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¤íÒ¹íÒ 

การจัดการความรู้ของสาํนักงานรัฐมนตรี  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  ได้

ดาํเนินการตามกรอบแนวทางที่สาํนักงาน ก.พ.ร. กาํหนด  และได้มีการดาํเนินการตามลาํดับ  กล่าวคือ  

จะต้องมีการบ่งช้ีความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  การประมวลผล

กล่ันกรองความรู้  การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้  การเรียนรู้   และการยกย่องชมเชย 
ดังน้ัน ในแผนการจัดการความรู้ของสาํนักงานรัฐมนตรี  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  

จึงได้ดาํเนินการตามกรอบแนวทางดังกล่าว  โดยมีกจิกรรมสาํคัญ ได้แก่ การจัดประชุมพิจารณาจัดทาํ

แผนการจัดการความรู้  การคัดเลือกองค์ความรู้  จัดกจิกรรมนาํเสนอองค์ความรู้ และการแลกเปล่ียน

เรียนรู้   การสรุปบทเรียนวิธปีฏิบัติงานที่ดีที่สดุ  ( Best Practice)  และการยกย่องชมเชยบุคลากรผู้ให้

ความร่วมมือในการดาํเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  เพ่ือเป็นแบบอย่างในการดาํเนินการต่อไป   

สาํนักงานรัฐมนตรี  ศธ. 

สงิหาคม  ๒๕๕๓ 



ÊÒÃºÑÞ 

แผนการจัดการความรู้สาํนักงานรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓    ๑ 
ผลการดาํเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ฯ   ๒ 
ผลการดาํเนินการโครงการการจัดการความรู้ ฯ   ๕ 
พิธเีปิดกจิกรรม   ๕ 
การบรรยายของพิธกีร     ๖ 
การนาํเสนอองค์ความรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้     ๑๐ 
   (๑)  องค์ความรู้เร่ืองการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสาํนักงาน   ๑๐ 
   (๒)  องค์ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์และกล่ันกรองเร่ืองเสนอรัฐมนตรี  ๑๒ 
   (๓)  องค์ความรู้เร่ืองเครือข่ายประสานงานการเมือง      ๑๔ 
เอกสารผนวก 
 แผนการจัดการความรู้ของสาํนักงานรัฐมนตรี

 คาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานโครงการจัดการความรู้

 รายงานการประชุมคณะทาํงานโครงการฯ

 หนังสอืขออนุมัติดาํเนินการโครงการการจัดการความรู้

 โครงการการจัดการความรู้ของสาํนักงานรัฐมนตรี

 กาํหนดการจัดกจิกรรม



 ๑ 

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ   
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ  ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ 

»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõõó 
 
  

 á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ  »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõõó 
  การจัดการความรู้  นับเป็นส่วนสาํคัญในการดาํเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ  (PMQA)  โดยได้กาํหนดไว้ในหมวด ๔  การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้   

ซ่ึงถือเป็นฐาน  เป็นตัวเช่ือมในการดาํเนินการของหมวดอืน่ๆ  ให้สามารถเช่ือมโยงและพัฒนาสู่

ผลสาํเรจ็ขององค์กรในภาพรวม   อนัจะนาํไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ในที่สดุ 

สาํหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  สาํนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธกิาร  ได้ 
จัดทาํแผนการจัดการความรู้ของสาํนักงานรัฐมนตรีขึ้น  โดยมีสาระสาํคัญของแผน  ดังน้ี 

 แผนการจดัการความรู ้ สํานกังานรฐัมนตรี  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  มี 
ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ๒ ยุทธศาสตร์  คือ   

(๑) ยุทธศาสตร์สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายประสานงาน  เพ่ือความร่วมมือกบั  

      องค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์การตามรัฐธรรมนูญ 
(๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏิบัติงาน 

    การคดัเลือกองคค์วามรูข้องสํานกังาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สาํนักงานรัฐ 

มนตรี  ได้พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ ดังกล่าว  จาํนวน  ๓  องค์ความรู้  ดังน้ี   
       (๑) องค์ความรู้เร่ือง การประสานงานด้านการเมือง   สอดคล้องกบัประเดน็  

  ยุทธศาสตร์การสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายประสานงาน  เพ่ือความร่วมมือกบั 
  องค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ    
  รับผิดชอบโดย  กลุ่มงานประสานการเมือง   

       (๒)  องค์ความรู้เร่ือง การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสาํนักงาน  สอดคล้องกบั  
  ประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพใน 
  การปฏิบัติงาน   
  รับผิดชอบโดย  งานบริหารทั่วไป 

       (๓) องคค์วามรู้เร่ือง เทคนิคการกล่ันกรองเร่ืองเสนอรัฐมนตรี   สอดคล้องกบั 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพใน 
  การปฏิบัติงาน 
  รับผิดชอบโดย  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 

  
 
 
 



 ๒ 

 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ  »‚§º»ÃÐÁÒ³  
      ¾.È.òõõó 
 
  การจัดการความรู้ของสาํนักงานรัฐมนตรี  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  ได้

ดาํเนินการตามกรอบแนวทางที่สาํนักงาน ก.พ.ร. กาํหนด  โดยมีการดาํเนินการตามลาํดับ  กล่าวคือ  

จะต้องมีการบ่งช้ีความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  การประมวลผล

กล่ันกรองความรู้  การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้  การเรียน   และการยกย่องชมเชย 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  ทั้งน้ี ในการดาํเนินการ  ตามแผนจัดการความรู้ของสาํนักงาน  ตามที่ได้คัดเลือกองค์ความรู้ 

ไว้  ๓  องค์ความรู้  ได้ดาํเนินการตามแผนการจัดการความรู้  ดังน้ี 
 
   ¡ÒÃº‹§ªÕé¤ÇÒÁÃÙŒ 
   ได้ดาํเนินการประชุมคัดเลือกประเดน็ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ได้  ๓  องค์ความรู้  โดยกาํหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบหลักในการดาํเนินการ  และ 
แต่ละกลุ่มได้ประชุมเพ่ือสรุปประเดน็ความรู้ที่จาํเป็น  สาํหรับดาํเนินการ 
จัดการความรู้ตามกระบวนการ 

 
   ¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาํเนินการจัดการความรู้ในแต่ละองค์ความรู้  ได้ 

ดาํเนินการ  ดังน้ี 
องคค์วามรูเ้รือ่งการประสานงานดา้นการเมือง   ได้ดาํเนินการศึกษาระเบียบ  

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.๒๕๔๖ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนักงานรัฐมนตรี ศธ. พ.ศ.๒๕๔๖    

๘. การยกย่อง  
    ชมเชย 

๖. การแบ่งปัน 
    แลกเปลี่ยนความรู้  

๗. การเรียนรู้   ๕. การเข้าถงึ 

     ความรู้ 

๒. การสร้างและ 
    แสวงหาความรู้  

๓. การจัดการความรู้  
    ให้เป็นระบบ 

 ๑. การบ่งชี้  

     ความรู้ 
๔. การประมวลผล & 
    กลั่นกรองความรู้  

 

 



 ๓ 

   องคค์วามรูเ้รือ่งการควบคุมการเบิกจ่ายวสัดุสํานกังาน   ได้ดาํเนินการศึกษา 
ระเบียบ  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  โดยกาํหนดเป้าหมายอย่างน้อย ๒  เร่ือง  และ 
ดาํเนินการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง  มีผลการ 
ดาํเนินการ ดังน้ี 

    กฎระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง   ได้ทาํการศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ  ดังน้ี 
(๑)  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ 

    (๒)  แนวปฏิบัติในการเบิกวัสดุสาํนักงานของสาํนักงานปลัดกระทรวง  
       ศึกษาธกิาร  

    การส่งเสริมบุคลากรเขา้รบัการอบรม  ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการ 
   อบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้ในด้านการพัสดุ  ดังน้ี 
องคค์วามรูเ้รือ่ง เทคนิคการกลัน่กรองเรือ่งเสนอรฐัมนตรี   ได้ดาํเนินการ 
ศึกษาวิธกีารทาํงาน  และการศึกษาจากเอกสาร/เวบ็ไซต์  กาํหนดเป้าหมาย 
ศึกษาวิธกีารทาํงาน ๑  รูปแบบ  และ ๑ ทฤษฎี  ดังน้ี 
 
 

   ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒãËŒà»š¹ÃÐºº 
   ในการ ดาํเนินการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ความรู้ 

ได้ดาํเนินการ  ดังน้ี 
องคค์วามรู ้  เป้าหมาย ผลการดําเนินการ 

การประสานงาน

ด้านการเมือง 
 ฐานข้อมูลความรู้  

ไม่น้อยกว่า  ๑  ระบบ 
ฐานข้อมูลเครือข่ายการ

ประสานงาน เผยแพร่ใน

เวบ็ไซต์ สร.ศธ. 
    

การควบคุมการใช้

วัสดุสาํนักงาน 

 มีฐานความรู้เกี่ยวกบัการ

ควบคุมการเบิกใช้วัสดุ

สาํนักงาน  ๑ ระบบ 

เอกสารใช้เป็นฐานความรู้เร่ือง

การควบคุม 

การเบิกใช้วัสดุสาํนักงาน   
    

เทคนิคการ

กล่ันกรองเร่ือง

เสนอรัฐมนตรี 

 มีฐานความรู้เกี่ยวกบัการ

กล่ันกรองเร่ืองเสนอ รมต. 

๑  ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลเครือข่ายการ

ประสานงาน เผยแพร่ใน

เวบ็ไซต์ สร.ศธ. 

    

   ¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼ÅáÅÐ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§¤ÇÒÁÃÙŒ 
   ได้มีการดาํเนินการประมวลผลและกล่ันกรองความรู้  โดยการจัดทาํเอกสาร  
สรุปประมวลองค์ความรู้  การประชุมพิจารณาสาระความรู้และการสรุปวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้คัดเลือก

เพ่ือเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน 
 



 ๔ 

   ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¤ÇÒÁÃÙŒ 
   องค์ความรู้ที่ได้คัดเลือก  ผู้รับผิดชอบได้นาํมาจัดให้เป็นระบบ  และทาํการ

ประมวลผล กล่ันกรองความรู้แล้ว  ได้จัดทาํเป็นเอกสารความรู้  สาํหรับให้บุคลากรเข้าไปศึกษาและใช้

ประโยชน์ได้โดยง่าย    
 
   ¡ÒÃáº‹§»̃¹ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁÃÙŒ 
   ได้จัดกจิกรรมเชิงประชุมสมัมนา  เพ่ือนาํเสนอองค์ความรู้  และเปิดโอกาสให้

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษา 

ธกิาร  และโรงแรมจอมเทยีน ปาล์มบีช โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
 

            
         ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
        ได้ทาํการสรุปบทเรียนวิธปีฏิบัติที่ดี  

ทีส่ดุ Best Practices ของสาํนักงาน

รัฐมนตรี   ในเร่ืองการควบคุมการ

เบิกจ่ายวัสดุ เผยแพร่ ให้บุคลากร

ได้เรียนรู้  
 
นอกจากน้ี  ได้สนับสนุนให้บุคลากร

ของสาํนักงานได้เข้าร่วมการศึกษาดู 
งานกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น  เช่น การร่วมศึกษางาน  การ

จัดการความรู้ของบริษัท กสท.  โทรคมนาคม จาํกดั (CAT Telecom)    

  
   ¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ªÁàªÂ 

 
   สาํนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธกิาร  ได้ทาํการคัดเลือกบุคลากรที่ให้ความ

ร่วมมือ  เอาใจใส่ในการดาํเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ของสาํนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษา 

ธกิาร  ได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน  เพ่ือเป็นกาํลังใจในการปฏิบัติงาน  และเป็นศูนย์กลางในการดาํเนินการ

จัดการความรู้ของสาํนักงานรัฐมนตรีฯ  ให้มีความต่อเน่ืองต่อไป  จาํนวน  ๓  คน   ดังน้ี 
   (๑)  นายกาํพล     พลาอุไรกุล  
   (๒)  นางสาววาสนา ปิยะฤดีวรรณ  
   (๓)   นางสาวนงศิลินี โมสกิะ    
 
 
 
 

 



 ๕ 

  

 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ  »‚§º»ÃÐÁÒ³  
      ¾.È.òõõó 
  สาํนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธกิาร  ได้ดาํเนินการโครงการจัดการความรู้ของ

สาํนักงานรัฐมนตรีขึ้น  เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสาํนักงาน  โดยใน

การจัดโครงการได้มุ่งเน้นให้มีกจิกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  และการเรียนรู้ของบุคลากรใน

สาํนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธกิาร 
  กจิกรรมของโครงการได้กาํหนดขึ้นในวันที่  ๒๕ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ณ โรงแรม

จอมเทยีน ปาล์มบีช โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท พัทยา  จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จาํนวน.... คน  

สรุปผลการดาํเนินกจิกรรมดงัน้ี 
 

 ¾Ô Õ̧à»�´      
จัดที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธกิาร  โดยมี 
ดร.วีระชัย  ถาวรทนต ์  เลขานุการรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร   เป็นประธาน  
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ   สรุปสาระ 

สาํคัญที่ประธานในพิธเีปิดได้กล่าวแสดงทศันะ 
ให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับทราบ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ความรู้เป็นเร่ืองที่ไดยินกนัมาตั้งแต่เกดิ  และได้มีการให้ความหมายของคาํว่า  

“ความรู้” ทีแ่ตกต่างกนัหลากหลาย  ที่สาํคัญ  ได้เสนอประเดน็ให้ผู้เข้าร่วม 
โครงการได้ช่วยกนัคิดว่า  “ความไม่รู้”  ถือเป็นความรู้หรือไม่ ?  และเหน็ว่า 

ในการจัดการความรู้  จึงต้องทาํเร่ืองความไม่รู้ด้วย 
 
นอกจากน้ี  ยังมีความเหน็ว่า “มันไม่ง่ายนักในการจัดการความรู้ขององคก์ร 
ให้สาํเรจ็”  ในการดาํเนินการจึงควรต้องมีการเรียนรู้ การสร้าง สะสม สบืทอด 
ต่อสิ่งที่ยาก คือ  จะบันทกึ  และถ่ายทอดให้สบืต่อไปได้อย่างไร ?   

 



 ๖ 

  ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายศักดิ์ชัย  ทวีศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร  สาํนักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธกิาร    ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดการจัดการความรู้ 
และยกตัวอย่างการดาํเนินการจัดการความรู้แบบง่าย  สรุปได้ดังน้ี 
 การจัดการความรู้ตามแนวทางของ ก.พ.ร.  ได้กาํหนดให้องค์กรที่มี 

สมรรถนะ จะต้องจัดทาํองคค์วามรู้  ๔๗ เร่ือง   
 การจัดการความรู้ในองค์กร  ควรจัดแบบ dialog (สนุทรียสนทนา) 
 การจัดการความรู้ต้องเป็นเร่ืองในงาน 
 การนาํ KM  ไปสู่การปฏิบัติ  จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปน้ี 

(๑) ความพร้อมของคนในองคก์ร 
(๒) รูปแบบ และ เคร่ืองมือ 
(๓) ทาํ KM  เพ่ือการพัฒนางานในองค์กร 
(๔) ปัจจัยที่ทาํให้สาํเรจ็ 
(๕) การบูรณาการ KM  จะดาํเนินการอย่างไร 
(๖) ความท้าทาย 

 การจะดาํเนินการเร่ือง KM   ได้ดี  จะต้องปรับวัฒนธรรมองค์กร  การสร้าง

ค่านิยม  “การทาํงานเป็นทมี”   กาํหนดให้การทาํงานเป็นทมี  เป็น

วัฒนธรรมหลักขององคก์ร 
 การสร้างให้องคก์ร  เป็น “องคก์รแห่งการเรียนรู้”  ตามแนวคิดของ Peter 

M Zangka  ได้กาํหนดแนวคิดไว้ว่า 
(๑) คนมีการเรียนรู้ 
(๒) มีรูปแบบความคิดด ี
(๓) มีการแลกเปล่ียน 

 



 ๗ 

(๔) มีการเรียนรู้เป็นทมี 
(๕) คิดเป็นระบบ  System  thinking 

 แนวทางในการดาํเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ทาํได้โดยให้นาํเร่ืองย่อยๆ   
มาแลกเปล่ียนกนั  และให้ดาํเนินการหลาย ๆ คร้ัง  ดังสภุาษิตที่ว่า  “เดิน 

ทลีะก้าว   เคี้ ยวข้าวทลีะคาํ” 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

  ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ ³ âÃ§áÃÁ¨ÍÁà·ÕÂ¹ Ï ¾Ñ·ÂÒ  
การจัดโครงการคร้ังน้ี  ผู้จัดได้กาํหนดให้มีกจิกรรมที่หลากหลาย  เพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแบ่งปันความรู้  ความคิด  และทาํงานร่วมกนัได้อย่างมี

ความสขุ  ดังน้ัน  นอกจากจะจัดให้มีการฟังบรรยายแล้ว  ยังได้จัดกจิกรรมที่

สาํคัญ  ได้แก่  การจัดกจิกรรมทาํงานเป็นทมี สร้างความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างกนั  

และการจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กบัผู้เข้าร่วมโครงการ  สรุปสาระสาํคัญของ

การดาํเนินการ  ได้ดังน้ี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØ‹ÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»š¹·ÕÁ 
เน่ืองจากได้มีการให้ความเหน็เป็นที่ประจักษ์กนัว่า  องค์กรจะสามารถดาํเนินการ 
การจัดการความรู้ให้ประสบความสาํเรจ็ได้น้ัน  จะต้องเป็นองค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานมี 
วัฒนธรรมในการทาํงาน ทีมุ่่งเนน้การทาํงานเป็นทีม  ดังน้ัน  การจัดกจิกรรมให้ 
ผู้เข้าร่วมมีความตระหนักรู้ถึงความสาํคัญของการทาํงานเป็นทมีได้  กด้็วยการ 
สร้างความสมัพันธใ์ห้เกดิความรักสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกนัทั้งองค์กร   
เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานในการทาํงานร่วมกนัได้ในทุก ๆ  เร่ือง  และเป็นปัจจัยเสริมให้ 
การดาํเนินการจัดการความรู้ขององค์กรบรรลุผลสาํเรจ็ได้    

 
 
 
 
 
 
 

 

   



 ๙ 

ในการจัดกจิกรรมกลุ่มสมัพันธ ์ คณะวิทยากร นาํโดยนายจุมพล  สอนเสริม  ได้ 
จัดกจิกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  ได้ร่วมแรงร่วมใจกนัแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ซ่ึงกจิกรรมแต่ละกจิกรรมที่ได้จัดขึ้น  ได้ให้ข้อคิดที่ดี  และเสริมทกัษะในการ 
ทาํงาน  การใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา  การใช้ทมีงาน  การนาํทมีให้บรรลุ 
เป้าหมายที่ได้กาํหนดไว้  ตัวอย่างกจิกรรมที่ได้จัดขึ้นในคร้ังน้ี  ได้แก่  
 

o ¡Ô¨¡ÃÃÁÅÍ´Ë‹Ç§à»š¹¡ÅØ‹Á  เป็นกจิกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้

ทาํงานร่วมกนั  มีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกนั  และ

เรียนรู้ข้อจาํกดัของผู้ร่วมทมี 
 
 

o ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ  เป็นกจิกรรมทีก่อ่ให้เกดิการเรียนรู้ 
ในเร่ืองการวางแผนเพ่ือการทาํงานร่วมกนัให้บรรลุเป้าหมายสงูสดุ  
 
 

o ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÒ´ÀÒ¾´ŒÇÂàª×Í¡áÅÐ¹íÒàÊ¹Íà¾×èÍ¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ  เป็น

กจิกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทกัษะในการสร้างทมีงาน  การ

เรียนรู้เกี่ยวกบัจังหวะในการทาํงานเป็นทมี  การรับฟังความคิดเหน็  

ความรู้และประสบการณข์องผู้ร่วมทมี 
 
 

o ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§ÊÑÞÅÑ¡É³�¡ÅØ‹Á    ผลที่ได้จากกจิกรรม   เน้นการ

ทาํงานเป็นทมีที่มีเอกลักษณ์ของกลุ่ม  การเรียนรู้และยอมรับความ

คิดเหน็ของผู้ร่วมทมี  ก่อให้เกดิการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้

ร่วมทมีทีไ่ด้แลกเปล่ียนกนัภายในทมี  และสร้างเป็นเอกลักษณข์อง

ทมี  ทั้งในด้านสญัลักษณ์  ค่านิยม และมีเป้าหมายในการทาํงาน 

บนพ้ืนฐานของ...การเรียนรู้ร่วมกนั 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 

 
¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ 
การนาํเสนอองค์ความรู้  ที่ได้คัดเลือกองค์ความรู้ที่สาํคัญสาํหรับการปฏิบัติงาน 

ของสาํนักงานรัฐมนตรี  ๓ องค์ความรู้   ได้นาํมาเผยแพร่ เปิดเวทใีห้มีการแลก 

เปล่ียนเรียนรู้   

โดยมีนางสาวนงศิลินี   โมสกิะ  เป็นหัวหน้าคณะทาํงาน  เพ่ือดาํเนินโครงการ  

ให้บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการ  ดงัน้ัน จึงได้ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มได้ 

นาํเสนอองคค์วามรู้ของกลุ่ม  ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้เรียนรู้ และแลกเปล่ียน 

ความคิดเหน็ร่วมกนั ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

  Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂÇÑÊ ǾÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 
นาํเสนอโดย นางสาววาสนา  ปิยะฤดวีรรณ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ของสาํนักงานรัฐมนตรี   
กระทรวงศึกษาธกิาร  ได้สรุปสาระสาํคัญขององค์ความรู้ไว้ดังน้ี 

     àËµØ¼Å·ÕèàÅ×Í¡Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ 
     เน่ืองจากเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกบั  

พันธกจิ  ยุทธศาสตร์และส่งเสริมให้การ 

เบิกจ่ายวัสดุอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

 

         »ÃÐà´ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè¨íÒà»š¹   ประกอบด้วย   

 ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ความรู้เร่ืองการทาํบัญชีรับ - จ่ายวัสดุ      

 ความรู้ในการจาํแนกประเภท  เพ่ือจัดหมวดหมู่วัสดุ 

 ความรู้ในการดาํเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  

  
         ¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ    ดาํเนินการโดย    

 ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   ได้แก่  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 

    การพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และแนวปฏิบัติในการเบิกวัสดุสาํนักงานของ 

 

 

 



 ๑๑ 

    สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร    

 ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการบรรยาย  เร่ือง  “ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกบั 

    ผลิตภัณฑ์ไอซีท ี และวิธกีารเขียนสเปกตามแนวทางใหม่”  โดยวิทยากร 

    จากกลุ่มมาตรฐานและระเบียบพัสดุ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 

         à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂÇÑÊ´ØÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹    ประกอบด้วย 

    โปรแกรม MS Excel 

    โปรแกรมบญัชี  Express 

    การบันทกึการเบิกจ่ายด้วยสมุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂÇÑÊ´ØµÒÁÃÐàºÕÂº ฯ    มีสาระสาํคัญ คือ 

    ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๕๔  

       “ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบกิ  และเอกสาร 

      ประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีทุกคร้ังที่มีการจ่ายและเกบ็ใบเบิกจ่ายไว้ 

      เป็นหลักฐานด้วย”  

    ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๕๒  

       “เม่ือเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดาํเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ลงบัญชี  หรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็น 

ชนิด  และแสดงรายการตามตัวอย่างที่  กวพ. กาํหนด  โดยให้ 

มีหลักฐานการรับเข้าบัญชี หรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 

สาํหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิด  

ในบัญชีเดียวกนักไ็ด้ 

     (๒)  เกบ็รักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และครบถ้วน 

        ถูกต้อง  ตรงบัญชี  หรือทะเบียน  

 



 ๑๒ 

        เคร่ืองมือที่ใช้ในการควบคุมการเบิกจ่าย :  โปรแกรมบัญชี Express 

         ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ    ดาํเนินการดังน้ี   

 จัดบอร์ดประชาสมัพันธ ์

 ทาํหนังสอืแจ้งเวียนให้บุคลากรในสาํนักงานได้รับทราบ 

 

  Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍÃÑ°Á¹µÃÕ 
นาํเสนอโดย นางสาวอสิรีย์  ฤทธิ์น่ืม  นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ  ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการของสาํนักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธกิาร  ได้สรุปสาระสาํคัญขององค์ความรู้ไว้ดังน้ี 

      
        

 

        

 

 

         »ÃÐà´ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè¨íÒà»š¹   ประกอบด้วย   

 ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

 ความรู้เกี่ยวกบับทบาทภารกจิของ 

    รัฐมนตรี   

 ความรู้เร่ืองนโยบายการศึกษา 

  
         ¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ    ดาํเนินการโดย    

 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ได้แก่  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

    กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.๒๕๔๖ , พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเร่ือง 

    และการประชุมคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.๒๕๔๘ , ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  

    ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. ๒๕๓๕ ,      

    ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับอบรม  สมัมนาร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

    สาํนักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี     

 

¼Ñ§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍÃÑ°Á¹µÃÕ  ดงั น้ี  

 

 

 

 

 

 

àËµØ¼Å·ÕèàÅ×Í¡Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ 
เน่ืองจากเป็นองคค์วามรู้ทีส่อดคล้อง

กบัภารกจิหลักที่สาํคัญของสาํนักงาน

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธกิาร 
 



 ๑๓ 

   ¼Ñ§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍÃÑ°Á¹µÃÕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

     ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ    ดาํเนินการดังน้ี   

 ทาํหนังสอืแจ้งเวียนให้บุคลากรในสาํนักงานได้รับทราบ 

 การเผยแพร่องค์ความรู้ในเวบ็ไซต ์

 

หน่วยงานส่งเรือ่ง 

 

งานสารบรรณ 

เจา้หนา้ที ่ สร.ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ตรวจสอบความสมบูรณ์

ของเรือ่ง 

จัดหาเอกสารประกอบ

เพิม่เติม  (ถา้มี) 

 

วิเคราะห ์กลัน่กรอง 

อย่างละเอียด 

บนัทึกสรุปเรือ่ง  

เสนอความเห็น 

รฐัมนตรีว่าการ ฯ 

พจิารณา 

 

เจา้หนา้ที ่สร. 

สาํเนาเรือ่งเก็บ

เป็นหลกัฐาน 
เห็นชอบลงนาม / ไม่เห็นชอบ 

 

 

 

 

ไม่สมบูรณ ์ ประสานแกไ้ข 

ประสานกรณมีกีารปรบัปรุง/แกไ้ข 



 ๑๔ 

 

  Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃàÁ×Í§ 
นาํเสนอโดย นางสาวนงศิลินี   โมสกิะ  รักษาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เช่ียวชาญ  ในฐานะผู้แทนกลุ่มงานประสานการเมือง  สาํนักงานรัฐมนตรี   
กระทรวงศึกษาธกิาร  ได้สรุปสาระสาํคัญขององค์ความรู้ไว้  ดังน้ี 

     àËµØ¼Å·ÕèàÅ×Í¡Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ 
        เน่ืองจากเป็นองคค์วามรู้ทีส่อดคล้องกบั 

   พันธกจิและยุทธศาสตร์ของสาํนักงาน 

   รัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธกิาร    

 ข้อค้นพบจากการดาํเนินการที่ผ่านมา 

   ในระยะ ๕ ปี  พบว่า ความสาํเรจ็ของ 

     สาํนักงานรัฐมนตรี  อยู่ที่การประสานงานการเมือง  การสร้างและพัฒนากระบวนการ  

     ทาํงานเป็นทมี  การประสานงานผ่านเครือข่าย สร.ศธ. ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ของงาน 

     ประสานการเมือง  
  

         ¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ    ดาํเนินการโดย    

 ศึกษาระเบียบ  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการประสานงานด้านการเมือง 

    จากการดาํเนินงานที่ผ่านมา  และเอกสารวิชาการ       
         

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒãËŒà»š¹ÃÐºº    ได้ดาํเนินการจาํแนกรายการความรู้ให้เป็น

หมวดหมู่ใน  ๔  เร่ือง ได้แก่    

 ความสาํคัญของเครือข่าย เพ่ือการปฏิบัติงานประสานการเมือง 

 ความเตรียมความพร้อมในการดาํเนินโครงการ 

 การดาํเนินงานตามโครงการ 

 ผลการดาํเนินงานตามโครงการ 
 

         ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ    ดาํเนินการดังน้ี   

 การนาํเสนอวิธกีารและแนวทางในการดาํเนินงานในที่ประชุม  การจัดทาํ 

    แฟ้มรวบรวมเอกสารการดาํเนินงาน  เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และใช้เป็น 

    แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดาํเนินโครงการ 

 การเผยแพร่องค์ความรู้ในเวบ็ไซต ์

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕ 

  ¼Å¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ 
การจัดกจิกรรมนาํเสนอองคค์วามรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังน้ี ได้เปิดโอกาส 

ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีการซักถาม แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนั  ส่งผลให้มีการ 

ปรับปรุงให้การจัดทาํองค์ความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  และให้มีการเผยแพร่ 

เอกสารองค์ความรู้ในหน่วยงานทั้งโดยช่องทางเอกสารเผยแพร่  และการนาํเสนอ 

บนเวบ็ไซต์สาํนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธกิาร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 ๑๖ 

¼¹Ç¡  ÊÃØ»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ºÃÔÉÑ· ¡Ê·.  â·Ã¤Á¹Ò¤Á  ¨íÒ¡Ñ´   

 

 »ÃÐà ḉ¹ÊíÒ¤ÑÞ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹ 
  การศึกษาดูงานเกี่ยวกบัการจัดการความรู้ของ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จาํกดั ( CAT 

Telecom)   หน่วยงานมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นฝ่ายรับผิดชอบหลักในการดาํเนินการจัดการ

ความรู้ขององค์กร  ในการดาํเนินการได้ใช้แนวทางการจัดการความรู้ของ สคส. โดยยึดหลัก  “การ

จัดการความรู้ไม่ใช่ทาํคนเดียว  ไม่ใช่ผลักให้คนอืน่  แต่ต้องร่วมมือกนั”       

  บริษัท กสท.โทรคมนาคม จาํกดั  ได้จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่  ๑๔  สงิหาคม  ๒๕๔๖    

เป็นรัฐวิสาหกจิในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น  

๑๐๐ %  ของทุนจดทะเบียน  มีพนักงานทั้งหมด  ประมาณ  ๖,๐๐๐  คน   

  ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�¢Í§Í§¤�¡Ã    “CAT เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ต้นแบบในการพัฒนาคน  

พัฒนางาน  พัฒนานวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเชิงรุกในธุรกจิ ICT  อย่างยั่งยืน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ  ได้แก่ 

    การจัดทาํแผน  CAT KM Master Plan   

    การดาํเนินการในช่วงเร่ิมต้น  ใช้วิธกีารบรรยายให้คนของ CAT  รู้เร่ืองการ 

     จัดการความรู้อย่างแท้จริง  

  การดาํเนินการในช่วงเร่ิมต้น  ใช้วิธกีารบรรยายให้คนของ CAT  รู้เร่ืองการ  

     จัดการความรู้  เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจว่า..ทาํ KM  เพ่ืออะไร ? ใช้องคค์วามรู้อะไร ?  

    มีการจัดทาํหลักสตูรอบรมผู้นาํ KM  ขององคก์ร 

    มีการใช้ IT  เป็นเคร่ืองมือสาํคัญในการจัดการความรู้  มีการจัดทาํ Blog   

                       ความรู้จาํนวนมาก  โดยความร่วมมือของคนในองค์กร  และทาํอย่างต่อเน่ือง   

      มีการตั้งประเดน็คาํถามอยากรู้  และนาํคาํตอบมาสร้างเป็นองค์ความรู้   

  มีการจัดกจิกรรมอย่างเข้มแขง็  เช่น  ตามล่าหา KM ,  การประกวดกจิกรรม ,    

              การทาํ Blog , กจิกรรม  KM Day ปัจจุบันได้พัฒนาเป็น CAT Day  เป็นต้น  ซ่ึง 

    เป็นกจิกรรมที่ทาํให้ทุกคนได้เหน็งาน  เหน็ความสาํคัญของงานที่ผู้อืน่ทาํ  และ 

    เหน็ภาพความสาํเรจ็ขององค์กร    

 

 



 ๑๗ 

  องค์กรได้จัดระบบธนาคารความรู้  Brain Bank  โดยดาํเนินการซักถามหา 

    ความรู้จากผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านขององค์กร   ทาํให้องค์กรมีองค์ความรู้ที่มี 

    คุณค่าต่อการดาํเนินงานขององค์กร  และคนทาํงาน 

»̃¨¨ÑÂáË‹§¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ 
1. ผู้บริหารให้ความสาํคัญ 

2. สมาชิกกลุ่ม  เหน็ความสาํคญั  และให้ความร่วมมือ 

3. ทุกคนไม่คิดว่า  KM  เป็นภาระ  แต่ทุกคนคิดว่าการทาํ KM  เป็นการพัฒนาการ

เพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติงาน  

 »ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹ 
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกบัการจัดการความรู้เพ่ิมขึ้น  ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาํหรับนาํไปใช้

ในการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

2. การศึกษาดูงานทาํให้ได้รู้จักบุคคลที่ดาํเนินการในการจัดการความรู้  ซ่ึงจะเป็นเครือข่ายใน

การทาํงานจัดการความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3. ทาํให้เหน็คุณค่าของกจิกรรมการจัดการความรู้มากยิ่งขึ้น 

 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä Œ́ÃÑº  ÁÒãªŒ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
ความรู้ที่ได้รับในคร้ังน้ี  นับว่ามีประโยชน์ต่อการนาํมาใช้ในการปรับปรุงการทาํงาน 

ของหน่วยงานได้หลายประการ  กล่าวคือ  

  การดาํเนินการจัดการความรู้ของ  CAT  มีการดาํเนินการที่ชัดเจน  ตั้งแต่ใน   

     ระยะเร่ิมแรก  และร่วมดาํเนินการกนัอย่างต่อเน่ือง  จริงจัง 

  การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาใช้ให้เกดิประโยชน์ในการจัดการความรู้ 

  การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกดิการมีส่วนร่วม  การกระตุ้นให้คนร่วมทาํงานด้วยใจ 

  การดาํเนินการในเร่ืองใด ๆ  ให้เกดิผลสาํเรจ็ในระดับองค์กร  ต้องทาํให้ทุกคน 

ในองค์กรได้รับรู้  เข้าใจเป้าหมาย  วิธกีารในการดาํเนินการในทศิทางเดียวกนั  จากการดาํเนินการ 

จัดการความรู้ของ  CAT  ในระยะแรกได้ใช้วิธบีรรยายซํา้ ๆ  ให้คนในองคก์รได้รับรู้ร่วมกนั  จน 

บังเกดิ ผลเป็นพลังในการทาํงานอย่างสร้างสรรค์เกดิขึ้น   จึงเป็นแนวทางที่จะไปใช้ในการปรับปรุง 

การดาํเนินการของหน่วยงานที่ประสบปัญหาในเร่ืองความเข้าใจที่ไม่ตรงกนัของบุคลากรได้ 

  ทมีงานจะต้องใช้ความสามารถในการโน้มน้าวผู้บริหารให้แสดงถึงการให้ 

         ความสาํคัญของการจัดการความรู้  และเข้าร่วมกจิกรรม 

  จงมีกาํลังใจทาํต่อไป….   “เดินโซเซไปขา้งหนา้  ดีกว่ายนืเต๊ะท่าอยู่กับที”่ 
       

 

สรุปรายงานโดย....... นางดรุณี     ไรเป่ียม   

นางสาวนวรัตน์ รามสตู  

สํานกังานรัฐมนตรี  ศธ. 
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 นางสาวนงศิลินี   โมสกิะ รักษาการในตาํแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนเช่ียวชาญ 

นางดรุณี ไรเป่ียม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ

นางสาวเอมอร ชัยพล  นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ

นางสาวนวรัตน์ รามสตู  นักวิเทศสมัพันธป์ฏิบัติการ
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