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ค ำน ำ 

               องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ได้ให้ความส้าคัญกับการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
จัดการความรู้พัฒนางาน และสร้างนวัตกรรมของ อจน. ใน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ พัฒนาคน พัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ พัฒนาองค์กร โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและจ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  โดยความรู้ที่มีอยู่ชัดแจ้งในรูปของเอกสาร และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน 
และได้มีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการองค์ความรู้ ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ น               
ท้าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถน้าองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ประโยชน์ให้การปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น รวมทั งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องน้าไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้    
มีการเผยแพร่ให้ความรู้ ความส้าคัญของการจัดการความรู้ให้พนักงาน อจน.  ทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมด้าเนินการ 
ผ่านคณะท้างานก้ากับติดตามการด้าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานระบบประเมินผล
ใหม่  คณะท้างานด้าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้  และ
คณะท้างานการจัดการความรู้ของ อจน. (WMA KM Team) ประกอบด้วยผู้แทนแต่ละสายงาน  ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง พนักงาน อจน. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งแต่งตั งผู้บริหารจัดการความรู้ Chief Knowledge Office 
หรือ CKO และผู้ตรวจสอบการจัดการความรู้ (KM Auditor) ด้านการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย      
ซี่งจะท้าให้การจัดการความรู้ขององค์กรเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ น                    

 ผู้บริหารองค์การจัดการน ้าเสียได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญ การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพใน
การสร้างสรรค์องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กร จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์องค์กรที่วางไว้ได้  

ฝ่ายเลขานุการคณะท้างานการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย ได้จัดท้าแผนปฏิบัติการ 
การจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สูงสุดต่อพนักงานขององค์การจัดการน ้าเสีย 

       
 

 

คณะท้างานด้าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 
ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมองค์การจัดการน ้าเสีย 

พฤศจิกายน 2563  
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั งภายในและภายนอก

ประเทศในหลายมิติที่ส้าคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
รวมถึงการผลักดันให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-Based  Economy”หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพ่ือสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยกระบวนการพัฒนา
ประเทศภายใต้ “Thailand  ๔.๐” ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือน้าประเทศ
ให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)” ให้ความส้าคัญกับ “การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” ระบุถึงการเร่งเสริมสร้างสังคม
นวัตกรรม โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพื นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรม   

พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา ๑๑ ได้กล่าวถึง “ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้” ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี   “ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ โดยต้องรับรู้ข่าวสาร  
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเ ร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ” 

เกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation 
Management) ของระบบประเมินผลใหม่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ถือเป็นหัวใจ
ส้าคัญที่จะเป็นฐานการพัฒนาองค์กรเพ่ือน้าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการกับการบริหาร
จัดการองค์กรด้านอื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ผู้บริหารองค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.)  มีความตระหนัก เข้าใจการจัดการความรู้ จึงสนับสนุนการ
จัดการความรู้องค์กรเพ่ือน้าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเหมาะสมกับบริบทองค์กร                    
โดยน้ามาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ในระดับสากลมาใช้ พัฒนาคน พัฒนากระบวนงาน พัฒนา
องค์กร รวมทั งเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียให้ตอบสนองต่อความความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการบริหารงานของ อจน.  อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน   

แผนแม่บทการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  
มุ่งเน้นกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กร ภารกิจ 
นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการองค์กร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์กรด้านการจัดความรู้อันจะ
น้าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมองค์กร โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพการ
บริการด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส้าคัญ 
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๑.๒ กรอบแนวคิดในกำรจัดกำรควำมรู้ของ อจน. 
อจน. ได้จัดท้าแผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ 1) และแผนปฏิบัติ

การการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานสากล น้าแนวปฏิบัติระดับสากลมาพัฒนาการจัดการ
ความรู้ของ อจน. โดยมีกลยุทธ์ แนวทางการด้าเนินงานการจัดการความรู้ที่ชัดเจน มีการสอบทานปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง มีเป้าหมายการด้าเนินงานระยะยาวและระยะสั น ที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เหมาะสมตามภารกิจองค์กร 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อให้ครอบคุลมทั ง  ด้านบุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน รวมถึงด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดผลลัพท์ที่เป็นเลิศน้าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ทั งนี การ
ด้าเนินงานทุกด้านเชื่อมโยงกันในเชิงเหตุและผล ค้านึงถึงองค์ประกอบส้าคัญ ๓ ประการ ได้แก่   

๑. คน (People) ส้าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น้าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน
องค์กร เป็นผู้สื่อสารสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย 

๒. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Process) เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จ้าเป็น
และส้าคัญส้าหรับองค์กรที่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงาน เอกสาร ตัวบุคคล มาจัดให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคน
สามารถน้าความรู้ไปให้ผู้ใช้ เกิดการปรับปรุงนวัตกรรมขององค์กร โดยการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

๓. เทคโนโลยี (Technology) เป็นเครื่องมือเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถค้นหา 
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั งน้าความรู้ใปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ น 

 
๑.๓ วัตถุประสงค ์

1. ด้ำนกระบวนกำร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กร ด้วยการสร้างกระบวนการจัดการ
ความรู้ การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เช่น เพ่ิมผลผลิต ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน  ลดกระบวนการผลิต   

2. ด้ำนพนักงำน ส่งเสริมให้เกิดการท้างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมบุคลากรทั่วทั งองค์กร พัฒนา
ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เกิดแรงจูงใจในการ
ท้างาน เมื่อพนักงานและผู้บริหารมาร่วมกันท้างานเป็นทีมจะท้าให้เกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยาว  

3. ด้ำนลูกค้ำ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ ความคาดหวังให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ิมคุณภาพสินค้า บริการ ลดการตอบค้าถามของลูกค้าโดยการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือ 

4. ด้ำนกำรเงิน ท้าให้ลดต้นทุนในการจัดการ ลดความเสี่ยงการพัฒนาบุคคลกรในหน่วยงาน 
5. ด้ำนนวัตกรรม  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริการในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่ งเกิดจาก 

ตัวของผู้บริหาร และพนักงานร่วมใจกันท้า ส่งเสริมให้มีการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบัน 
๖. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นกรอบแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการ/คู่มือการจัดการ

ความรู้ของ อจน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้ 
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๑.๔ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของ อจน  
อจน. ได้ก้าหนดกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ความรู้จากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับใช้เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ที่จะเกิดขึ นภายในองค์กร 
ประกอบด้วย 7 ขั นตอน ดังนี  

1. กำรก ำหนดควำมรู้ที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร (Critical 
Knowledges) พิจารณาก้าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน.  ทิศทางตามวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมายทั ง
ในปัจจุบัน และอนาคต โดยพิจารณาความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุงาน และการก้าหนดรวบรวม
ความรู้อื่นๆ สอดคล้องกับสภาพบังคับ เช่น กฎหมาย มาตรฐานสากล ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ Explicit & Tacit Knowledge จากแหล่งภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงแหล่งความรู้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

3. กำรรวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บควำมรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับการเก็บความรู้ ง่าย
ต่อการค้นหา และการใช้ 

4. กำรท ำให้ผู้ใช้เข้ำถึงควำมรู้ตำมควำมต้องกำร อย่างทันการณ์และท่ัวถึง 
5. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ภายในภายนอกองค์การด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
6. กำรรักษำควำมรู้ ท้าให้ทันสมัย ยกระดับความรู้หรือต่อยอดความรู้ที่ส้าคัญอย่างต่อเนื่อง 
7. กำรน ำควำมรู้ไปใช้ เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

 
 
๑.๕ ขั นตอนกำรด ำเนินงำน  
               การด้าเนินงานการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๕  โดย
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร  มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากภายใน 
ภายนอก การก้าหนดความรู้ที่ส้าคัญขององค์กร การสนับสนุนทรัพยากร และน้าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ด้าเนินงานการติดตามประเมินผล โดยมุ่งเน้นการจัดท้าแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้บุคลากรของ อจน.  
เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ร่วมปรับแก้ไข เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพ
ขององค์กร สภาพปัญหา ข้อจ้ากัด ตลอดจนความต้องการของผู้ เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งข้อดีของ
กระบวนการจัดท้าแผนแบบมีส่วนร่วมนั น จะท้าให้เกิดการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ได้
อย่างแท้จริง  
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แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.กำรน ำองค์กร โดยผู้บริหารได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง 
นโยบายการจัดการความรู้  รวมทั งการมีส่วนร่วมของผู้บริหารใน
การจัดการความรู้ภายในองค์กร  สร้างการมีส่วนร่วมและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     มีการแต่งตั งคณะท้างานด้านการจัดการความรู้ ๓ คณะ โดย
มีผู้บริหารเข้าร่วมฯ คณะท้างาน WMA  KM Team เพ่ือร่วมกัน
วางแผนการจัดการความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ระยะยาว 
ระยะสั น และมีการสนับสนุนทรัพยากรด้าเนินงาน 

     ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเข้าใจ ความ
ตระหนักมีส่วนร่วมด้านการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมการท้างาน  และส่งเสริมทีมการจัดการความรู้
ขององค์กร ให้มีส่วนร่วมผลักดันให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และเป็นผู้น้าการจัดการความรู้   

  ๑.องค์กรมีการน้าความรู้มาใช้เพ่ือช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือกลยุทธองค์กร  
และท้าให้ เกิดการมีส่วนร่วมกันภายใน
องค์กร  

   ๒. อจน. มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ        
มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ท้าหน้าที่ขับเคลื่อน
ก้าหนดการด้าเนินงานให้เกิดผลรูปธรรม     
และเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานปกติ   
โดยมีการระบุตัวชี วัด เป้าหมาย มีระบบการ
ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

    ๓.ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักถึงการ
จัดการความรู้ จนเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้
ร่ วมกัน สร้ างความเชื่อมั่น  กระตุ้น ให้
บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ ผลักดันให้
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒. กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ รวมทั งการจัดท้า
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้/คู่มือการจัดการความรู้   รวมทั ง
สนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการความรู้ 

๑. องค์กรมีกระบวนการจัดการความรู้ที่
ด้าเนินการได้จริง องค์ความรู้ที่จ้าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เสริมให้ยุทธศาสตร์องค์กร
ประสบผลส้าเร็จบรรลุเป้าหมายทั งระยะสั น 
ระยะยาวต่อเนื่องและยั่งยืน  

๓. บุคลำกร มีการสื่อสารจัดกิจกรรม สร้างความรู้  ความ
ตระหนักการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือให้องค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลง    มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร  ในการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศความรู้จากหน่วยงานภายนอก  สนับสนุน
กระบวนการจัดการความรู้แต่ละขั นตอนอย่างเหมาะสม และ

๑. บุคลากรมีวัฒนธรรมเกิดการเรียนรู้  
ตระหนักถึงการจัดการความรู้ในองค์กร เกิด
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะขององค์กร แห่งการเรียนรู้             
ใ น เ รื่ อ ง  Mental Model (ทั ศ น ค ติ
แนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ ใน
ด้าเนินการจัดการความรู้ 
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แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 

น้ามาปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ การปฏิบัติงานหน่วยงาน
ภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

๔. มีการก้าหนดกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ  สนับสนุน
ยุทธศาสตร์องค์กรวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ธุรกิจ
องค์กร   (กระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน) ที่น้า
ระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุน มีระบบสอบทาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และก้าหนดตัวชี วัดผลการด้าเนินงานเชิงคุณภาพ 
(Outcome)  องค์กรและพนักงานมีการน้าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน กระบวนงานอย่างเป็นระบบ  
และสร้างความตระหนักผ่านการจัดการความรู้ในกระบวนงาน
ส้าคัญ 

สร้ า งมู ลค่ า เ พ่ิ มผ่ านความร่ ว มมื อกั บ
หน่วยงานภายนอก โดยการน้าเทคโนโลยีมา
สนับสนุน มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ 
ซึ่ งบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรได้รับประโยชน์ด้วย 

กระบวนงานส้าคัญมีการปรับปรุงใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากการด้าเนินงาน เกิดการ
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

๘. กำรประเ มินผลลัพท์กำรจัดกำรควำมรู้   วัดผลการ
ด้าเนินงานการจัดการความรู้เชิงผลผลิต (Output)  เช่น จ้านวน
องค์ความรู้ที่จัดเก็บ  จ้านวนคนเข้าใช้ระบบ KM  มีเทคโนโลยี
สนับสนุน จ้านวนนวัตกรรมที่น้าองค์ความรู้มาคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 

องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนงาน เกิด
ผลลัพท์เชิงปริมาณ คุณภาพ เกิดนวัตกรรม
องค์กร  รวมทั งผลลัพท์ในการเกิดเป็น
วัฒนธรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน  
ผลลัพท์ในเชิงคุณภาพ  ปริมาณที่ชัดเจน 

 

๑ .๖  หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการความรู้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อจน. ด้าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม  ได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่ง อจน. ได้มีการเตรียมจัดสรรทรัพยากรในการจัดการ
ความรู้  งบประมาณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรต่าง ๆ ทั งนี  ต้องขึ นอยู่กับ
บริบท ความเหมาะสมขององค์กร สถานการณ์ปัจจุบันเป็นส้าคัญ รวมทั งการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ที่จะสนับสนุนการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
จัดสรรทรัพยากรที่ส้าคัญ 4 ประการ  ดังนี   

1. ควำมประหยัด (Economy) การด้าเนินงานจะต้องเป็นไปโดยมีความประหยัด ใช้ทรัพยากร 
ทุกอย่างให้คุ้มค่าท่ีสุด และได้คุณภาพของผลงานดีที่สุด 

2. ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) ทุกโครงการจะต้องมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับและทุกคนมีความ
พึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ น โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ประหยัดที่สุด และได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า 
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-๑๑- 

3. ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการทุกโครงการจะต้องด้าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ น้าผลที่เกิดขึ นเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้หากได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ก็
ถือว่ามีประสิทธิผล 

4. ควำมยุติธรรม (Equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใช้จ่ายทรัพยากรจะต้อง
เป็นไป ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ทั งนี เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
หลักการในการจัดท้างบประมาณโครงการและจัดสรรทรัพยากร โครงการดังกล่าวบางครั ง เรียกว่า  4 E'S ซึ่งเป็น
หลักส้าคัญของการบริหารงานโดยทั่วไปหลักการหนึ่ง 

นอกจากนี  ได้พิจารณารายละเอียดในการใช้ทรัพยากรเพ่ือที่จะช่วยให้การพิจารณาสนับสนุน และ
อนุมัติโครงการเป็นไปด้วยดี ทั งนี  ทรัพยากร คือ สิ่งที่เอื ออ้านวยต่อการด้าเนินงานการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็น
ทรัพยากรที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน ดังนี  

ทรัพยำกร กำรเตรียมควำมพร้อมทรัพยำกร หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ  (กำรเงิน) พิจารณางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ที่สามารถ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก้าหนด (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ งบประมาณจากการช่วยเหลือของ
ต่างประเทศ งบประมาณจากการบริจาคของ
หน่วยงานหรือองค์กรเอกชน เป็นต้น) 

ฝ่ายบัญชีการเงิน/
ฝ่ายจัดการรายได้ 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(กำรเงิน /ไม่ไช่การเงิน) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่  หรือปรับปรุงระบบ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั งนี ต้อง
ค้านึงถึงช่องทางที่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วอีกด้วย 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

บุคคลำกร (ไม่ใช่กำรเงิน) สร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้
ขององค์กร และพร้อมเตรียมตัวสนับสนุน
กระบวนการจัดการความรู้ 

ทุกหน่วยงาน 

วัฒนธรรมองค์กร  
(ไม่ใช่กำรเงิน) 

ประเมินวิเคราะห์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ก่อน
จัดท้าแผนวัฒนธรรมองค์กรระยะยาว และแผน
ประจ้าปี 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ไม่ใช่กำรเงิน) 

ท้าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรให้มีการจัดสรร
เวลาในการท้างานโดยแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการความรู้ นวัตกรรมองค์กร โดย
ก้าหนดให้เป็น KPI ถ่ายทอดระดับฝ่าย/ส้านัก กอง 
บุคคลเป็นล้าดับ 

ทุกหน่วยงาน 
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-๑๒- 

กำรประเมินตรวจสอบ
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

สร้างการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบการด้าเนิน
กระบวนการจัดการความรู้ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

           จากการพิจารณาผลการด้าเนินงานการจัดการความรู้ พ.ศ. 2563 พบว่า หน่วยงานภายในต้องการ
ทรัพยากรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ และทรัพยากร
ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั งการประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการจัดการความรู้
ของพนักงาน ก่อนทบทวนแผนถ่ายทอดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรม 
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บทที่ ๒ 
การจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย 

 

               คณะท้างานด้านการประเมินผลการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ อจน. ได้ด้าเนินการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการจัดการความรู้ (KM SWOT) จากข้อมูลสภาพแวดล้อมทั งภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ รวมถึงผลการส้ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ต่อการด้าเนินงานของ อจน.  และผลการส้ารวจความคิดเห็นและความต้องการด้านการสื่อสารถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารความรู้ระหว่าง อจน. กับหน่วยงานภายนอก รวมทั งมีการประชุมร่วมกับคณะท้างาน
ด้าเนินการเกณฑ์ประเมินผลกการจัดการความรู้ของ อจน.   ทั งนี  การด้าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการความรู้ แต่ อจน. พร้อมในการรับ
การเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี  
  
๒.๑  กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค กำรจัดกำรควำมรู้ (KM SWOT) ดังนี  
 

SWOT  การจัดการความรู้ Evidence base 
จุดแข็ง (Strength) 

๑.มีการก้าหนดกระบวนการท้างานที่ ส้ าคัญทั ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 

 

๑. อจน. ก้าหนดกระบวนการหลัก (Core Process) 
และกระบวนการสนับสนุน (Support Process)  โดย
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจของ อจน. เป็นเครื่อง
ชี น้าว่าจะต้องมีกระบวนการหรือระบบงานใดมา
รองรับเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยจะมีการ
พิจารณาถึงเงื่อนไข สภาวะแวดล้อม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประกอบด้วย 

 
๒.มีข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 

๒. อจน. มีกระบวนการแสวงหาความรู้จากหน่วยงาน
ภายในและจากหน่วยงานภายนอก รวมทั ง 

๓. มีนโยบาย เป้าหมายการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ๓. แผนแม่บทการจัดการความรู้ ก้าหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั น 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การบูรณาการองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั ง
องค์กรการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 

 ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อจน. ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณดด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

๒. โครงสร้างองค์การจัดการน ้าเสียยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัด เจนด้านการจัดการความรู้และ
ความคิดสร้งสรรค์ 
 

 ๒.  อจน. มีค้าสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่งตั งคณะท้างานส่งเสริม
กระบวนการการจัดการความรู้ WMA  KM Team  
 

3. กระบวนการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบองค์กร
ยังไม่สมบูรณ์ รวมถึงยังไม่น้าไปสู่การพัฒนาไปถึงการ
จัดการนวัตกรรม 
 
 
 

๓. การด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ อจน.อยู่
ในระยะเริ่มต้นเริ่มด้าเนินงาน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการความรู้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร ยังต้อง
ศึกษาแนวทางจากภายนอกอีก 

โอกำส (Opportunities) 
๑.มีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
ส้าคัญกับหน่วยงานภายนอก 
 

อจน. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการ
บริหารจัดการน ้าดีและน ้าเสียอย่างยั่งยืนกับการ
ประปานครหลวง และด้าเนินการโครงการพ่ีเลี ยงกับ
การประปาภูมิภาค 

๒. มียุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และแผน
แม่บทการบริหารจัดการน ้า ๒๐ ปี 

มีเป้าหมายการพัฒนายึดหลักภาครัฐกของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความต้องประชาชน 

ข้อจ ำกัด (Threats) 
 ๑. การรับรู้ข่าวสารด้านน ้าเสียที่ไม่ถูกต้องผ่านสื่อ
ออนไลน์และถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว อาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่องค์กร 
                    

ปัจจุบันการรับข้อมูลข่าวสารมีทุกช่องทาง สื่อออนไลน์
ที่สามารถเผยแพร่ได้เร็ว ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกกลั่นกรอง
ก่อนเผยแพร่ 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้านอ่ืนๆ กฎหมาย 
มาตรการต่าง ๆ ที่เกิดขึ นใหม่ ท้าให้ต้องมีการพัฒนา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกา 
เลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ออกไปก่อนจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 เหตุมี
ผลกระทบจากโควิด กฎหมายมีรายละเอียดซับซ้อน 
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-๑๕- 

ความรู้เพ่ิมเติมอย่างทันท่วงทีเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 
 

ต้องใช้เทคโนโลยีขั นสูง และมีบทลงโทษทั งคามรับผิด
ทางแพ่งและโทษทางปกครองและอาญา ค่อนข้างแรง 

 

๒.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Analysis) 
        2.๒.๑ กำรจัดจัดล ำดับควำมส ำคัญของจุดแข็ง (Strengths) และโอกำสในกำรปรับปรุง (OFIs) 
              อจน. ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยพิจารณาผลการประเมินด้านการจัดการความรู้ของ 
อจน. ผลสรุปแบบส้ารวจความคิดเห็นการจัดการความรู้ของ อจน. การประชุมหารือร่วม เพ่ือพิจารณาความพร้อม
การจัดการความรู้ของ อจน. รวมทั งพิจารณาหลักเกณฑ์จากประเมินด้านการจัดการความรู้ในมุมมอง ๓ มิติ ได้แก่ 
มติบทบาทผู้น้า/บุคลากร  มิติกระบวนการ  และมิติผลลัพท์ โดยแบ่งการจัดการความรู้เป็น ๖ ด้าน ทั งนี  ได้มีการ
วิเคราะห์ประเมินระดับพัฒนาการจัดการความรู้ และวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง 
ทั ง ๖ ด้าน สรุปได้ดังนี  
ด้ำนกำรน ำองค์กร 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑. ผู้บริหารระดับสูงก้าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายการ
จัดการความรู้ที่ชัดเจน รวมถึงก้าหนดเป้าหมายการ
ด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ทั งระยะสั นและ
ระยะยาว  

๒. ผู้บริหารระดับสูงแต่งตั งคณะท้างานด้านการ
จัดการความรู้ ได้แก่ คณะท้างานก้ากับติดตามการ
ด้าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลใหม่   
คณะท้างาน WMA KM & INNO Team และ
คณะท้างานส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ที่มา
จากทุกสายงาน มีการก้าหนดหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

๓.ผู้บริหารสื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการด้าเนินงาน 
นโยบายเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้บุคลากร 

๑.คณะกรรมการ อจน. มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบนโยบายด้านการจัดการความรู้  

๒. การจัดการความรู้ต้องแสดงถึงการเชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หรือยุทธศาสตร์องค์กร 
และแผนงานที่ส้าคัญอย่างอ่ืน และมีการใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากการด้าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่ง
อ่ืนๆ ในการปรับปรุงทิศทางการด้าเนินงาน หรือ
นโยบาย รวมถึงเป้าหมายการด้าเนินงานขององค์กร
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

๓.บทบาทหลักในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ยัง
เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ยังไม่แสดงถึงบทบาทการ
น้าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการท้างานใน
สายงานของตนเอง 
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-๑๖- 

 ๔. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย การแสดงตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดีด้านการจัดการความรู้ รวมทั งมีแนวทางในการ
กระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 

ด้ำนกำรวำงแผนและทรัพยำกรสนับสนุน 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑.อจน. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องทั งภายใน
ภายนอกในการก้าหนดกลยุทธและแผนงานการ
จัดการความรู้ และมีการก้าหนดเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ทั งระยะสั นและระยะยาว รวมถึงตัวชี วัดในการ
บรรลุเป้าหมาย และมีการถ่ายทอดแผนไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

๒.เริ่มมีแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และมีการ
จดัสรรทรัพยากรที่ส้าคัญ 

๑. การติดตามประเมินผลด้านการจัดการความรู้ยังไม่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดของแผนงาน 
โครงการที่ก้าหนด และการด้าเนินงานที่จ้าเป็นหลัง
การติดตามผล เพื่อให้การทบทวนแผนงานการจัดการ
ความรู้รวดเร็ว ทันการณ์และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ แผนงานการจัดการ
ความรู้ 

๒. อจน. ยังไม่พบการน้าผล/ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
การทบทวน ติดตามการด้าเนินงานไปใช้ในการ
ตัดสินใจปรับปรุงการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

๓.ต้องมีการจัดล้าดับความส้าคัญของทรัพยากร และ
การน้าความต้องการขององค์กรหน่วยงานมาใช้
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร และยังไม่พบการ
การปรับการจัดสรรทรัพยากรระหว่างด้าเนินงาน 
พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการความรู้ และ
การทบทวนแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่ามี
งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอพร้อม
ด้าเนินงานการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องบรรลุผล
ส้าเร็จ 
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-๑๗- 

ด้ำนบุคลำกร 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑. อจน.มีการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และ
แรงจูงใจ โดยเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการ
ประเมินผลงานของบุคลากร รวมถึงการสร้างเวทีกิจ
กรมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
๒. อจน. มีการส้ารวจพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการ
จัดการความรู้ เพ่ือทราบช่องว่างในการปรับปรุง 

๑.การสร้างเวทีกิจกรรมยังไม่ต่อเนื่องและไม่แสดงถึง
ความครอบคลุมทั่วทั งองค์กร รวมทั งการสื่อสาร สร้าง
ความเข้าใจความส้าคัญและประโยชน์ทิศทาง 
เป้าหมายแนวทางการจัดการความรู้ควรครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับใน อจน. 

๒.ปรับปรุงวิธีการในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
ประโยชน์ ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการจัดการ
ความรู้ ควรครอบคลุมบุคลากรทั่วทั งองค์กร 

๓. การส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์น้าไปสู่
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

๔. การพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถในการด้าเนินงานการจัดการความรู้ 

๕. การก้าหนดแนวทาง/วิธการในการสอบทานการ
ด้าเนินงานของกระบวนการที่ส้าคัญ KM Audit 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑. อจน.มีการก้าหนดกระบวนการจัดการความรู้  

๒.การสร้าง/แสวงหาความรู้ที่ส้าคัญจากแหล่งความรู้
ทั งภายในและภายนอก แหล่งความรู้ที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ   การรวบรวม เรียบเรียง และจัดเก็บ
ความรู้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและการใช้ การท้าให้
ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ครบถ้วนตามความต้องการได้อย่าง
ทันการณ์และท่ัวถึง 

๑.กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรควรมีความ
เป็นระบบ มีการก้าหนดความรู้ที่ส้าคัญต่อการ
ด้าเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

๒.การน้าความรู้มาใช้ เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผน
กลยุทธ์ และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

๓. การน้าเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการ
จัดการความรู้ต้องเพียงพอและสอดคล้องกับการ
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-๑๘- 

๓. อจน.เริ่มมีการก้าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส้าคัญ และเริ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่
เป็นคู่ความร่วมมือ  

 

ก้าหนดความรู้ที่ส้าคัญ และสื่อสารกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคคลากรทุกระดับทั่วทั งองค์กร  

๔.กระบวนการจัดการความรู้ถูกน้าไปด้าเนินการและ
ปฏิบัติให้เกิดขึ นจริงได้ในทุกขั นตอน  

๕.น้าข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากการด้าเนินงานไปใช้ใน
การทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้  

๖. การก้าหนดสารสนเทศ/ความรู้ ที่ต้องการ และการ
ก้าหนดวิธีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้
จากหน่วยงานภายนอก(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ต้องผ่าน
ช่องทางที่มีประสิทธิผล  

๗.การน้าสารสนเทศ/ความรู้ที่ได้มาสร้างคุณค่าเพ่ิม
ผ่านความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (Good 
Practices) การเทียบเคียง (Benchmarking) หรือ
วิธีการอ่ืนๆ  

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑. อจน.เริ่มมีการก้าหนกระบวนการที่ส้าคัญทั ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key 
and Support Process)  

๒.อจน.เริ่มมีการวิเคราะห์และระบุจุดที่ต้องควบคุม 
ระมัดระวัง หรือจุดส้าคัญ/วิกฤติ (Critical Step) ใน
ขั นตอนปฏิบัติงาน และมีการส้ารวจความตระหนัก
ด้านความเสี่ยงของบุคคลากร  

๑.การพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ประจ้าวัน (Daily Operation) ทั งในส่วนของ
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิผลและต่อเนื่อง 

๒.การใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ 
และใช้ในการจัดการความรู้ เป็นกลไกหนึ่งในการ
พัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และยังไม่
พบว่าการก้าหนดความรู้ที่ส้าคัญและการสร้าง/
แสวงหาความรู้ขององค์กรสอดรับกับกระบวนการ
ท้างานที่ส้าคัญ และยุทธศาสตร์องค์กร 

๓.การน้าการจัดการความรู้ไปใช้ในการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
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-๑๙- 

ควบคุม จุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวังหรือจุดส้าคัญ/
วิกฤติ(Critical Step) ให้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความระมัดระวัง และการสร้าง
ความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ส้าคัญทั งกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน (Key and Support Process) 

๔.การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงใน
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน มีความ
เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

ผลลัพธ์การจัดการความรู้ 

จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 

๑.อจน.มีผลลัพธ์ในด้านการด้าเนินงานตามแผนงาน 

และผลลัพธ์เชิงปริมาณในการจัดเก็บองค์ความรู้  

๑.การก้าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ในการด้าเนินงาน

เชิงคุณภาพของการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมการ

ด้าเนินงานในด้านต่างๆ ของการจัดการความรู้  

๒.ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมที่เกิดจากการใช้เครื่องมือการ

จัดการความรู้ หรือมาจากระบบ/กระบวนการที่ใช้

ความรู้เป็นฐาน 

 

               สรุปเป็นปัจจัยส้าคัญ ๓ ด้าน ประกอบด้วย คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี 
(Technology) มีรายละเอียด ดังนี   
 คน (People) 
๑. คณะกรรมการ ผู้บริหารก้าหนดนโยบายการจัดการความรู้ 
๒. KM Role Model ของผู้บริหาร 
๓. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๔. พัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้บุคลากรด้าน KM 
๕. วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
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-๒๐- 

 กระบวนกำร (Process) 
๖. ก้าหนดเป้าหมาย KM ระยะสั นและระยะยาว (KM Roadmap) 
๗. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้  
๘.น้าผลจากการติดตามปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ้าวัน กระบวนงานหลัก กระบวนการสนับสนุนที่ใช้ฐานความรู้  
๙. สื่อสารกระบวนการจัดการความรู้ให้บุคลากรทุกระดับทั่วองค์กร 
๑๐.การส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ KM  
 เทคโนโลยี (Technology) 
๑๑. น้าระบบเทคโนโลยีด้านการจัดการมาใช้ที่ใช้ง่าย   
๑๒. การจัดสรรทรัพยากรระบบเทคโนโลยีสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
           ทั งนี  ได้จัดล้าดับความส้าคัญปัจจัยพิจารณาจาก  ๒ มิติ ได้แก่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับองค์กร และ
ความไม่ยุ่งยากในการด้าเนินงาน สามารถด้าเนินงานได้ทันทีหากมีผลกระทบสูง และไม่ซับซ้อน จะจัดล้าดับที่ต้อง
ปรับปรุงเริ่มต้นน้าไปสู่แผนงานยกระดับการจัดการความรู้ของ อจน.  
 

2.2.๒.  พระรำชกฤษฎีกำจัดตั งองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ.2538 ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ อจน.         
จากการสรุปประเด็นอ้านาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2538  

พบว่า อจน. มีการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าเสียของประเทศ ซึ่งต้องมีการประสานการ
ด้าเนินงานกับหน่วยงานส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาขององค์กร ดังนั น อจน. จึงต้องจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน
เบื องต้นให้กับกลุ่มที่เป็นลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั งพนักงาน อจน. ให้มีองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดให้กับ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั่วทั งองค์กร 

 
 2.2.๓. โครงสร้ำง อจน. มีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) พบว่า อจน. มี
โครงสร้างที่แบ่งประเภทได้อย่างชัดเจน  ดังนั น การจัดการความรู้ให้กับพนักงาน จึงสามารถบูรณาการการจัดการ
ความรู้ให้ครอบคลุมทั่วทั งองค์กร และกลุ่มเป้าหมายโดยมีส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา เป็นหน่วยงานใกล้ชิดกับ
ลูกค้าและประชาชนของ อจน. 
 
๒.2.๔ แผนวิสำหกิจองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย (ทบทวนครั งที่ ๑) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์   
                        วิสัยทัศน์     
                        “บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืนภายในปี ๒๕๖๙” 
                        พันธกิจ 

๑. ออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบรวบรวม และบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
๒. ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 



 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖4  
องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๒๑- 

๓.  ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิง
เศรษฐกิจ 

                        ค่ำนิยมองค์กร 
                         “มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่” 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

SO 1 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำรน  ำเสียชุมชนทั่วประเทศ  

S1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

1.1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 S2 ประชาสัมพันธ์และสร้างการ
รับรู้ 

  2.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ 
  ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

  2.2 บูรณาการเครือข่ายในการ
บริหารจัดการน ้าเสีย 

  2.3 พัฒนาความรู้ทักษะด้านการ
จัดการน ้าเสียให้กับบุคลากร 

SO2 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
และน วัตกรรมในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรน  ำเสีย  

S3 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วย
การประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

3.1 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วย
การประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

  3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 

 S4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
 

4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็น
องค์กรชั นน้า  

  4.2 พั ฒ น า ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการจัดการความรู้
ในองค์กร 

 
กำรก ำหนดเครื่องมือแปลงยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
           อจน. ก้าหนดโดยใช้ เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) เป็นกรอบที่ช่ วยให้องค์กรแปลง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไปสู่เป้าประสงค์ ตัวชี วัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร ผ่านการขับเคลื่อนทั ง
พฤติกรรมและผลงานที่ครอบคลุมประเด็น/มุมมองด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนทั ง 4 ด้าน คือ  
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-๒๒- 

1. มุมมองด้านการเงิน หรือ ประสิทธิผล 
  2. มุมมองด้านลูกค้า หรือ คุณภาพบริการ 
  3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน หรือ ประสิทธิภาพ (ในการปฏิบัติงาน) 
  4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา หรือ การพัฒนาองค์การ 

 

 

2.2.๕. กำรพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงองค์กร ที่อาจมีผลท้าให้การด้าเนินงาน ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการน้า
สถานะความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาพิจารณาเป็นปัจจัยน้าเข้าเพ่ือประกอบการจัดท้าแผนฯ  
 

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 
Strategic Risk: S ๑. การฟ้ืนฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ้านวน 22 พื นที่) 

๒. ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบ
บ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O ๓. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

Financial Risk: F ๔. รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

Compliance Risk: C ๕. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการ      
น ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
            สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ Risk Map พบว่าประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ คือ การ
ส้ารวจความคิดเห็น และความต้องการด้านการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารความรู้ ระหว่าง อจน. 
และหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียท 
ดังนั น อจน. ต้องมีการจัดท้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พนักงานน้าไปเผยแพร่ รวมทั ง การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ของ อจน. 

 



 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖4  
องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๒๓- 

 ๒.2.๖. แผนกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรจัดกำรน  ำเสยี พ.ศ 2563-2565 

          ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
1. การวางแผนพัฒนาระบบ
การสรรหาและการจัดการ
อัตราก้าลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ 

วางแผนและบริหารก้าลังคนให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหลักของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อให้ อจน.บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างยั่งยืน 

2. การเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตาม
พันธกิจของ อจน. 

3. การพัฒนาความ 
สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ภายในองค์กร 

จัดให้พนักงานแต่ละสายงานได้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ พร้อมกับการ
ปรับตัวในทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต  

4. การพัฒนาระบบสาร 
สนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

            สรุปประเด็นจากยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ 2563-2565 มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในการสร้างการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ จนน้าไปสู่การปฏิบัติ
ในการท้างานประจ้าวัน เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ น อีกทั งการบริหารทุน
มนุษย์เป็นด้านส้าคัญในการประเมินผล Core business Enablers ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาบุคคลากรด้านการ
จัดการความรู้ น้าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและถูกใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานหลัก และกระบวนการสนับสนุน  
ซึ่งจากการด้าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีการด้าเนินงานครอบคลุมทุกสายงาน และยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทั งองค์กร 
2.2.7. แผนปฏิบัติกำรองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย ประจ ำปีงปบระมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

           สรุปประเด็นจากแผนปฏิบัติการฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในการสร้างการเรียนรู้ คือ การ
ด้าเนินงานแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์การจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย คือ การจัดให้มี
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย (การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย)  และการปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสีย ดังนั น การจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย องค์ความรู้ด้านการเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้า เสีย เ พ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานหลักของ อจน. ให้ เป็ นมาตรฐานทั งองค์กร 
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-๒๔- 

2.2.8. แผนยุทธศำสตร์ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ทบทวนครั ง
ที่ ๑)  

กำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์  
- ให้บริการปรึกษา วางแผน ด้าเนินการส้ารวจ การบริหารโครงการ และจัดท้า

รายงานโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- ให้บริการงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียม

เอกสารประกอบ          ที่เกี่ยวข้องส้าหรับการประมูลงาน 
- ให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- ส้ารวจท่อรวบรวมน ้าเสียโดยใช้เครื่อง CCTV 

กำรให้บริกำรเชิงสังคม 
- จัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย โดยมีการ

แสดงผลการรายงานคุณภาพน ้าแบบอัตโนมัติ และควบคุมการท้างานของเครื่องจักร 
- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 
- น้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
- สนองงานในโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
- ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบควบรวมบึง

ประดิษฐ์ของ      มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 
โครงกำรเอกชนร่วมทุน 

- สร้างความสนใจและดึงดูดเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  ใน
ลักษณะการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นหลักรวมทั งส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการเพ่ือให้
ภาครัฐสามารถลงทุนพัฒนากิจการดังกล่าวได้รวดเร็วมากขึ น 

- ลดข้อจ้ากัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ      ในการให้บริการแก่ประชาชน 

 

     ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรควำมคำดหวังของลูกค้ำ ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
               ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องของ อจน. เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรม รามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์การจัดการน ้าเสีย 
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี  
      ๑  (แผนวิสาหกิจขององค์การจัดการน ้าเสียต้องสอดคล้องกับแผนฯ ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง เพราะลักษณะของพื นที่แต่ละชุมชนมีความหนาแน่นต่างกัน ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นต่้า ก็อาจไม่ต้องมี       
การจัดการน ้าเสียมากเท่ากับชุมชนขนาดใหญ่ 
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-๒๕- 

  ๒) ประเด็นการจัดการน ้าเสียต้องอยู่ในความสนใจของประชาชน 
  ๓) ต้องมีความพร้อมในเรื่องที่ดินในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพราะที่ดินเป็นสิ่งที่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากประชาชน 
  ๔) องค์การจัดการน ้าเสียต้องทบทวน อัตราบุคลากร แผนการด้าเนินงาน และงบประมาณ              
ให้มีความสอดคล้องกับปริมาณงานด้วย 
  ๕ (ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน 
  ๖  (องค์การจัดการน ้าเสียอาจจะต้องพิจารณาร่วมลงทุนกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน   

๗  (ต้องจัดท้า Big Data ขององค์กร 
  ๘  (ให้น้าข้อมูลจากการประเมินผลด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ สคร . มาใช้ในการปรับปรุง
แผนวิสาหกิจ  
  ๙) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่ไม่สามารถบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียได้เอง ให้
องค์การจัดการน ้าเสียเข้าไปช่วยเหลือในการบริหารจัดการน ้าเสีย ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด้าเนินการได้
เองนั น องค์การจัดการน ้าเสียควรเป็นที่ปรึกษาในเชิงเทคนิค 
  ๑๐) องค์การจัดการน ้าเสียต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการเป็นอันดับหนึ่งของการจัดการ      
น ้าเสียของประเทศ 
  ๑๑) ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างความตระหนักรู้กับภาคประชาชนในเรื่องการดูแลแหล่งน ้า 
  ๑๒) ควรมีการแบ่งระดับการจัดการน ้าของเมือง ท้องถิ่น หรือภูมิภาค เนื่องจากรูปแบบการ    ใช้
น ้าแตกต่างกัน 
  ๑๓) ต้องมีการบูรณาการและฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการน ้าเสียให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

   สรุปประเด็นจากยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ 2563-2565 มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสร้างความพึงพอใจ ความต้องการ 
ความคาดหวัง เช่น งานการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความ
สนใจมาก ดังนั น อจน. จึงควรสนุนการด้าเนินงานงานจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย (รายได้น้าเข้าองค์กร) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจสนับสนุนงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้ครบวงจร และยั่งยืนยิ่งขึ น 
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-๒๖- 

๒.2.๙ ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ(VOC  VOS) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลูกค้ำ) ต่อกำรบ ำบัดน  ำเสีย 
และกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อโครงกำรน ำน  ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ 
จ ำนวน 26 พื นที่ 

              สรุปประเด็นการส้ารวจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื นที่ 26 แห่ง จ้านวน 520 คน   ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ดังนี  ภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อจน.  ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 หรือคิดเป็น ร้อยละ 94.00 โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการให้บริการ เช่น เพ่ิมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประจ้าสาขา -พื นที่  เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆให้มากขึ น และจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น เป็นต้น ดังนั น อจน.  ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเซียลต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, Page 
ฯลฯ การจัดประชุมประชาชน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ เป็นต้น                   

  2.2.๑๐. กระบวนกำรหลัก (Core Process) และกระบวนกำรสนับสนุน (Support Process) ขององค์กำร
จัดกำรน  ำเสีย  
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-๒๗- 
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-๒๘- 
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-๒๙- 
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              สรุปประเด็นส้าคัญของกระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนงานหลัก ๗ กระบวนงาน และกระบวนการสนับสนุน 
 จ้านวน  ๖ กระบวนการ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ ก้าหนดเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ส้าคัญ (Key Work Process) 
 กระบวนการย่อยของการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทั งนี  ยังได้ค้านึงถึงการส้ารวจความต้องการ ความคาดหวังจากลูกค้า 
 ผู้มีส่วนได่ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ โดยน้ามาส่วนหนึ่งในการด้าเนินงานของ อจน.ที่สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงขององค์กร  ดังนั น อจน. ต้องมีการจัดให้มีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการหลัก  
กระบวนการสนับสนุน เพ่ือจะเป็นการสนับสนุนงานของ อจน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

 

 

               2.2.๑๑. ระบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ (SE-AM) ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
                    มุมมองใน ๓  มติ ดังนี                                          

มิติที่ 1 บทบำทผู้น ำ/บุคลำกร 
     1) KM Leadership : การน้าการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์เป้าหมาย หรือกลยุทธ์
ขององค์กร โดยผู้บริหารก้าหนดทิศทางและเป้าหมายของการจัดการความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     2) Planning & Resources : การน้ากลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
บรรลุผลส้าเร็จ โดยจัดสรรทรพัยากรและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด้าเนินงาน รวมทั งการ
ติดตามและประเมินผล      
      ๓) People : การท้าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมการท้างาน รวมทั ง
กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่น้าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้โดยสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 
 
มิติที่ 2 กระบวนกำร 
       ๑) KM Process : กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/ความรู้จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ 
        ๒) Operational Process : การน้าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั งการสร้างความตระหนักผ่านการจัดการความรู้ถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานใน
กระบวนการที่ส้าคัญ 
         ๓) KM Process : กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/ความรู้จากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียและการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ 
 มิติที่ 3 ผลลัพธ์ 
          ๑) KM Results : ผลการด้าเนินงานด้านต่างๆ ทั งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เก่ียวข้อง 
หรือเกิดจากการจัดการความรู้ที่องค์กรด้าเนินการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและแนวโน้มที่ดีขึ น
อย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ และสามารถต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
องค์กร 
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-๓๑- 

 

2.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (External Factor Analysis) 

2.3.๑.  นโยบำยประเทศไทย 4.0 
            สรุปประเด็นที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ ดังนี  

            ๑. มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับ
โมเดลเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว  
             ๒. Bio – Circular – Green Economy สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและ 
ความรู้ในองค์กรเพ่ือรองรับการบูรณาการเข้าสู่อาเซียน และการเข้าสู่ประชาคมโลก 
 

  2.3.๒. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 

             สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ ดังนี  อจน. จะต้องสร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบ
ด้านที่จ้าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โดยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
                     
2.3.๓. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
             สรุปประเด็นที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ ดังนี  

            ๑. การมีองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือให้น ้าเสียที่บ้าบัดได้
สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
             ๒. เน้นการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรไปเชื่อมต่อหรือผลักดันให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ โดยการน้าองค์ 
             ๓. ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ไปเพ่ิมมูลค่าหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

2.3.๔. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2664) 
          สรุปประเด็นที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ ดังนี  
           ๑. จัดท้ายุทธศาสตร์และแผนการวิจัยและพัฒนาและจัดสรรงบประมาณการจัดการความรู้ การวิจัยของ
หน่วยงาน โดยมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นสังคมนวัตกรรมบน
ฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
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            ๒. มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาจ้านวนเพียงพอ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะ สนับสนุนบุคลากรเพ่ือ
การขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย อีกทั งพัฒนาศักยภาพ ด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูล เพ่ือเป็นฐานการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

                ๓. สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และภาคท้องถิ่น 
และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ การวิจัย การบริหารจัดการและการสนับสนุนวิจัย รวมทั งมีความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 2.3.๕. นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
            สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ ดังนี  
                 ๑. สร้างองค์ความรู้ที่ต่อยอดการพัฒนางาน นวัตนกรรมที่ใช้งานได้ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการใช้งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสีย 
                 ๒. พัฒนาก้าลังคนของ อจน. ให้มีศักยภาพ เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมและการบริการใหม่ เพ่ือให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยการมีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีการน้า วทน. มาใช้ในองค์กร และสร้างองค์กรให้
มีความเข้มแข็งด้านการจัดการความรู้การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ น 
                 ๓. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ที่ส้าคัญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อน้าองค์ความรู้ไปผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใน อจน. รวมทั งการการ
จัดท้าระบบฐานข้อมูลที่ส้าคัญของ อจน. ในรูปแบบของ e-Information เพ่ือเผยแพร่และให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและต่อประเทศ 
 
2.3.๖. แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
         สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ ดังนี  
         ๑.เตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส้าหรับการเพ่ิมขึ นของข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ ทั งเป็น
ฐานข้อมูล การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งเสริมให้น้าเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บ จ้าแนก และวิเคราะห์ 
          ๒. ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากร อจน. ให้สอดรับการท้างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัลโดยบุคลกรต้อง
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท้างาน จนสามารถพัฒนาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนางาน
จัดการความรู้ต่อยอดเป็นนวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าให้องค์กร 
          ๓. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความต้องการที่หลากหลาย
ของสายงานหรือกระบวนงานต่าง ๆ ขององค์กร พัฒนาทักษะ สร้างทัศนคติบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือน้า อจน. ไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย 
           ๔. พัฒนาผู้บริหารขององค์กรให้มีความเข้าใจและสามารถเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจของสายงาน 
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
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-๓๓- 

 
 2.3.๗. แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจสำขำสำธำณูปกำร  
                           

 
 
              สรุปประเด็นส้าคัญที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ ดังนี   อจน. จะต้องสร้างพันธมิตรในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะงานด้านการจัดการน ้าเสีย เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึง การสร้างองค์
ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุง Smart City และ Smart Hosting 
และระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒.3.๘ สรุปประเด็นส ำคัญของมำตรฐำน ISO30401: 2018 

             แนวทางในการจัดการความรู้ในองค์กร อย่างเป็นระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรจากการจัดการ
ความรู้ ทั งนี เป็นพื นฐานในการจัดการแก่องค์กรที่ต้องการได้รับการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระบบสากล 
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-๓๔- 

 
  2.3.๙. กำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID -19) 

                  ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ คือ อจน.จะต้องมีการน้าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดการความรู้ภายใน อจน. เพ่ือให้การจัดการความรู้ด้าเนินงานต่อเนื่อง และให้
พนักงานได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ น  โดยการท้างาน
ที่บ้าน (Work from Home) และน้าระบบสแกน QR Code มาใช้ในการรายงานตัวตนเข้า ออกงาน รวมทั งน้า
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (ระบบ Zoom) มาใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และงานการจัดการความรู้เป็นไป
อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรค 
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-๓๕- 

บทท่ี ๓ 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ .ศ . ๒๕๖4 

 
               จากแผนแม่บทการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑) ที่
ได้มีการวิเคราห์ปัจจัยภายใน ภายนอก การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT KM) การก้าหนด
ความรู้ที่ส้าคัญขององค์กร การสนับสนุนทรัพยากร และน้าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด้าเนินงานการติดตาม
ประเมิน และด้าเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ น บริบทองค์กร ประเด็นข้อสังเกตจากผลประเมินด้าน
การจัดการความรู้ จึงได้ก้าหนดเป็นแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของ อจน. พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี  
 
๓.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 
                    วิสัยทัศน์  

    “บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืนภายในปี ๒๕๖๙” 
                 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  ประกอบด้วย ๑  ยุทธศาสตร์        
๒ กลยุทธ์  ดังนี  

        บุคคล (People) กระบวนกำร (Process)  เทคโนโลยี (Teachnology)   
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การจัดการความรู้อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั งภายในและภายนอกองค์กร 
 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาแนวทางการจัดการองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ ๒  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการความรู้ของระบบงานที่ส้าคัญขององค์กร 

ตัวชี วัด 
 ๑. ร้อยละของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้าองค์
ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียไปประยุกต์ใช้ 
   - ปี 2563    ร้อยละ ๘๐ 
   - ปี ๒๕๖๔    ร้อยละ ๘๕ 
   - ป ี256๕    ร้อยละ ๙๐ 
๒.ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าและประชาชน 
    - ปี 2563    ร้อยละ ๙๐ 
    - ปี ๒๕๖๔    ร้อยละ ๙๕ 
    - ปี 256๕    ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ตัวชี วัด 
๑. จ้านวนองค์ความรู้ครอบคลุมกระบวนการหลัก

และกระบวนการย่อย 
    - ปี 2563    จ้านวน ๕ องค์ความรู้ 
    - ปี ๒๕๖๔    จ้านวน ๑๐ องค์ความรู้ 
    - ปี 256๕    จ้านวน ๑๕ องค์ความรู้ 
  ๒. จ้านวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนับสนุน
การจัดการความรู้ 
    - ปี 2563    จ้านวน ๓  เทคโนโลยี 
    - ปี ๒๕๖๔    จ้านวน  ๔ เทคโนโลยี 
    - ปี 256๕     จ้านวน ๕  เทคโนโลยี 
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-๓๖- 

แผนงำนโครงกำร 
๑. การพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
๒. โครงการเสริมสร้งองค์ความรู้และสร้างความ

ตระหนักด้านการจัดการความรู้ให้กับ
พนักงาน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมและการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

แผนงำนโครงกำร 
๑. โครงการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. โครงการจัดสร้างเวที กิจกรรมให้พนักงานมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านองค์ความรู้ทั่วทั ง
องค์กร 

๓.๒ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Roadmap) แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี  

 ระยะสั น (2563) 
           การปรับปรุงทิศทางการด้าเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการด้าเนินงานขององค์กรเก่ียวกับการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้บริหารสนับสนุนการจัดการความรู้และพนักงานตระหนัก
และให้ความส้าคัญการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดค่านิยม และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ทบทวน
โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะท้างาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ และพัฒนาบุคลากร/ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดการยกระดับ
โครงสร้างพื นฐานด้านการจัดการความรู้ และรวมทั งปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทางการสื่อสารด้านการจัดการความรู้
ให้แก่บุคลากร ในการสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส้าคัญของการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้เกิดค่านิยม และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ระยะกลำง (256๔) 
           การจัดการความรู้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์องค์กร ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่ส้าคัญของ อจน. และแผนงานอื่นๆ ภายนอก และมีการใช้ข้อมูลป้อนกลับจาก
การด้าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ผู้บริหารระดับสูงน้าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการท้างานใน
สายงานของตนเองที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาโปรแกรม และ
แพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือรองรับการจัดการความรู้ ทั งธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั งการปรับบทบาทให้
ผู้บริหารเป็นต้นแบบ (Role model) ผ่านปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี 

ระยะยำว (๒๕๖๕) 
         การน้ามาตรฐานสากลมาก้ากับติดตามการจัดการความรู้ของ อจน. การจัดการความรู้สนับสนุนต่อยอดให้
เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร การยกระดับการจัดการความรู้ในระดับสายงานให้มีการจัดการความรู้
ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบ (Success Model) ในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากล รวมทั งการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ นจากการจัดการความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 
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-๓๗- 

๓.๓ ขั นตอนกำรด ำเนินงำน  
               ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร  มีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ภายใน ภายนอก การก้าหนดความรู้ที่ส้าคัญขององค์กร การสนับสนุนทรัพยากร และน้าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การด้าเนินงานการติดตามประเมินผล โดยมุ่งเน้นการจัดท้าแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้บุคลากรของ อจน.  
ระดมความคิดให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ร่วมปรับแก้ไข เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพขององค์กร สภาพปัญหา 
ข้อจ้ากัด ตลอดจนความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งข้อดีของกระบวนการจัดท้าแผนแบบมีส่วน
ร่วมนั น จะท้าให้เกิดการวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง  
 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.กำรน ำองค์กร โดยผู้บริหารได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง 
นโยบายการจัดการความรู้  รวมทั งการมีส่วนร่วมของผู้บริหารใน
การจัดการความรู้ภายในองค์กร  สร้างการมีส่วนร่วมและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     มีการแต่งตั งคณะท้างานด้านการจัดการความรู้ ๓ คณะ โดย
มีผู้บริหารเข้าร่วมฯ คณะท้างาน WMA  KM Team เพ่ือร่วมกัน
วางแผนการจัดการความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ระยะยาว 
ระยะสั น และมีการสนับสนุนทรัพยากรด้าเนินงาน 

     ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเข้าใจ ความ
ตระหนักมีส่วนร่วมด้านการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมการท้างาน  และส่งเสริมทีมการจัดการความรู้
ขององค์กร ให้มีส่วนร่วมผลักดันให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และเป็นผู้น้าการจัดการความรู้   

  ๑.องค์กรมีการน้าความรู้มาใช้เพ่ือช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือกลยุทธองค์กร  
และท้าให้ เกิดการมีส่วนร่วมกันภายใน
องค์กร  

   ๒. อจน. มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ        
มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ท้าหน้าที่ขับเคลื่อน
ก้าหนดการด้าเนินงานให้เกิดผลรูปธรรม     
และเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานปกติ   
โดยมีการระบุตัวชี วัด เป้าหมาย มีระบบการ
ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

    ๓.ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักถึงการ
จัดการความรู้ จนเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้
ร่ วมกัน สร้ างความเชื่อมั่น  กระตุ้น ให้
บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ ผลักดันให้
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒. กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ รวมทั งการจัดท้า
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้/คู่มือการจัดการความรู้  รวมทั ง
สนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการความรู้ 

๑. องค์กรมีกระบวนการจัดการความรู้ที่
ด้าเนินการได้จริง องค์ความรู้ที่จ้าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เสริมให้ยุทธศาสตร์องค์กร
ประสบผลส้าเร็จบรรลุเป้าหมายทั งระยะสั น 
ระยะยาวต่อเนื่องและยั่งยืน  
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-๓๘- 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 

๓. บุคลำกร มีการสื่อสารจัดกิจกรรม สร้างความรู้  ความ
ตระหนักการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือให้องค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลง    มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร  ในการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศความรู้จากหน่วยงานภายนอก  สนับสนุน
กระบวนการจัดการความรู้แต่ละขั นตอนอย่างเหมาะสม และ
น้ามาปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ การปฏิบัติงานหน่วยงาน
ภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

๑. บุคลากรมีวัฒนธรรมเกิดการเรียนรู้  
ตระหนักถึงการจัดการความรู้ในองค์กร เกิด
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะขององค์กร แห่งการเรียนรู้             
ใ น เ รื่ อ ง  Mental Model (ทั ศ น ค ติ
แนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ ใน
ด้าเนินการจัดการความรู้ 

 

๔. มีการก้าหนดกระบวนกำรท ำงำนที่ ส ำคัญ สนับสนุน
ยุทธศำสตร์องค์กรวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร 
ธุรกิจองค์กร   (กระบวนงำนหลักและกระบวนงำนสนับสนุน) 
ที่น้าระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุน มีระบบสอบทาน ประเมินผล
การปฏิบัติงาน  และก้าหนดตัวชี วัดผลการด้าเนินงานเชิงคุณภาพ 
(Outcome)  องค์กรและพนักงานมีการน้าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน กระบวนงานอย่างเป็นระบบ  
และสร้างความตระหนักผ่านการจัดการความรู้ในกระบวนงาน
ส้าคัญ 

สร้ า งมู ลค่ า เ พ่ิ มผ่ านความร่ ว มมื อกั บ
หน่วยงานภายนอก โดยการน้าเทคโนโลยีมา
สนับสนุน มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ 
ซึ่ งบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรได้รับประโยชน์ด้วย 

กระบวนงานส้าคัญมีการปรับปรุงใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากการด้าเนินงาน เกิดการ
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

๘. กำรประเ มินผลลัพท์กำรจัดกำรควำมรู้   วัดผลการ
ด้าเนินงานการจัดการความรู้เชิงผลผลิต (Output)  เช่น จ้านวน
องค์ความรู้ที่จัดเก็บ  จ้านวนคนเข้าใช้ระบบ KM  มีเทคโนโลยี
สนับสนุน จ้านวนนวัตกรรมที่น้าองค์ความรู้มาคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 

องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนงาน เกิด
ผลลัพท์เชิงปริมาณ คุณภาพ เกิดนวัตกรรม
องค์กร  รวมทั งผลลัพท์ในการเกิดเป็น
วัฒนธรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน  
ผลลัพท์ในเชิงคุณภาพ  ปริมาณที่ชัดเจน 
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-๓๙- 

๓.๔ กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

๑. กำรก ำหนดขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้และเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ ครอบคลุมแนวทางของ
การด้าเนินงานขององค์กร สถานการณ์ บริบทขององค์กร โดยค้านึงถึงผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ได้จากการก้าหนด
ขอบเขต KM คือ อจน. ได้รับประโยชน์อย่างไร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ หากได้ด้าเนินการแล้วจะ
เกิดการปรับปรุงชัดเจน แก้ไขปัญหาขององค์กรได้ มีโอกาสส้าเร็จสูง ความเหมาะสมกับบริบทองค์กรใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ในพิจารณา ๔ แนวทางดังนี  

แนวทำงที่ ๑ เป็นความรู้ที่ส้าคัญ และจ้าเป็นและสนับสนุนการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสาตร์ของ อจน.  สนับสนุนกระบวนการหลัก  กระบวนการสนับสนุน   

แนวทำงท่ี ๒ เป็นความรู้ที่เกิดผลดี  ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

แนวทำงท่ี ๓ เป็นความรู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้ 
แนวทำงที่ ๔ เป็นความรู้ที่ต่อยอดให้เกิดแนวทางการด้าเนินงานธุรกิจใหม่ นวัตกรรมใหม่ให้กับ

องค์กร 
๒. ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย (KM Focus Area) จากก้าหนดขอบเขต

การจัดการความรู้ใน ๔ แนวทางข้างต้น จึงได้วิเคราะห์การด้าเนินงานของ อจน. จากปัจจัยภายใน ภายนอก 
รวมทั งผลการประเมินความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
ด้านการบริหารจัดการน ้าเสียที่ครอบคลุมถึงการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย การปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้า เสีย 
และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดการน ้าเสียซึ่งด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลูกค้า ประชาชน ดังนั น การพัฒนางานวิชาการ งานบริการ งานพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นหน่วยงานของประเทศที่มี ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน ้าเสีย จึงเป็นสิ่งที่
ต้องด้าเนินการเร่งด่วน จึงไดก้้าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ใน ๕ ขอบเขต ดังต่อไปนี  

ขอบเขตที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสีย เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ 
อจน. ภารกิจองค์กรให้สามารถด้าเนินงานด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอบเขตที่ ๒ กำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีรู้ ความเชี่ยวชาญให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ขอบเขตที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้
มาตรฐาน เป็นสากล มีระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

ขอบเขตที่ ๔ กำรบริหำรลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน.  เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ความคาดหวัง รักษาความผูกพันของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

ขอบเขตที่ ๕ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ นวัตกรรม เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการด้าเนินงานขององค์กร เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ   
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-๔๐- 

๓. องค์ควำมรู้ที่ส ำคัญ และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  อจน. มีการ
ก้าหนดกระบวนงานหลักและกระบวนงานย่อยขององค์กร ซึ่งจากการพิจารณากระบวนงานทั งหมดขององค์กรแล้ว 
พบว่า องค์ความรู้ที่ส้าคัญและจ้าเป็นต่อการด้าเนินงาน ยังขาดการรวบรวมให้เป็นระบบ 

ทั งนี  การพิจารณาจัดการความรู้ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริบทองค์กร และเป็นความรู้
ทีม่ีความจ้าเป็นที่ต้องมีการสนับสนุนและเสริมสร้างให้พนักงานได้น้าไปใช้ได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย โดย
สามารถก้าหนดองค์ความรู้ที่ส้าคัญและจ้าเป็นต่อการด้าเนินงานของ อจน. ดังนี  

1. บริบทภายในองค์กร 
กระบวนงำนหลัก 1 : กำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
กระบวนกำรรอง 

1. กระบวนการออกแบบ  
2. กระบวนการก่อสร้าง 
 

กระบวนงำนหลัก 2 : กำรปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
กระบวนกำรรอง 

1. กระบวนการฟื้นฟูปรับปรุง  
2. กระบวนการติดตามและควบคุมการด้าเนินงาน 
 

กระบวนงำนหลัก 3  : กำรบริหำรจัดกำรรำยได้ 
กระบวนกำรรอง 

1. กระบวนการรับฟังลูกค้า  
2. กระบวนการส้ารวจความพึงพอใจลูกค้า  
3. กระบวนการสนับสนุนลูกค้า 
4. กระบวนการจัดเก็บรายได้ 
5. กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
6. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 

 
๔. รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Model) เพื่อกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ก้าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ที่เป็นกรอบในการ

ก้าหนดความรู้ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้ว คณะท้างานจัดการความรู้ได้พิจารณาหัวข้อเรื่องความรู้ที่ จ้าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานนั นเพ่ือคัดเลือกเป็นเป้าหมาย KM (Desired State) กล่าวคือเป็นการคัดเลือกองค์ความรู้เพ่ือมา
จัดท้าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย KM (Desired State) หรือความรู้ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่
ก้าหนดโดยมีรูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) ประกอบด้วย ๒ กระบวนการ คือ 
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-๔๑- 

(๑) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
(๒) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 
(1) กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) 

คณะท้างานฯ ได้ด้าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั นตอนที่ท้าให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั นตอน ดังนี  

1. กำรบ่งชี ควำมรู้ (ส้ารวจความรู้) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ้าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

องค์การจัดการน ้าเสีย มีการแต่งตั งคณะท้างานด้าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม และคณะท้างาน WMA KM Team เพ่ือพิจารณาภาพรวมขององค์กรจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกระบวนงาน แล้วน้ามาก้าหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) ที่มีความส้าคัญ 
มีความจ้าเป็นต่อการสนับสนุน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาว่าจากขอบเขตขององค์ความรู้ดังกล่าว เราต้องมีความรู้อะไรที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และพิจารณาว่า
ความรู้ใดมีอยู่แล้ว และความรู้ใดยังไม่มี โดยความรู้ที่มีอยู่แล้ว เป็นความรู้ของหน่วยงานหรือของบุคคล เป็นความรู้
เรื่องอะไร อยู่ที่ไหน 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (รวบรวมและพัฒนา) เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้
จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก้าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  

องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการต่อเนื่องจากการบ่งชี ความรู้ ว่าองค์กรต้องแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ และจัดท้าเป็นแผนปฏิบัติการประจ้าปี โดยใช้เครื่องมือ/วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม คือ การจัดเก็บวิธี
ปฏิบัติในรูปของเอกสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: 
CoPs) ถ้าเป็นความรู้ที่ต้องแสวงหาจากภายนอก ก็มีการวางแผนการแสวงหาความรู้ ซึ่งจากการจัดท้า
แบบสอบถามพนักงานทุกคนให้มีการทบทวนและแสวงหาความรู้ส้าคัญอยู่ไหน (Explicit Knowledge ความรู้ที่
อยู่ในรูปเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวคน) ซึ่งพนักงานได้ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการระบุองค์ความรู้ที่ส้าคัญและจ้าเป็นที่จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ น  

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต  

องค์การจัดการน ้าเสียได้มีการออกแบบการจัดเก็บรูปแบบคลังความรู้กลาง ฐานความรู้ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร/หนังสือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ เสียง/
ภาพเคลื่อนไหว มาแยกประเภท จัดที่เก็บให้เป็นหมวดหมู่และจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล เพ่ือให้ง่ายต่อ
การค้นหา และน้าไปประยุกต์ใช้ 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื อหาให้สมบูรณ์  

องค์การจัดการน ้าเสีย หลังจากแบ่งประเภท/หัวข้อ หรือโครงสร้างความรู้เป็นหมวดหมู่ในระบบ
สารสนเทศซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งานต้องมีการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการก้าหนดกระบวนการ
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กลั่นกรององค์ความรู้ ซึ่งอาจด้าเนินการโดยจัดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั น ๆ มาตรวจสอบวิเคราะห์ว่าความรู้ที่มีอยู่มี
ความถูกต้อง 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นการท้าให้ผู้ใช้ความรู้นั นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Webboard บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

องค์การจัดการน ้าเสีย ด้าเนินการพิจารณาช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งควรมีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย หรือบุคลากรเข้าถึง
ความรู้ดังกล่าวได้ 

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  ท้าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
อาจจัดท้าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท้าเป็นระบบ
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี ยง  การสับเปลี่ยนงาน 
การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

องค์การจัดการน ้าเสียมีการวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานในการน้าความรู้ เทคนิคในการ
ท้างาน เทคนิคการแก้ไขปัญหา ที่ได้จากการปฏิบัติงานแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยอาจจัดเป็น 
งานวัน KM Day เวทีความรู้  (Knowledge Forum) การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การแลกเปลี่ยนความรู้วิธีปฏิบัติ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice 
หรือ CoP) เป็นต้น  

7. กำรเรียนรู้ ควรท้าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์
ความรู้ และน้าความรู้ไปใช้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นการ
น้าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการท้างานเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาองค์กรหรือเพ่ือปรับปรุงงาน 
ให้ดีขึ นกว่าเดิม  

องค์การจัดการน ้าเสีย มีการสนับสนุนให้พนักงานน้าความรู้น้าความรู้ไปปฏิบัติจริง เมื่อปฏิบัติตาม
แล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) เพ่ือให้
หน่วยงานน้าไปพิจารณาปรับปรุงงาน “ความรู้นั นท้าให้เกิดประโยชน์กับองค์การหรือไม่ท้าให้องค์กรดีขึ นหรือไม่” 
 
(๒) กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

เป็นกรอบความคิด เพ่ือให้ อจน. มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี  

1. กำรเตรียมกำรและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร ทีมงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามและประเมินผล ก้าหนดปัจจัยความส้าเร็จอย่างชัดเจน 

โดยได้มีการด้าเนินงานเตรียมพื นฐานหน่วยงานให้เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้าง
บรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การเตรียมการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแต่งตั ง
คณะท้างานครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน 
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2. กำรสื่อสำร เช่น กิจกรรมที่ท้าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท้าประโยชน์ที่จะเกิดขึ นกับทุกคน 
และแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร 

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน ได้ทราบเกี่ยวกับการด้าเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ 
และนวัตกรรมขององค์กรที่จะมีการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับต่อองค์กร  
และต่อพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมทั งให้ทุกคนมีการเตรียมตัวในการด้าเนินงานว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรมี
การสื่อสารรประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะท้างานฯ ให้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบ 

3. กระบวนกำรและเครื่องมือ  ช่วยให้การค้นหาเข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก
รวดเร็วขึ น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด  
สถานที่ตั ง) ลักษณะการท้างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ 

เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตัวอย่างกระบวนการและ
เครื่องมือ เช่น การน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) มาใช้ในการจัดเก็บความรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้การ
เข้าถึงความรู้สะดวก สามารถดึงความรู้ออกมาใช้งานได้รวดเร็ว , คณะท้างานฯ พิจารณาร่วมกับในการจัดท้าองค์
ความรู้ น้าเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action 
Reviews : AAR) การสรุปบทเรียน (Lessons Learned) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice 
Exchange) มาใช้ในการแบ่งปันความรู้ในส้านักงานฯ 

4. กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงความส้าคัญและหลักการของการจัดการความรู้  
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล และปรับปรุง 

เป็นการท้าให้พนักงานในองค์กร ใช้กระบวนการและเครื่องมือตามที่เลือกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ 
การเป็นวิทยากรในกระบวนการจัดการความรู้ให้แก่คณะท้างานการจัดการความรู้ จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบ
ความส้าเร็จในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

5. กำรวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการด้าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้หรือไม่ มีการน้าผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด้าเนินการให้ดีขึ น มีการน้าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับให้
เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าวัดผลที่ขั นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ 
(System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น-วัดผลส้าเร็จใน
การด้าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจ้าปี  

6. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการ แรงจูงใจระยะสั น  
ระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท้าให้แต่ละช่วงเวลา 

จากการพิจารณาปัจจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า อจน. มี
องค์ความรู้มากมายทั งในระดับองค์กร ระดับบุคคล ดังนั น จึงจ้าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ภายใน 
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-๔๔- 

(Knowledge Management Process) ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ยังคงกระจายอยู่ไม่ว่า
จากตัวบุคคล หรือที่บันทึกเป็นเอกสาร แล้วน้าองค์ความรู้เหล่านั นมาผ่านกระบวนการจัดการให้เป็นระบบ เพ่ือให้
บุคคลกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย เกิดการพัฒนาตนเองจนเป็นผู้รู้ แล้วน้าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปท้าให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้เป็นทุนปัญญาขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) เพ่ือให้สามารถเพ่ิม
สมรรถนะในเชิงแข่งขันได้อย่างสูงสุด 
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-๔๕- 

แผนภำพขั นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีบัญชี 2564 ของ อจน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ากด่า 

แกจ่กนจ้แต่งตั งคณะท้างานด้าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  

งนิ ทครแ้าปฏดกนกดนรกนรกงนิ นรก ดรากลผ กรยรยรด าพื่อาป็านกอก

ใานรกิคราาดานรกนครหาิยทุธศรสกก์  นูยทุธ์ 

แกจ่กนจ้ ณรทครจรา WMA KM Team  

ไาาู่อืน 

าูอืน 

พนฒารกรกกาท โาโูยี

สานกสาาุนรกงนิ นรก

 ดรากลผ  

ทกทดาแูรนครหาิอจ ์ ดรากลผ ทีา่ีอยลใ่าอจ ์นก 

( ดรากลผ ที่ยนจอยลใ่ากนด า TK แูร  ดรากลผ ทีช่นิ แ ผูด EK) 

พดงรกณรทกนพยรนกแูรากกียา

สภรพแดิ ผูอาใานรกทครจรา

สานกสาาุนรกงนิ นรกากียากลผ  

 ณรทครจรานครหาิขอกาขก KM ( ดรากลผ ที่สคร นญ/

งคราป็าท่ีสานกสาาุพนาธนดง ดดสนยทนศา์ / ปนญหรที่กผอจแนผไข) 

พดงรกณร

 นิ าูอืน 

งนิ ทครแ้าปฏดกนกดนรก (KM Action Plan) 

ิคราาดาจรากราแ้า 

กดิกราู้นรกิคราาดาจรา 

ปกราาดาปกนกปกุจ/กรยจราู้ 

งุิ สคร นญ (Control Point) / 

งุิ ดดนฤก (Critical Step) 
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-๔๖- 

3.5 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ 
1. การก้าหนดนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อการจัดการ

ความรู้ โดยประกาศออกมาเป็นนโยบายเพ่ือให้พนักงานรับทราบทั่วกัน ใช้วิธีสื่อสารที่หลากหลาย เน้นย ้า  
และพูดถึงการจัดการความรู้อย่างสม่้าเสมอเมื่อมีการประชุมร่วมกับผู้จัดการ หัวหน้างานหรือพนักงาน  
การติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ การท้าป้ายรณรงค์ส่งเสริมการจัดการความรู้ การเผยแพร่ในสื่อ  
อิเลคโทรนิคส์ของ เป็นต้น  

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เช่น  
การประชุม การอบรม การรณรงค์ส่งเสริม เป็นต้น พร้อมแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ เช่น  
เป็นผู้แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมฟังการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสม่้าเสมอ เป็นต้น 

3. การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ จากผู้บริหาร ผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากรที่จ้าเป็นที่ต้องใช้ในการ
จัดการความรู้ ตามความเหมาะสมและก้าลังความสามารถขององค์กร จัดท้างบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ โดยพิจารณาให้ความส้าคัญกับทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรก่อน  

4. ผู้บริหารให้อ้านาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน มีการพิจารณาความพร้อมของบุคลากร ให้ความรู้ 
ค้าแนะน้า เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติท้าได้อย่างถูกต้อง ติดตามความคืบหน้าหลังมอบอ้านาจการตัดสินใจเพ่ือให้ 
ความช่วยเหลือกรณีท่ีเกิดปัญหา  

5. มีบรรยากาศการท้างานที่เปิดเผยและพนักงานไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากร
เห็นความส้าคัญของการท้าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ก้าหนดเป้าหมายในการท้างานร่วมกันเพ่ือให้ทุ กคนให้ 
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท้าให้บรรลุเป้าหมาย 

6. การมีทักษะในการสื่อสารของพนักงาน เน้นให้มีการสื่อสารแบบสองทาง ผู้บริหารกระตุ้นให้
บุคลากรกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง ก้าหนดช่องทางการสื่อสารในองค์กรที่หลากหลาย 
มอบหมายความรับผิดชอบในการสื่อสารให้แก่พนักงานในเรื่องต่าง ๆ   

7. การมีทักษะในการสอนงานของพนักงาน มีการอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้างานเรื่องการสอนงาน 
ทดสอบการสอนงานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง สอนงานด้วยวิธีที่
หลากหลาย มีคู่มือประกอบการสอนงาน รวมถึงการปฏิบัติให้ดูประกอบความเข้าใจ  

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพิจารณาใช้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อองค์กร
โดยต้องอบรมให้ความรู้การใช้งานอย่างถูกต้อง และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ผู้ปฏิบัติ 

9. โครงสร้างพื นฐาน มีการวางแผนการใช้โดยพิจารณาโครงสร้างพื นฐานเดิมขององค์กร จัดสรร
การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หากไม่เพียงพอให้พิจารณาจัดหาเพ่ิมตามความเหมาะสม 

10. มีทีมงานจัดการความรู้ มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ที่ชัดเจน โดยอาจให้
ตัวแทนแต่ละแผนกมาร่วมด้าเนินการในลักษณะข้ามสายงาน และจัดสรรเวลาให้แก่ทีมงานในการด้าเนินการ  
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ ผลักดันการน้ารูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร ติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค
ของการจัดการความรู้  
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-๔๗- 

11. มีระบบประเมินผลการท้างานที่ยุติธรรม ก้าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และยุติธรรม 
เชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ขององค์กร คัดเลือกผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเข้าใจรายละเอียดของงาน  

12. การประเมินผลการจัดการความรู้ ก้าหนดเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน เป็นการประเมินที่ตัวระบบ
การจัดการความรู้ หรืออาจประเมินจากผลการประกอบการได้ เช่น ของเสียลดลง ประสิทธิภาพการท้างานดีขึ น 
เป็นต้น เพ่ือน้าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
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-๔๘- 

๓.6 ขั นตอนกำรด ำเนินงำน  
องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การ

จัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ 1) มุ่งเน้นการจัดท้าแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้
บุคลากรของ อจน. เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ร่วมปรับแก้ไข เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในศักยภาพขององค์กร สภาพปัญหา ข้อจ้ากัด ตลอดจนความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง  ๆ  
ซึ่งข้อดีของกระบวนการจัดท้าแผนแบบมีส่วนร่วมนั น จะท้าให้เกิดการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในเชิง
สร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง  

ผู้บริหารสูงสุดได้ออกนโยบายการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ อจน. และ ได้แต่งตั ง
คณะท้างานด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมีผู้บริหารสูงสุด เป็นประธานคณะท้างาน 
ท้าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานการจัดการความรู้องค์กร และแต่งตั งคณะท้างาน KM Team โดยมี
พนักงานทุกสายงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความรู้ มีรองผู้อ้านวยการ เป็นประธานคณะท้างานท้าหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต่อมาได้มีการจัดท้า
แผนปฏิบัติการการจัดความรู้ของ อจน. (KM Action Plan)  เพ่ือด้าเนินการกระบวนการและขั นตอนการจัดการ
ความรู้ อันจะส่งผลการจัดการความรู้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้ด้าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้  
(Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Management 
Process) ที่มีองค์ประกอบการจัดการความรู้ที่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการ
ด้าเนินการ และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน สร้างพื นฐานวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ภายในองค์กร บรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ของบุคลกรอย่างต่อเนื่อง เช่น  
การสร้างชุมชน นักปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Action learning) เวที เฉพาะกลุ่ ม (Focus Group) การทบทวนหลั งปฏิบัติ งาน (After Action Review)  
การตั งเป้าหมายก่อนท้ากิจกรรม (Before Action Review)  การเป็นพ่ีเลี ยง การจัดตลาดนัดความรู้ เป็นต้น  
ซึ่งทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมของทุกหน่วยงานล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนให้ อจน. ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑.การแต่งตั งคณะท้างาน KM มีตัวแทนของทุกสายงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการ และสนับสนุนการเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ขององค์กร  โดยมีผู้แทนของแต่ละสายงานร่วมท้าหน้าที่ใน
การสร้าง แสวงหาความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งต่าง ๆ รวบรวมก้าหนด
รูปแบบ จัดท้าและพัฒนาระบบข้อมูลความรู้ เพ่ือให้บุคลากรของ 
อจน. สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการ
ท้างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

อจน. มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ  มีรูปธรรม
มากขึ น โดยมีคณะท้างานฯ ท้าหน้าที่ขับเคลื่อน
การด้าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นส่วน
หนึ่งในการปฏิบัติงานปกต ิโดยมีการระบุตัวชี วัด
เป้าหมาย มีระบบการตรวจสอบ ประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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-๔๙- 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 
๒. ผู้บริหารให้ความส้าคัญ ส่งเสริมสนับสนุน มอบนโยบาย 
วิสัยทัศน์ แนวทางการด้าเนินงาน เป้าหมายการจัดการความรู้ 
รวมทั งสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ และส่วนร่วมผลักดันให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และเป็นผู้น้าการจัดการความรู้   

ผู้บริหารสร้างความเชื่อม่ัน กระตุ้นให้บุคลากรใน
องค์กรเกิดการเรียนรู้ ผลักดันให้องค์กรไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

๓. การจัดท้าแผนแม่บทการจัดการความรู้ การจัดสรรทรัพยากร 
งบประมาณ บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน้าการ
บริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้สู่ระดับ
บุคคล มีการก้าหนดกระบวนการท้างานที่ส้าคัญ (หลักสนับสนุน) มี
ระบบตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีกระบวนการขั นตอน
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยก้าหนดตัวชี วัดผลการด้าเนินงานเชิง
คุณภาพ (Outcome) 

องค์กรมีองค์ความรู้ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน มี
กระบวนการที่ชัดเจนที่พัฒนาคน พัฒนางาน 
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

4. การพิจารณาทบทวนก้าหนดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรและ
ด้าเนินการกระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร การ
คัดเลือกขอบเขต KM  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ บริบท
ขององค์กร ด้านทัศนคติ แนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ในการ
จัดการความรู้น้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพ่ือจัดท้าแผนปฏิบัติ
การ KM Action Plan 

พนักงานได้ทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ ด้าเนินงาน
ตามกระบวนการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการ 
KM Action Plan การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ในเรื่องทัศนคติ แนวคิด
และกระบวนทัศน์ในด้าเนินการจัดการความรู้  

5. คณะท้างานฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการ
จัดการความรู้ในองค์กร กระบวนการจัดการความรู้แต่ละขั นตอน
อย่างเหมาะสม น้ามาปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ การปฏิบัติงาน
หน่วยงานภายใน และการจัดสรรทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการจัดการความรู้ 

มีแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปรับสภาพแวดล้อมในที่ท้างาน พิจารณาทรัพยากร
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ในองค์กร 

6. การจัดท้าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้/คู่มือการจัดการความรู้ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยมี
กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร เผยแพร่
แผนฯ และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ
ความรู้ โดยก้าหนดรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ ๗ 
ขั นตอน ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) บูรณาการกับกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง ๖ ขั นตอน 

พนักงานมีส่วนร่วมเรียนรู้แนวปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ขององค์กร เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
องค์กรในระยะยาว 
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-๕๐- 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 
7. สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
ความรู้ที่จ้าเป็นส้าหรับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสีย 

องค์กรได้เครืองข่ายที่จ้าเป็นในการต่อยอดการ
ด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน ้าเสีย เพ่ือความ
ร่วมมือกันในอนาคต 

๘. การติดตามประเมินผล วัดผลการด้าเนินงานการจัดการความรู้
เชิงผลผลิต (Output)  เช่น จ้านวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บ  จ้านวนคน
เข้าใช้ระบบ KM เป็นต้น 

มีแนวทางการการปรับปรุงที่จะพัฒนาให้องค์กรมี
การจัดการความรู้ที่ถูกต้องเป็นระบบ มีการพัฒนา
ปรับปรุงให้เหมาะสมและต่อเนื่อง 

 
3.7  แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

องค์การจัดการน ้าเสียมีการจัดสรรทรัพยากรด้านการจัดการความรู้ โดยก้าหนดไว้ในงบประมาณ
ประจ้าปีและมีการกระจายไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับแผนงาน/โครงการในแต่
ละปี และในแต่ละแผนงาน/โครงการมีการก้าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดกรอง
การจัดสรรทรัพยากรด้านการจัดการความรู้ มีดังต่อไปนี  
แนวทำงกำรจัดสรรทรัพยำกร แบ่งออกเป็น 
3.7.1 ด้ำนกำรเงิน การจัดสรรทรัพยากรทางด้านกรเงิน มีการก้าหนดเกณฑ์พิจารณา โดยคณะท้างานด้าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ 
อจน. ประกอบด้วย 

ล ำดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ น  ำหนัก 
1 ความส้าคัญ/จ้าเป็นต่อการด้าเนินงาน 30% 
2 ความคุ้มค่าต่อการลงทุน 30% 
3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 20% 
4 ความพร้อมในการจัดท้าโครงการ  15% 
5 ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น 5% 

 
3.7.2 ด้ำนไม่ใช่กำรเงิน มีการจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร โดยการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการความรู้ และน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด้าเนินงานด้าน
การจัดการความรู้ เพ่ือรองรับการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ขององค์กร โดยพิจารณาตามความจ้าเป็นและ
เร่งด่วนในการพัฒนาการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
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-๕๑- 

๓.8 แผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
รายละเอียดแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมองค์การจัดการ  

น ้าเสีย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั งภายในและภายนอกองค์กร 

วัตถุประสงค์   การจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั งภายในและภายนอกองค์กร 
เป้ำประสงค์ด้ำนกำร

จัดกำรควำมรู้ 
 
 

1. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้าองค์ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
2. ลูกค้าและประชาชน มีความพึงพอใจต่อการให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 
3. ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวชี วัด 
 

1. ร้อยะละ ๘๕ การจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
๒.ร้อยละ ๙๕ ความพึงพอใจของลูกค้าและประชาชน 
๓. จ้านวน ๑๐ องค์ความรู้ที่ครอบคลุมกระบวนการหลักและกระบวนการย่อย 
4. จ้านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้จ้านวน 4 เทคโนโลยี 

กำรประเมินผล ๑. แบบการน้าองค์ความรู้ไปใช้ในงานประกวดการจัดการความรู้ของ อจน.  
๒. แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว๊บไซด์ อจน. ในหัวข้อการคลังความรู้ 
๓. แบบส้ารวจการน้าเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานจัดการความรู้ 

ระยะเวลำ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 
หน่วยงำนบผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

หัวหน้ำทีมงำน/
ทีมงำน 

หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล และคณะท้างาน WMA KM Team 

ผลควำมส ำเร็จที่
ได้รับ

(Deliverable) 

๑. เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ทั งจากภายในและภายนอกองค์กร 
๒. ความพึงพอใจของลูกค้า ประชาชนเพิ่มมากขึ น 
3. กระบวนการท้างานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ น 

เงินลงทุน/
ทรัพยำกร/ค่ำใช้จ่ำย 

บุคลากร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 

ควำมเสี่ยงและวิธีลด
ควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยง  องค์ความรู้ไม่ได้ถูกน้ามาบูรณาการอย่างครอบคลุม 
บริหำรควำมเสี่ยง  สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้องค์กรมีการจัดการความรู้ที่ เป็นระบบ  
และเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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-๕๒- 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรองค์ควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำย 
โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 

ชื่อโครงกำร: พัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทั งภายในและภายนอก 
ตัวชี วัด ร้อยละ 85 ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้าองค์ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียไปประยุกต์ใช้ 

กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. วิเคราะห์ ประเมินความ
พร้อมด้านการจัดการความรู้  
๒. น้าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
กระบวนการจัดการความรู้  
๓. การสื่อสารกระบวนการ
จัดการความรู้ผ่านช่องทาง   
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบ 
๔. ประเมินผลการถ่ายถอดองค์
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
๕. รวบรวมผลประเมินเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ความรู้ 
 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- ค ณ ะ ท้ า ง า น
ด้าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม อจน. 
- ค ณ ะ ท้ า ง า น 
WMA KM Team  
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-๕๓- 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาแนวทางการจัดการองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 

ชื่อแผนงำน: เสริมสร้างองค์ความรู้และการสร้างความตระหนักด้านการจัดการความรู้ให้กับพนักงาน เพ่ือให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ตัวชี วัด ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของลูกค้าและประชาชน 

กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. ประชุม วิเคราะห์   หา
ช่องทางในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในแก่ลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. น้าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น 
การสร้างคลังความรู้บน  
Website การจัดอบรมผ่าน
ระบบ Zoom เป็นต้น 
4. ประเมินผลความเข้าใจ
องค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอด  
๕. รวบรวมเสียงตอบรับจาก
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- คณะท้างาน
ด้าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม อจน. 
- คณะท้างาน WMA 
KM Team  
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-๕๔- 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของระบบงำนที่ส ำคัญขององค์กร 
โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 

ชื่อโครงกำร: พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี วัด องค์ความรู้ครอบคลุมกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน จ้านวน 10 องค์ความรู้ 

กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. วิเคราะห์ ประเมินช่องว่าง
ของระบบการจัดการความรู้
ผ่านการประชุมคณะท้างานฯ 
๒ .  จั ด ห า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศที่จะช่วยให้การ
ด้าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้เป็นระบบ 
3. ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร 
4 .  ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร น้ า
เทคโน โลยี ส ารสน เทศมา
ประยุกต์ใช้ 
5. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- ค ณ ะ ท้ า ง า น
ด้าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม อจน. 
- ค ณ ะ ท้ า ง า น 
WMA KM Team  
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-๕๕- 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของระบบงำนที่ส ำคัญขององค์กร 
โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 

ชื่อโครงกำร: การสร้างเวที กิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านองค์ความรู้ทั่วทั งองค์กร 
ตัวชี วัด จ้านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้จ้านวน 4 เทคโนโลยี 

กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

๑. วิ เคราะห์  ส้ารวจความ
ต้ อ ง ก า รอ ง ค์ ค ว า ม รู้ ข อ ง
พนักงานทั่วทั งองค์กร  
๒. จัดฝึกอบรมพนักงานเพ่ือ
เพ่ิมทักษะ องค์ความรู้ 
๓. จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใน
องค์กร เช่น กิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติ กิจกรรมประกวด
ผลงานด้านการจัดการความรู้ 
๔. ประเมินผลการด้าเนินงาน 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- ค ณ ะ ท้ า ง า น
ด้าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม อจน. 
- ค ณ ะ ท้ า ง า น 
WMA KM Team  
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-๕๖- 

บทที่ 4 
กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
องค์การจัดการน ้าเสียได้มีการประเมินผลส้าเร็จการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

ที่ได้รับโดยมีขั นตอนการประเมิน ดังนี  
ขั นตอนที่ 1 ผู้บริหารแต่ละสายงาน ฝ่าย/ส้านักประเมินองค์กร ประเมินตนเอง เรื่องการจัดการ

ความรู้ในหน่วยงาน โดยที่ประชุมผู้บริหาร อจน. ได้มีการมอบนโยบายแนวทางการจัดการความรู้ ให้ทุกหน่วยงาน
เตรียมความพร้อมในการเริ่มกระบวนการจัดการความรู้ของ อจน. ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ น โดยเริ่มตั งแต่ 
การพิจารณาองค์ความรู้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับพนักงานในการต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรม อจน. ให้มีการเก็บรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบที่ทุกคนเข้าถึงง่าย และให้รวบรวมในคลังความรู้
ของ อจน. ในฐานข้อมูล อจน. และ WMA Storage ต่อไป 

การกรอกแบบแสดงความคิดเห็นการจัดการความรู้ของ อจน. ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  โดยมีแบบประเมินองค์กรและแบบประเมิน
ตนเอง จ้านวน 5 หมวด ซึ่งผลการประเมินจะน้ามาเป็นแนวทางการจัดการความรู้ อจน. ที่สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
องค์กรต่อไป 

ขั นตอนที่ 2 การก้าหนดแผนงานโครงการจัดการความรู้ โดยการจัดท้าแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ประจ้าปี มีการก้าหนดกิจกรรมโครงการที่ด้าเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร มีการขออนุมัติ
จัดกิจกรรมจาก ผอ.อจน. และก้าหนดแผนงานกิจกรรมตามตารางแสดงความรู้ที่จ้าเป็นของ อจน.  

ขั นตอนที่ 3 การก้าหนดทีมงานรับผิดชอบการจัดการความรู้  โดยการแต่งตั งคณะท้างานก้ากับ
ติดตามการด้าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผล Enablers ทั ง 8 ด้าน การแต่งตั งคณะท้างานด้าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินผลใหม่ในแต่ละด้าน ซึ่งจะมีหน้าที่จัดท้าแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ด้าเนินงานตามกระบวนการจั ดการ
ความรู้  มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนให้พนักงานใน อจน. ได้ทราบและน้าไปปฏิบัติ  รวมทั งการแต่งตั งคณะท้างาน 
KM WMA Team มีหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  โดยระบุวากิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัด  
และระยะเวลาการด้าเนินงานที่ชัดเจน 

ขั นตอนที่ 4 การด้าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้ 
ทั ง 7 กระบวนการ เพ่ือให้ อจน. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี   

1. กำรบ่งชี ควำมรู้ (ส้ารวจความรู้) โดยได้ด้าเนินงานจัดท้าแบบแสดงความคิดเห็นการจัดการ
ความรู้ภายใน อจน. โดยพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไรมีความรู้ใดบ้างที่ให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย น้ามาก้าหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) ที่มีความส้าคัญ มีความจ้าเป็นต่อการสนับสนุน 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่าง ๆ ว่าเราจ้าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี เรามี
ความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (รวบรวมและพัฒนา) โดยการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้
จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก้าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว ซึ่ง อจน. มีการใช้เครื่องมือ/วิธีการต่าง  ๆ ที่เหมาะสม 
คือ การจัดเก็บวิธีปฏิบัติในรูปของเอกสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
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-๕๗- 

Practices: CoPs) ถ้าเป็นความรู้ที่ต้องแสวงหาจากภายนอก ก็มีการวางแผนการแสวงหาความรู้ การจัดท้า
แบบสอบถามพนักงานทุกคนให้มีการทบทวนและแสวงหาความรู้ส้าคัญอยู่ไหน (Explicit Knowledge ความรู้ที่
อยู่ในรูปเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวคน 

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต การรวบรวมความรู้   โดยรวบรวมความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit Knowledge ความรู้
ที่อยู่ในรูปเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวคน จัดเก็บรูปแบบคลัง
ความรู้กลาง ฐานความรู้ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร/
หนังสือ ไฟล์ คอมพิวเตอร์ เสียง/ภาพเคลื่อนไหว มาแยกประเภท จัดที่เก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื อหาให้สมบูรณ์ โดยหลังจากแบ่งประเภท/หัวข้อ หรือโครงสร้างความรู้เป็นหมวดหมู่ในระบบ
สารสนเทศซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งานแล้ว ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการก้าหนดกระบวนการ
กลั่นกรององค์ความรู้ ซึ่งอาจด้าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั น ๆ มาตรวจสอบวิเคราะห์ว่าความรู้ที่มีอยู่ 
มีความถูกต้อง 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นการท้าให้ผู้ใช้ความรู้นั นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  
โดยการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย หรือบุคลากรเข้าถึง
ความรู้ดังกล่าวได้  

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ ในกรณีเป็น Explicit Knowledge ข้อมูลภายนอกได้จัดท้า
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge ข้อมูลภายในตัวบุคลากร  
ได้ท้ากิจกรรมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี ยง การสับเปลี่ยน
งาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  

7. กำรเรียนรู้ ได้ท้าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้าง 
องค์ความรู้ และน้าความรู้ไปใช้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
เป็นการน้าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการท้างานเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาองค์กรหรือ 
เพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ นกว่าเดิม โดย อจน. มีการสนับสนุนให้พนักงานน้าความรู้น้าความรู้ไปปฏิบัติจริง เมื่อปฏิบัติ
ตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback)  
เพ่ือให้หน่วยงานน้าไปพิจารณาปรับปรุงงาน  

ขั นตอนที่ 5  ประเมินผลส้าเร็จหรือผลลัพธ์การจัดการความรู้เป็นระยะ ๆ และน้าปัญหา/อุปสรรค 
ประสบการณ์มาปรับแผนปฏิบัติการ โดยได้มีการติดตามการด้าเนินงานมีสรุปผลการด้าเนินงานให้ ผอ.อจน. ทราบ 
และน้าข้อเสนอแนะแนวทางการการด้าเนินงานปรับปรุงในปีต่อไป 
 
การประเมินความส้าเร็จของการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี   

1. การประเมินตามขั นตอนการด้าเนินงานการจัดการความรู้แต่ละขั นตอน 
2. การประเมินตามตัวชี วัดของตารางแสดงความรู้ที่จ้าเป็นในแต่ละกิจกรรมการจัดการความรู้ 

โดยคะแนนการประเมินหากสามารถด้าเนินการครบทุกขั นตอน คิดเป็น 5 คะแนน (ร้อยละ 100) 
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-๕๘- 

ขั นตอน แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

    1 อจน. มีการจัดท้าแบบ
ประเมินการจัดการ
ความรู้องค์กร ประเมิน
ตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู้ 

พิจารณาถึงความพร้อมการจัดการความรู้ของ อจน. โดยจัดท้า
แบบแสดงความคิดเห็นการจัดการความรู้ของ อจน. จ้านวน 13 
ชุด เพ่ือทราบแนวทางการจัดการความรู้ อจน. และสถานะ อจน. 
ได้แก ่

ชุดที่ 1 ขอบเขต KM Focus Areas 
ชุดที่ 2 การเลือกขอบเขต KM 
ชุดที่ 3 เป้าหมาย KM (Desired  State) ของ อจน. 
ชุดที่ 4 ทวนสอบ KM Focus Areas 
ชุดที่ 5-9 แบบประเมินองค์กรตนเอง  

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ 
หมวด 2 ภาวะผู้น้า 
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู้ 

ชุดที่ 10 รายงานผลการประเมินตนเอง 
ชุดที่ 11 แผนการจัดการความรู้ 

(KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ 
ชุดที่ 12 แผนการจัดการความรู้ กระบวนการบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลง 
ชุดที่ 13 สรุปงบประมาณการด้าเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู้ 
ดังนั น การจัดการความของ อจน. ได้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู้ตามแนวปฏิบัติที่ดีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมองค์กรต่อไป  

1 1 

    2 ขั นตอนที่ 1 + การ
ก้าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมการ
จัดการความรู้ของ 
อจน. ตามข้อมูลที่ได้ 

เมื่อมีการประเมินผลองค์กร (ประเมินตนเอง) จะได้ข้อมูลหรือ KM 
Focus Areas เป็นกรอบในการจัดท้าแนวทางการจัดการความรู้
ของ อจน. ออกมาในรูปแบบแผนแม่บทระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ประจ้าปี มีการก้าหนดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่จะด้าเนินงานตามข้อมูลที่ได้จากขั นตอนที่  1 และ
เหมาะสมกับบริบทองค์กร  

1 1 

     3 ขั นตอนที ่2 + การ
ก้าหนดคณะท้างาน

ก้าหนดคณะท้างานและทีมผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ จ้านวน 
3 คณะ ดังนี             

1 1 
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-๕๙- 

ขั นตอน แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

และทีมงานรับผิดชอบ
การจัดการความรู้ของ 
อจน.    

1.การแต่งตั งคณะท้างานก้ากับติดตามการด้าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมินผล Enablers ทั ง 8 ด้าน ติดตามการด้าเนินงานฯ 
เกณฑ์การประเมิน 

2. การแต่งตั งคณะท้างานด้าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผล
ใหม่ทั ง 8 ด้าน ด้าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ 
จัดท้าแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ 

3. การแต่งตั ง KM WMA Team มีหน้าที่จัดท้ากิจกรรมการ
จัดส่งเสริมการจัดการความรู้ ประเมินกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัด 
และระยะเวลาการด้าเนินงานที่ชัดเจน 

4 ขั นตอนที่ 3 + การ
ด้าเนินงานตาม
กระบวนการจัดการ
ความรู้ และกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ประจ้าปี 
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

ด้าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจ้าปีให้
ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้ ใน 7 กระบวนการ ดังนี  
กระบวนกำรที่ 1 กำรบ่งชี ควำมรู้ (ส ำรวจควำมรู้) 

แนวทางที่ ๑ เป็นความรู้ที่ส้าคัญ และจ้าเป็นและสนับสนุน
การด้าเนินงานตามประเด็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการองค์กร  

แนวทางที่ ๒ เป็นความรู้ที่เกิดผลดี  ตอบสนองต่อความ
ต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประชาชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ  

แนวทางที่ ๓ เป็นความรู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
องค์กรได้ 

แนวทางที่  ๔ เป็นความรู้ที่ต่อยอดให้ เกิดแนวทางการ
ด้าเนินงานธุรกิจใหม่ นวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กร 
กระบวนกำรที่ 2 กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (รวบรวม
ควำมรู้) 

โดยออกบันทึกขอความร่วมมือพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การระบุองค์ความรู้ที่ส้าคัญและจ้าเป็นที่จะส่งผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ น ว่าต้องมีการทบทวนและแสวงหา
ความรู้ส้าคัญอยู่ไหน (Explicit Knowledge ความรู้ที่อยู่ในรูป
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Tacit Knowledge 
ที่อยู่ในตัวคน) ซึ่งพนักงานได้ให้ความร่วมมือตอบแบบส้ารวจ และ
สามารถสรุปผลแบ่งตามขอบเขต KM  ได้ดังนี  

1 1 
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-๖๐- 

ขั นตอน แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

ขอบเขตที่ ๑  การบริหารจัดการ บ้ารุงรักษา ควบคุมระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย  
(เพ่ือพัฒนาภารกิจองค์กรให้สามารถด้าเนินงานด้านการจัดการ 
น ้าเสียชุมชนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด) 

ขอบเขตที่ ๒  การพัฒนาบุคลากร  
(เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีรู้ ความเชี่ยวชาญให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร) 

ขอบเขตที ่๓ การบริหารจัดการองค์กร  
(เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐาน เป็น
สากล มีระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล) 

ขอบเขตที่ ๔ การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน.  
(เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง รักษาความผูกพัน
ของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร) 

ขอบเขตที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม 
(เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการด้าเนินงานขององค์กร เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ)     
กระบวนกำรที่ 3 กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 

อจน. ได้วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือจัดการเก็บความรู้ให้
เป็นระบบ โดยออกแบบการจัดเก็บรูปแบบ “คลังความรู้
กลางของ อจน.” ฐานความรู้ WMA Storage” ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร/
หนังสือ ไฟล์ คอมพิวเตอร์ เสียง/ภาพเคลื่อนไหว มาแยก
ประเภท จัดที่เก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

โดยการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ อจน. ได้คัดเลือกองค์
ความรู้เพ่ือมาจัดท้าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) ที่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
KM (Desired State) หรือความรู้ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่ก้าหนดโดยมีรูปแบบการจัดการ
ความรู้ (KM Model) ประกอบด้วย ๒ กระบวนการ คือ 
(1) กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge Management 
Process) ทั ง 7 กระบวนการ  
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-๖๑- 

ขั นตอน แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

(2) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process) สรุปดังนี  

มีการด้าเนินการ เพ่ือให้ อจน. มีการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี  

1. กำรเตรียมกำรและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร ทีมงาน และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามและประเมินผล ก้าหนด
ปัจจัยความส้าเร็จอย่างชัดเจน 

โดยได้มีการด้าเนินงานเตรียมพื นฐานหน่วยงานให้เหมาะ
กับการจัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการ
จัดการความรู้ การเตรียมการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การแต่งตั งคณะท้างานครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

2. กำรสื่อสำร เช่น กิจกรรมที่ท้าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่
องค์กรจะท้าประโยชน์ที่จะเกิดขึ นกับทุกคน และแต่ละคนมีส่วน
ร่วมอย่างไร 

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน ได้ทราบเกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานเรื่องการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กรที่จะมี
การด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
ต่อองค์กร และต่อพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมทั งให้ทุกคนมี
การเตรียมตัวในการด้าเนินงานว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรมีการ
สื่อสารรประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะท้างานฯ ให้ประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานได้ทราบ 

3. กระบวนกำรและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหาเข้าถึง 
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวกรวดเร็วขึ น โดยการ
เลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ นกับชนิดของความรู้ ลักษณะ
ขององค์กร (ขนาด สถานที่ตั ง) ลักษณะการท้างาน วัฒนธรรม
องค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ 

เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน ตัวอย่างกระบวนการและเครื่องมือ เช่น การน้า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการจัดเก็บความรู้ และ
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-๖๒- 

ขั นตอน แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

เป็นเครื่องมือช่วยให้การเข้าถึงความรู้สะดวก สามารถดึงความรู้
ออกมาใช้งานได้รวดเร็ว, คณะท้างานฯ พิจารณาร่วมกันในการ
จัดท้าองค์ความรู้ น้าเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชน
นักปฏิบัติ  (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ  (After Action 
Reviews : AAR) กา รส รุ ป บท เ รี ย น  ( Lessons Learned) 
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Exchange) มาใช้
ในการแบ่งปันความรู้ใน อจน. 

4. กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงความส้าคัญ
และหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง 
เนื อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล และปรับปรุงเป็น
การท้าให้พนักงานในองค์กร ใช้กระบวนการและเครื่องมือตามที่
เลือกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่าง
การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการ
ถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากรในกระบวนการจัดการความรู้
ให้แก่คณะท้างานการจัดการความรู้ จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบ
ความส้าเร็จในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

5. กำรวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการด้าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั งไว้หรือไม่ มีการน้าผลของการวัดมาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนและการด้าเนินการให้ดีขึ น มีการน้าผลการวัดมาใช้
ในการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับให้ เห็นประโยชน์ของการ
จัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าวัดผลที่ขั นตอน
ไหน ได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่
ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผล
ส้าเร็จในการด้าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจ้าปี 

6. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการ แรงจูงใจ
ระยะสั น ระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับกิจกรรมที่ท้าให้แต่ละช่วงเวลาเป็นการกระตุ้น และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร ทั ง
ในส่วนของคณะท้างานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควรพิจารณา 
ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั น และ
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-๖๓- 

ขั นตอน แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

ระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ , ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
กิจกรรมที่ท้าในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้
รางวัล เช่น มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของ อจน. 

จากการพิจารณาปัจจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ในองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อจน. พบว่า  อจน. มีองค์ความรู้
มากมายทั งในระดับองค์กร ระดับบุคคล ดังนั น เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อจน. จึงจ้าเป็นต้องมีกระบวนการ
จัดการความรู้ภายใน (Knowledge Management Process) ที่มี
การรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ยังคงกระจายอยู่ไม่
ว่าจากตัวบุคคล หรือที่บันทึกเป็นเอกสาร แล้วน้าองค์ความรู้
เหล่านั นมาผ่านกระบวนการจัดการให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคคลกร
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย เกิดการพัฒนาตนเองจน
เป็นผู้รู้ แล้วน้าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ท้าให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้เป็น
ทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) เพ่ือให้สามารถเพ่ิม
สมรรถนะในเชิงแข่งขันได้อย่างสูงสุด 
กระบวนกำรที่ 4  กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 

ต้องน้าความรู้ที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมาทบทวน 
กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย ทันกาล มีการวิเคราะห์ว่าข้อมูล 
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จัดเป็นหมวดหมู่ โดย อจน. ได้จัดเก็บ
ในเว็ปไซด์ หัวข้อ “คลังความรู้ อจน.” และจัดเก็บในฐานข้อมูล 
อจน. “WMA Storage” ที่หน่วยงานมีการน้าข้อมูลบรรจุไว้อย่าง
ต่อเนื่อง มีการเคลื่อนไหวตลอด 
กระบวนกำรที่ 5 กำรเข้ำถึงควำมรู้ 

จัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สะดวก
หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง เช่น ทางมือถือ ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
กระบวนกำรที่ 6  กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ ( Community of Practice หรือ Cop.), การสอน
งาน ( Coaching ) และระบบพ่ีเลี ยง (Mentoring) เป็นต้น 
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-๖๔- 

ขั นตอน แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

กระบวนกำรที่ 7 กำรเรียนรู ้
ก้าหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการ

ท้างานเพ่ือผลงานที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการพนักงานได้น้า
องค์ความรู้ที่ อจน. ได้ด้าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ 
น้ามาเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมการพัฒนา
องค์กรหลายนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์) นวัตกรรมสลิปเงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์ (นวัตกรรมกระบวนการ) เป็นต้น 

     5 ขั นตอนที่ 4 + การ
ประเมินผลส้าเร็จ หรือ
ผลลัพธ ์

การประเมินผลส้าเร็จหรือผลลัพธ์การจัดการความรู้ และน้า
ปัญหา/อุปสรรค ประสบการณ์มาปรับแผนปฏิบัติการ โดยได้มี
การติดตามการด้าเนินงานมีสรุปผลการด้าเนินงานให้ ผอ.อจน. 
ทราบ มีการแจ้งให้พนักงานได้ทราบ รวมทั ง การน้าข้อเสนอแนะ
แนวทางการการด้าเนินงานปรับปรุงในปีต่อไป 

1 1 

รวมร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนได้ร้อยละ 100 5 5 
 

4.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
1. กำรก ำหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) ครอบคลุม

แนวทางของการด้าเนินงานขององค์กร สถานการณ์ บริบทขององค์กร โดยค้านึงถึงผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ได้จากการ
ก้าหนดขอบเขต KM คือ อจน. ได้รับประโยชน์อย่างไร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ หากได้ด้าเนินการ
แล้วจะเกิดการปรับปรุงชัดเจน แก้ไขปัญหาขององค์กรได้   มีโอกาสส้าเร็จสูง ความเหมาะสมกับบริบทองค์กรใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  ในพิจารณา 4 แนวทางดังนี  

แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่ส้าคัญ และจ้าเป็นและสนับสนุนการด้าเนินงานตามประเด็นวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์  การบริหารจัดการองค์กร  

แนวทางที่  2 เป็นความรู้ที่ เกิดผลดี  ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

แนวทางท่ี 3 เป็นความรู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้ 
แนวทางที่ 4 เป็นความรู้ที่ต่อยอดให้เกิดแนวทางการด้าเนินงานธุรกิจใหม่ นวัตกรรมใหม่ให้กับ

องค์กร 
2. ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย (KM Focus Area) จากการด้าเนินงาน

วิเคราะห์แนวทางการการก้าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ใน 4 แนวทางข้างต้น จึงได้
วิเคราะห์การด้าเนินงานของ อจน. ตามตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบ
กับ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ที่ด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน ้าเสียที่ครอบคลุมถึงการจัดให้มีระบบ
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-๖๕- 

บ้าบัดน ้าเสีย การปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสีย และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดการน ้าเสีย  
ซึ่งด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกค้า ประชาชน ดังนั น การพัฒนางาน
วิชาการ งานบริการ งานพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นหน่วยงานของประเทศที่มีค
วามาเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน ้าเสีย จึงเป็นสิ่งที่ต้องด้าเนินการเร่งด่วน จึงได้ก้าหนดขอบเขต KM  
(KM Focus Area) ใน 5 ขอบเขต ดังต่อไปนี  

ขอบเขตที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร บ ำรุงรักษำ ควบคุมระบบบ ำบัดน  ำเสีย เพ่ือพัฒนาภารกิจองค์กร
ให้สามารถด้าเนินงานด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอบเขตที่ 2 กำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีรู้ ความเชี่ยวชาญให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ขอบเขตที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้
มาตรฐาน เป็นสากล มีระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

ขอบเขตที่ 4 กำรบริหำรลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ความคาดหวัง รักษาความผูกพันของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

ขอบเขตที่ 5 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ นวัตกรรม เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการด้าเนินงานขององค์กร เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

3. องค์ควำมรู้ที่ส ำคัญ และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
เนื่องจากเป็นการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียครั งแรกของการน้ากระบวนการจัดการความรู้

ที่ได้มาตรฐานมาก้าหนดเป็นกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั น คณะท้า งานจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนองค์ความรู้ที่ส้าคัญและจ้าเป็นต่อ
การด้าเนินงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานที่กระจัดกระจายอยู่ในองค์กรไม่มีการรวบรวมเป็นศูนย์กลางเป็น
ระบบฯ ทั งนี  การจัดการความรู้ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นความรู้ที่มีความจ้าเป็นที่ต้องมีการ
สนับสนุนและเสริมสร้างให้พนักงานได้น้าไปใช้ได้อย่างสะดวด เข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย โดยสามารถก้าหนดตาม
ขอบเขตการจัดการความรู้ที่ได้ก้าหนดขึ น ดังนี  
ขอบเขต (KM Focus Area) ของ อจน. องค์ควำมรู้ที่ส ำคัญ และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของ อจน. 
ขอบเขตท่ี 1 การบริหารจัดการ บ้ารุงรักษา 
ควบคุมระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

1. คู่มือการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2. เทคนิคการเดินระบบ 
3. คลิปออกอากาศแนะน้าการบริหารจัดการระบบบ้าบัด 

น ้าเสียของ อจน.  
4. การอบรมประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบ 

ขอบเขตที่ 2 การพัฒนาบุคลากร  1. การบริหารงานภาครัฐ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. กฎหมาย ข้อบังคับงานบริหารบุคคล 

ขอบเขตท่ี 3 การบริหารจัดการองค์กร  1. หลักเกณฑ์การจัดซื อจัดจ้าง 
2. ระเบียบ ค้าสั่ง ข้อบังคับของ อจน. 
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ขอบเขต (KM Focus Area) ของ อจน. องค์ควำมรู้ที่ส ำคัญ และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของ อจน. 
3. คู่มือการประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ 

ขอบเขตท่ี 4 การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของ อจน. 

1. การบริหารสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. งานการบริการ ตอบข้อร้องเรียน 
3. การจัดท้าฐานข้อมูลลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. การจัดท้า Service Charter/Service Standard 

ขอบเขตท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรม  

1. มาตรฐานเว็ปไซด์ภาครัฐ 
2. คู่มือการใช้งานระบบ Saraban คลิปเสียง 
3. คู่มือการใช้งาน Storage WMA (PC/Mobile) 
4. คู่มือการใช้งาน Mail.go.thai (PC/Mobile) 
5. คู่มือการใช้งาน Snap It Asset Technology WMA 
6. คู่มือการใช้งาน ZOOM  
7. คู่มือ E-Learning 
8. คู่มือ KM 
9. คู่มือระบบบัญชีและการเงิน 

 
4. รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Model) เพื่อกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ก้าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ที่เป็นกรอบในการ

ก้าหนดความรู้ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้ว คณะท้างานจัดการความรู้ได้พิจารณาหัวข้อเรื่องความรู้ที่จ้าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานนั นเพ่ือคัดเลือกเป็นเป้าหมาย KM (Desired State) กล่าวคือเป็นการคัดเลือกองค์ความรู้เพ่ือมา
จัดท้าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย KM (Desired State) หรือความรู้ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่
ก้าหนดโดยมีรูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) ประกอบด้วย ๒ กระบวนการ คือ 

(1) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
(2) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) 
คณะท้างานฯ ได้ด้าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั นตอนที่  

ท้าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ นภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 
ขั นตอน ดังนี  

1. กำรบ่งชี ควำมรู้ (ส้ารวจความรู้) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ้าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  

องค์การจัดการน ้าเสีย มีการแต่งตั งคณะท้างานด้าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม และคณะท้างาน KM Team เพ่ือพิจารณาภาพรวมขององค์กรจาก วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกระบวนงาน แล้วน้ามาก้าหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) ที่มีความส้าคัญ  
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มีความจ้าเป็นต่อการสนับสนุน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาว่าจากขอบเขตขององค์ความรู้ดังกล่าว เราต้องมีความรู้อะไรที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และพิจารณาว่า
ความรู้ใดมีอยู่แล้ว และความรู้ใดยังไม่มี โดยความรู้ที่มีอยู่แล้ว เป็นความรู้ของหน่วยงานหรือของบุคคล เป็นความรู้
เรื่องอะไร อยู่ที่ไหน 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (รวบรวมและพัฒนา) เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้
จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก้าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  

องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการต่อเนื่องจากการบ่งชี ความรู้ ว่าองค์กรต้องแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ และจัดท้าเป็นแผนปฏิบัติการประจ้าปี โดยใช้เครื่องมือ/วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม คือ การจัดเก็บวิธี
ปฏิบัติในรูปของเอกสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: 
CoPs) ถ้าเป็นความรู้ที่ต้องแสวงหาจากภายนอก ก็มีการวางแผนการแสวงหาความรู้ ซึ่งจากการจัดท้า
แบบสอบถามพนักงานทุกคนให้มีการทบทวนและแสวงหาความรู้ส้าคัญอยู่ไหน (Explicit Knowledge ความรู้ที่
อยู่ในรูปเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวคน) ซึ่งพนักงานได้ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการระบุองค์ความรู้ที่ส้าคัญและจ้าเป็นที่จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ น 
สรุปผลการส้ารวจแบ่งตามขอบเขต KM ได้ดังนี  

 
หัวข้อควำมรู้/(รูปแบบกำรเรียนรู้) ผู้รู้ หน่วยงำนภำยใน/ภำยนอก  (ประโยชน์) 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร บ ำรุงรักษำ ควบคุมระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
1. การจัดการน ้าเสียชุมชน (อ่าน ฟัง ดู) ดร.ยุทธชัย สาระไทย ศูนย์ฝึกอบรม (คลอง 5) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่งผลดีต่อการท้างาน) 
2. วิธีการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยประหยัด
พลังงาน (อ่าน ฟัง ดู) 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ GIZ (ส่งผลดีการท้างาน) 

3. การบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าใน
ระบบบ้าบัด  น ้าเสีย  (อ่าน ฟัง ดู) 

นายศักดิ์ชัย ภู่พันธ์ศรี  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ 2 กำรพัฒนำบุคลำกร  
1. หลักเกณฑ์การจัดซื อจัดจ้าง (อ่าน ฟัง ท้า) กรมบัญชีกลาง (ส่งผลดีต่อการท้างาน) 
2. กฎหมายการจัดการน ้าเสียและท่ัวไป 
(อ่าน ฟัง) 

กองกฎหมาย อจน. (ส่งผลดีต่อการท้างาน) 

3. หลักการเขียนโครงการขอเงินงบประมาณ
ประจ้าป ี(อ่าน ฟัง ดู ท้า) 

ส้านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการท้างาน 
ต้องจัดการเร่งด่วน) 

4. การออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื องต้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์  ผอ.ฝ่ายโครงการภาครัฐ  บริษัท
ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
(ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการท้างาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 
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หัวข้อควำมรู้/(รูปแบบกำรเรียนรู้) ผู้รู้ หน่วยงำนภำยใน/ภำยนอก  (ประโยชน์) 
5.เทคนิคการพูดในที่ประชุม  
(Public Speaking) (ฟัง พูด ท้า) 

บริษัท เอพีอาร์ อบรมสัมมนา  สถาบันฝึกอบรมด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ผู้บริหาร
สนับสนุน ส่งผลดีต่อการท้างาน หน่วยงานต้องการใช้) 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ ๓  กำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
1. หลักเกณฑ์การสืบทอดต้าแหน่ง (อ่าน ฟัง) กองบุคคล (ส่งผลดีต่อการท้างาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 
2. ระเบียบ ข้อบังคับ อจน. (อ่าน ฟัง) นายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ  

หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล อจน. (ส่งผลดีต่อการท้างาน) 
3. การตรวจสอบภายใน (อ่าน ฟัง) พนักงานตรวจสอบภายใน ส้านักตรวจสอบภายใน 

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดี
ต่อการท้างาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 

4. ด้านธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและ
ปรามการทุจริต (อ่าน ฟัง ดู) 

คณะท้างานส่งเสริมธรรมาภิบาล (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
อจน. ส่งผลดีต่อการท้างาน หน่วยงานต้องการใช้) 

5. การจัดท้าแผน In Process (อ่าน ดู ท้า) หน่วยงานภายนอก (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน ส่งผลดีต่อการท้างาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 

6. การท้าแผนยุทธศาสตร์ภายในองค์กร (อ่าน) หน่วยงานภายนอก (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน ส่งผลดีต่อการท้างาน หน่วยงานต้องใช้) 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ 4 กำรบริหำรลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. 
1. ศึกษาการใช้ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อ่าน ฟัง ดู ท้า) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
(ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการท้างาน จัดการเร่งด่วน) 

2. การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(อ่าน ฟัง) 

หน่วยงานภายนอก (ส่งผลดีต่อการท้างาน จัดการเร่งด่วน) 

ขอบเขตที่ 5 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ นวัตกรรม  
1. ระบบบัญชี (อ่าน ฟัง ดู ท้า) กองบัญชี (ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการท้างาน จัดการ

เร่งด่วน) 
2. การใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
กลางภาครัฐ (ฟัง ท้า) 

นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธิ์ 
กองสารสนเทศและประเมินผล 

3. อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
(Advanced) (อ่าน ฟัง ดู ท้า) 

หน่วยงานภายนอก (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ส่งผลดี
ต่อการท้างาน หน่วยงานต้องการใช้) 

              
3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส้าหรับการเก็บความรู้ 

อย่างเป็นระบบในอนาคต  
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องค์การจัดการน ้าเสียได้มีการออกแบบการจัดเก็บรูปแบบคลังความรู้กลาง ฐานความรู้ ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร/หนังสือ ไฟล์ คอมพิวเตอร์ เสียง/
ภาพเคลื่อนไหว มาแยกประเภท จัดที่เก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื อหาให้สมบูรณ์  

องค์การจัดการน ้าเสีย หลังจากแบ่งประเภท/หัวข้อ หรือโครงสร้างความรู้เป็นหมวดหมู่ในระบบ
สารสนเทศซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งานต้องมีการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการก้าหนดกระบวนการ
กลั่นกรององค์ความรู้ ซึ่งอาจด้าเนินการโดยจัดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั น ๆ มาตรวจสอบวิเคราะห์ว่าความรู้ที่มีอยู่มี
ความถูกต้อง 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นการท้าให้ผู้ใช้ความรู้นั นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

องค์การจัดการน ้าเสีย ด้าเนินการพิจารณาช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึ งความรู้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งควรมีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย หรือบุคลากรเข้าถึง
ความรู้ดังกล่าวได้  

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  ท้าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge  
อาจจัดท้าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท้าเป็นระบบ 
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี ยง การสับเปลี่ยนงาน  
การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

องค์การจัดการน ้าเสียมีการวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานในการน้าความรู้ เทคนิคในการ
ท้างาน เทคนิคการแก้ไขปัญหา ที่ได้จากการปฏิบัติงานแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยอาจจัดเป็นงาน
วัน KM Day เวทีความรู้ (Knowledge Forum) การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยน
ความรู้วิธีปฏิบัติ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) 
เป็นต้น กรณี เป็น Explicit Knowledge อาจจัดท้ า เป็น เอกสาร , ฐานความรู้ , เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ, เวทีความรู้ ทั งนี  ต้องขึ นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และบริบทองค์กร 

7. กำรเรียนรู้ ควรท้าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์
ความรู้ และน้าความรู้ไปใช้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นการ
น้าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการท้างานเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาองค์กรหรือเพ่ือปรับปรุงงานให้
ดีขึ นกว่าเดิม  

องค์การจัดการน ้าเสีย มีการสนับสนุนให้พนักงานน้าความรู้น้าความรู้ไปปฏิบัติจริง เมื่อปฏิบัติตาม
แล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือให้
หน่วยงานน้าไปพิจารณาปรับปรุงงาน “ความรู้นั นท้าให้เกิดประโยชน์กับองค์การหรือไม่ท้าให้องค์กรดีขึ นหรือไม่” 
 
4.3 สรุปผลกำรประเมินตนเอง ต่อกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
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อจน. ได้จัดให้มีการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยได้ด้าเนินการตามแนวทางการจัดการ
ความรู้ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติตามคู่มือการ
จัดท้าแผนการจัดการความรู้มาเป็นกรอบในการด้าเนินงานจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีการจัดการความรู้ของ
องค์การจัดการน ้าเสีย  โดยผู้บริหารระดับสูงได้สนับสนุนให้มีการด้าเนินงานดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ดี ได้
มาตรฐาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะท้างานฯ จึงได้รวบรวมผลตามกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ เพ่ือได้
ทราบว่า อจน. มีการด้าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด ประกอบด้วย ๕ หมวดในแบบประเมิน
ตนเอง สรุปได้ดังนี  
 
ระดับคะแนน 
0 - ไม่มีเลย / มีน้อยมาก  1 - มีน้อย   2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับที่ดี  4 – มีในระดับที่ดีมาก 

 
หมวด 1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท ำอยู่ 
1.1 องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการ
ความรู้เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น องค์กรยังขาดความรู้ที่จ้าเป็นต้องมีหรือองค์กร
ไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการน้าไปใช้ไม่ทราบว่าคนไหนเก่ง
เรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการชัดเจนในการแก้ไขปรับปรุง 

1-มีน้อย 

1.2 องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล / ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
องค์กรที่เป็นลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

0-มีน้อยมาก 

1.3 ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ๆ ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จากองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน (บริการหรือด้าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน) และจากองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
แตกต่างกันโดยสิ นเชิง 

1-มีน้อย 

1.4 องค์กรมีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึง
การเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการจัดท้าข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ  

1-มีน้อย 

1.5 องค์กรเห็นคุณค่าความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน “Tacit Knowledge” หรือความรู้และ
ทักษะที่อยู่ในตัวบุคลากรซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มี
การถ่ายทอดความรู้และทักษะนั น ๆ ทั่วทั งองค์กร 

2-มีระดับปานกลาง 

หมวด 2 ภำวะผู้น ำ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท ำอยู่ 
2.1 ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน ก้าหนดนโยบายการจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่
ส้าคัญในองค์กร 

3 - มีในระดับที่ดี 

2.2 ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่สามารถน้าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ และมีการจัดท้ากลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อน้าสินทรัพย์ความรู้ที่
มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ น ให้บริการได้
รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

4 – มีในระดับที่ดีมาก 
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-๗๑- 

2.3 องค์กรเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากร เพ่ือส่งเสริม Core Competencies เดิมที่
มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ น และพัฒนา Core Competencies  ใหม่ๆ  
(Core Competencies) หมำยถึง ควำมเก่งหรือควำมสำมำรถเฉพำะทำงของ
องค์กร) 

3 - มีในระดับทีดี่ 

2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่องค์กร
ใช้ประกอบในการพิจารณาในการประเมินผลและให้ผลตอบแทนบุคลากร  

2 - มีระดับปานกลาง 

หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท ำอยู่ 
3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 3 - มีในระดับที่ดี 
3.2 พนักงานในองค์กรท้างาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื อเชื่อใจกันและกัน 3 - มีในระดับที่ดี 
3.3  องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้ คือ การสร้างหรือ
เพ่ิมพูนมูลค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2-มีระดับปานกลาง 

3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการ
ท้างานรวมทั งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ 

2-มีระดับปานกลาง 

1.5 ทุกคนในองค์กร ถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน 3 - มีในระดับที่ดี 
หมวด 4 เทคโนโลยีกำรจัดกำรควำมรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท ำอยู่ 
4.1 เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง  
ทั งภายในและกับองค์กรภายนอก 

4 – มีในระดับที่ดีมาก 

4.2 เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร (An Institutional Memory) 
ที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้ 

3 - มีในระดับที่ดี 

4.3  เทคโนโลยีที่ใช้ท้าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากขึ น เช่น 
ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น 

4 – มีในระดับที่ดีมาก 

4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้ 3 - มีในระดับที่ดี 
4.5 องค์กรกระตือรือร้นที่จะน้าเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและ
ประสานงานกันได้ดีขึ นมาใช้ในองค์กร  

4 – มีในระดับที่ดีมาก 

4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ นจริง 
(Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

3 - มีในระดับที่ดี 

หมวด 5 กำรวัดผลกำรจัดกำรควำมรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ท ำอยู่ 
5.1 องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้กับผลการด้าเนินการที่ส้าคัญ
ขององค์กร เช่น ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 

๑-มีน้อย 

5.2 อจน. มีการก้าหนดตัวชี วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ ๑-มีน้อย 
5.3 จากตัวชี วัดในข้อ 5.2 อจน. สร้างความสมดุลระหว่างตัวชี วัดที่สามารถตีค่าเป็นตัว
เงินได้ง่าย เช่น ต้นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี วัดที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก (เช่น ความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วขึ น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ) 

2 - มีระดับปานกลาง 
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-๗๒- 

5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง  ๆ ที่มีส่วนส้าคัญที่ท้าให้
ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูมขึ น 2 - มีระดับปานกลาง 
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-๗๓- 

บทที่ 5 
ข้อเสนอแนะ  แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรุงกำรจัดกำรควำมรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  องค์การจัดการน ้าเสียได้เริ่มมีกระบวนการจัดการความรู้  
(Knowledge Management) อย่างเป็นรูปธรรมตามกระบวนการจัดการความรู้เป็นไปตามขั นตอนที่ก้าหนดและ
ตามเกณฑ์ชี วัดของแผนงานโครงการ ซึ่ งจากการประเมินผลส้าเร็จการจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management) ได้ผลการประเมินร้อยละ 100 ซึ่งมีการด้าเนินงานกิจกรรมโครงการจะสามารถน้าผลลัพธ์ที่ได้มา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานการจัดการความรู้ของ อจน. ในปีต่อไป 
5.1 ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

จากการด้าเนินงานตามกิจกรรมโครงการจากกระบวนการจัดการความรู้ของ อจน. ท้าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจากประสบการณ์การจัดกิจกรรม พบว่า  การจัดการความรู้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ 
สร้างผลงานนวัตกรรมพัฒนาองค์กรเท่านั น ยังท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน บุคลากรจากหลาย
หน่วยงานภายในได้มีการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม 
การด้าเนินงานในปีต่อไปจะเพ่ิมกระบวนการแสวงหาความรู้ การเก็บรวบรวมความรู้ การน้าความรู้ที่ได้  
ไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ น ซึ่งความรู้ที่ได้จะเป็นฐานความรู้ที่บุคลกรสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการท้างาน 
สามารถเพ่ิมผลงานนวัตกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มากยิ่งขึ น 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส้าคัญ และให้ถือว่าการจัดการความรู้เป็นหน้าที่ ภารกิจที่ต้องส่งเสริม
ให้เกิดขึ นใน อจน. อย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

2. คณะท้างาน KM WMA Team  ต้องมีการศึกษา ดูงานการปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เป็น
แบบอย่างในการจัดการความรู้ในองค์การที่ดี เพ่ิมเพ่ิมพูนความรู้ น้ามาปรับปรุงการจัดการความรู้ของ อจน.  

3. จัดให้มีความเข้าใจ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานทุกระดับ โดยเน้นให้พนักงานมีความคิด
สร้างสรรค์อยู่เสมอมีการจัดการความรู้ที่มาจากการปฏิบัติงาน การคิดค้นวิธีการ กระบวนการใหม่ๆ น้ามาปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ น และน้ามาแบ่งปันเรียนรู้ภายในองค์กร 

4. การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการข้อมูลมาใช้ให้มากขึ น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการความรู้ เรื่องการเข้าถึงความรู้อย่างรวดเร็ว ทันกาล 

5. การจัดการความรู้ในแต่ละเรื่อง ไม่มีการแบบแผน ขึ นอยู่กับสภาพ/บริบทขององค์กร ดังนั น  
การจัดการความรู้จะต้องเหมาะสมกับองค์กร โดยการศึกษา ลงมือปฏิบัติ แม้ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดใด  
ให้ถือว่าเป็นบทเรียนส้าหรับการเรียนรู้ การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ นต่อไป 


