก่คณะท างานหรือผู้แทนหน่วยงาน (บูรณา

การร่วมกับ สบค.) 
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ค าอธิบาย 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ 
3.2 กระตุ้นให้หน่วยงานจดัท าองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 
3.3 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในรปูแบบต่าง ๆ (บูรณาการร่วมกับ สบค. /สบค. มีจดั

อบรมเรื่องการ Coaching) 
7. การเรียนรู ้ ค ำอธิบำย การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สรา้งองค์ความรู้  

น าความรูไ้ปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรม 
-  การถอดบทเรียน  
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3.2  แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ล าดับ การด าเนินงาน 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 ถอดบทเรียนการจัดการองค์ความรู้ของส านกังานปลัดกระทรวงการคลัง 
(ภายใต้การด าเนินงานของกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร) 

             

2 ส ารวจองค์ความรู้ที่จ าเป็นของหนว่ยงาน  
(มีองค์ความรู้อะไรบ้าง องค์ความรู้อะไรที่ยังไมม่ี องค์ความรู้อยู่ที่
ใดบ้าง) 

             

3 จัดท าองค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เผยแพร่ราย
เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

            อาจมกีารประสาน
กับหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง  

4 จัดท า VDO เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติงาน (กิจกรรมน าร่องอย่าง
น้อย 1 เรื่อง) 

            ประสานกับ
หน่วยงานที่คดัเลอืก

มาด าเนนิงาน 

4 น าองค์ความรู้ลงเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งาน              

5 พัฒนาต้นแบบการบรหิารจดัการความรู้ภายในหน่วยงาน 
(Knowledge Management Model) 

            เร่ิมต้นด าเนินการ
ภายในกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

6 ประเมินผลการด าเนินงานการจดัการความรูป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

             

 
  



16 | P a g e  
 

3.3  แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่องท่ีจัดท า 12 เทรนด์เทคโนโลยีในองค์กร/ Zero Trust 

             

2 ประเภท ความรู้ด้านเศรษฐกิจ 
เรื่องท่ีจัดท า 5 นิสัยทางการเงินในยุคเศรษฐกิจผันผวน 

             

3 ประเภท ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏบิัติ 
เรื่องท่ีจัดท า การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน (Coaching) 

             

4 ประเภท ความรู้ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพ 
เรื่องท่ีจัดท า การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน / 10 เทคนิคติดสปีดความคิดสร้างสรรค์ในที่ท างาน 

             

5 ประเภท ความรู้ทั่วไป 
เรื่องท่ีจัดท า 7 ขั้นตอนการจัดท า Infographic / เคลด็ลับการ
น าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ให้น่าสนใจ 

             

6 ประเภท ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีควรไดร้ับ 
เรื่องท่ีจัดท า สิทธิประโยชน์ของข้าราชการใหม/่เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ(ประเด็นเพิ่มเติมจากข้อมลูเก่า) 

             

7 ประเภท ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏบิัติ 
เรื่องท่ีจัดท า ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (PMQA 4.0) 

             

8 ประเภท ความรู้ด้านเศรษฐกิจ 
เรื่องท่ีจัดท า เทรนด์การลงทุนและการออม 2023/รู้ทันกลโกงโลก
ออนไลน ์

             

9 ประเภท ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีควรไดร้ับ 
เรื่องท่ีจัดท า เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร/หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการขอทุนการศึกษา 
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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. 

10 ประเภท ความรู้ทั่วไป (จากกงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ) 
เรื่องท่ีจัดท า ผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของไมโครพลาสติกและนา
โนพลาสติก/จดุเปลี่ยนสุขภาพ New Normal หลังวิกฤตโควิด 

             

11 ประเภท ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่องท่ีจัดท า Application หรือโปรแกรมทีส่ าคัญที่ช่วยในการท างาน 

             

12 ประเภท ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏบิัติ 
เรื่องท่ีจัดท า การรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน 

             

 
หมายเหตุ  1. หัวข้อองค์ความรู้ ได้จากแบบส ารวจความต้องการของบุคลากร สป.กค.      

2. หัวข้ออาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 

เพศ 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (ร้อยละ) 

จ านวน ร้อยละ 

ชาย 21 25.3 
หญิง 62 74.7 
รวม 83 100 

 

2. อายุ 

อายุ 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (ร้อยละ) 

จ านวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี 20 24.1 
31 – 40 ปี 33 39.8 
40 – 50 ปี 17 20.5 
51 – 60 ปี 13 15.7 

รวม 83 100 
 

3. ต าแหน่ง 

“การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคคล โดยมีกระบวนการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือในเอกสาร นอกจากนี้ ยังมีความรู้  
จากภายนอกที่สามารถสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ส าหรับเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผ่านช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหน่วยงาน  
เช่น วารสาร MOF Family เว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง Facebook 
เป็นต้น  

เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ให้มีความเหมาะสม และสามารถน าองค์ความรู้ทีม่ีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนในอนาคต
จึงได้มีการประเมินการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีรายละเอียดดังนี้  
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ต าแหน่ง 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (ร้อยละ) 

จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 54 65.1 

ลูกจ้างประจ า 1 1.2 
พนักงานราชการ 10 12.0 
ลูกจ้างชั่วคราว 18 21.7 

รวม 83 100 
 

4. อายุงาน 

อายุงาน 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (ร้อยละ) 

จ านวน ร้อยละ 
0 – 1 ปี 16 19.3 
2 – 5 ปี 17 20.5 
6 – 10 ปี 16 19.3 
11 ปีขึ้นไป 34 41.0 

รวม 83 100 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินการจัดการองค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
การประเมินค่าความพึงพอใจ ใช้หลัก scale 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การแปลค่าระดับความพึงพอใจ ซึ่ง

เป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยมาก 
 

𝐗   =      ∑ {
(จ านวนผู้ตอบที่ระดับคะแนนความพึงพอใจ

𝒏
 𝐗 คะแนนความพึงพอใจ𝒊)

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
𝑵

}

𝒏

𝒊=๕

 

สูตรการค านวณ 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

�̅� 
ระดับ 

1. การเข้าถึงองค์ความรู ้ 74.3 3.7 มาก 

1) 
บทความองค์ความรู้ที่เผยแพร่ในวารสาร MOF 
Family เดือนละ 1 เรื่อง 

13.3 
(11) 

55.4 
(46) 

26.5 
(22) 

4.8 
(4) 

0 
3.8 มาก 

2) องค์ความรู้ที่เผยแพร่บนจอประชาสัมพันธ ์
18.1 
(15) 

55.4 
(46) 

21.7 
(18) 

4.8 
(4) 

0 
3.9 มาก 

3) 
องค์ความรู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ 
สป.กค. (km.mof.go.th) 

13.3 
(11) 

50.6 
(42) 

32.5 
(27) 

3.6 
(3) 

0 
3.7 มาก 

4) 
คู่มือการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ 
การจัดการความรู้ สป.กค. (km.mof.go.th) 

6.0 
(5) 

60.2 
(50) 

28.9 
(24) 

4.8 
(4) 

0 
3.7 มาก 

5) เข้าร่วมอบรม/สัมมนาเพิ่มความรูแ้ละทักษะต่าง ๆ 
15.7 
(13) 

57.8 
(48) 

22.9 
(19) 

3.6 
(3) 

0 
3.9 มาก 

6) การสอนงาน/การเป็นพ่ีเลี้ยง 
8.4 
(7) 

50.6 
(42) 

33.7 
(28) 

7.2 
(6) 

0 
3.6 มาก 

7) การถ่ายทอดความรู้จากผู้ใกล้เกษยีณอาย ุ
10.8 
(9) 

41.0 
(34) 

34.9 
(29) 

12.0 
(10) 

1.2 
(1) 

3.5 มาก 

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้ 82.7 3.6 มาก 

1) กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความรูข้อง สป.กค. 
8.4 
(7) 

51.8 
(43) 

37.3 
(31) 

2.4 
(2) 

0 
3.7 มาก 

2) 
มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อการ
จัดการความรู ้

14.5 
(12) 

53.0 
(44) 

31.3 
(26) 

1.2 
(1) 

0 
3.8 มาก 

3) 
มีการเชื่อมโยงความรู้จากภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

10.8 
(9) 

38.6 
(32) 

45.8 
(38) 

4.8 
(4) 

0 
3.6 มาก 

4) มีการถ่ายทอดความรู้ และทักษะให้แก่บุคลากร 
8.4 
(7) 

49.4 
(41) 

36.1 
(30) 

6.0 
(5) 

0 
3.6 มาก 

5) มีแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่เหมาะสม 
8.5 
(7) 

45.1 
(37) 

42.7 
(35) 

3.7 
(3) 

0 
3.5 มาก 

3. ความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ 75.4 3.8 มาก 

1) 
บทความ/Infographic ในวารสาร MOF Family 
และบน Page Facebook : MOF family 

14.5 
(12) 

51.8 
(43) 

30.1 
(25) 

3.6 
(3) 

0 
3.8 มาก 

2) VDO บนจอประชาสัมพันธ์ 
15.7 
(13) 

48.2 
(40) 

32.5 
(27) 

3.6 
(3) 

0 
3.8 มาก 

3) เว็บไซต์การจัดการความรู้ สป.กค. (km.mof.go.th) 
13.3 
(11) 

49.4 
(41) 

32.5 
(27) 

4.8 
(4) 

0 
3.7 มาก 

4) การจัดโครงการฝึกอบรม 
16.9 
(14) 

55.4 
(46) 

22.9 
(19) 

4.8 
(4) 

0 
3.8 มาก 

4. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ในวารสาร
ครอบครัวคนคลัง MOF Family และบนเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (km.mof.go.th) 

75.4 3.8 มาก 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

�̅� 
ระดับ 

1) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
14.5 
(12) 

50.6 
(42) 

32.5 
(27) 

2.4 
(2) 

0 
3.8 มาก 

2) 
เนื้อหาองค์ความรู้และมรีูปแบบการน าเสนอมีความ
น่าสนใจ 

18.1 
(15) 

50.6 
(42) 

28.9 
(24) 

2.4 
(2) 

0 
3.8 มาก 

3) 
ความถูกต้องและความทันสมยัของข้อมูลที่น ามา
จัดท าองค์ความรู ้

14.5 
(12) 

57.8 
(48) 

26.5 
(22) 

1.2 
(1) 

0 
3.9 มาก 

4) 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคคลและ
หน่วยงาน 

10.8 
(9) 

45.8 
(38) 

37.3 
(31) 

6.0 
(5) 

0 
3.6 มาก 

5) ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
12.0 
(10) 

54.2 
(45) 

31.3 
(26) 

2.4 
(2) 

0 
3.8 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการความรูข้อง
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

75.2 3.8 มาก 

 
ส่วนที่ 3 ความต้องการองค์ความรู้ และข้อเสนอแนะ 

1. ประเภทความรู้ที่ท่านสนใจ 
 

ประเด็นความรู้ที่สนใจ 
ผู้ตอบแบบส ารวจ 

จ านวน ร้อยละ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 56 67.5 
ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่ควรไดร้ับ 51 61.4 
ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติงาน 45 54.2 
ความรู้ด้านพัฒนาบคุลิกภาพและสุขภาพ 34 41.0 
ความรู้ทั่วไป 30 36.1 
ความรู้ด้านการเงินการคลัง 28 33.7 
ความรู้จากกงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ 20 24.1 

 

2. หัวข้อความรู้ที่ท่านสนใจ 
- ความรู้ด้านการเงินการคลัง 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน (Coaching) 
- แนวทางในการจัดท า Infographic 
- ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
- การใช้เทคโนโลยีในการท างานนอกสถานที่ตั้ง (เคยเสนอ IT  
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data exchange)  (จัดท าแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2565) 
- ชุดข้อมูล/ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
- ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ 
- การเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง  
- การคิดบวก (Positive Thinking) 
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- การพัฒนาบุคลิกภาพ 
- ส่งเสริมให้ออกก าลังกาย 
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติ 

3. ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดกิจกรรมที่ให้มีการพูดหรือเล่าประสบการณ์/องค์ความรู้ อย่างไม่เป็นทางการ 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติ เหมือนที่เคยท าให้สมัยที่

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ เป็นปลัดกระทรวงการคลัง 
- ควรน าข้อมูลใน E - MOF family ลงใน Line กลุ่ม สป.กค และ สร.กค เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- ด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 


