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คำนำ 

               องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสียมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมใน ๓ 
องค์ประกอบ ได้แก่ พัฒนาคน พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาองค์กร ซึ่งได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
คุณค่าและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่มีอยู่ชัดแจ้งในรูปของเอกสาร และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนได้มาจาก
ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้
สะดวก และสามารถนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ประโยชน์ให้การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีแรกที่องค์การจัดการน้ำเสียได้เริ่มมีกระบวนการจัดการความรู้
ขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงาน อจน.        
ทุกระดับ มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง พนักงาน อจน. หลักที่เกี ่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ไปจนถึงพนักงาน                 
รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งการที่บุคลากรในองค์กรมี               
องค์ความรู้ต่าง ๆ ทีจ่ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์องค์กรที่วางไว้ได้  
                 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ              
การจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สูงสุดต่อพนักงานขององค์การจัดการน้ำเสีย 
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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ 
                 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในหลายมิติที ่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่ างมาก 
รวมถ ึงการผล ักด ันให ้ประเทศไทยปร ับเปล ี ่ยนโคร งสร ้างเศรษฐก ิจไปส ู ่  “Value-Based  Economy”                        
หร ือ“เศรษฐก ิจท ี ่ข ับเคล ื ่ อนด ้วยนว ัตกรรม” เพ ื ่อส ู ่การเป ็นประ เทศท ี ่ม ั ่นคง ม ั ่ งค ั ่ ง  และย ั ่ งยืน                                      
ด้วยกระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand  ๔.๐” ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื ่อนำประเทศให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)” รัฐบาลจึงให้
ความสำคัญกับ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม” อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งระบุถึงการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรม  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง
ปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้เอง 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานจะต้องพัฒนาการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ให้มีศักยภาพที่จะ
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา ๑๑ ได้กล่าวถึง “ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้” ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข่าวสาร               
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ...” 
               การประเมินผลรัฐวิสาหกิจระบบประเมินผลใหม่ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management) ของระบบประเมินผลใหม่ (State 
Enterprise Assessments Model : SE-AM) ที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ถือเป็น
หัวใจสำคัญที่จะเป็นฐานการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการกับการ
บริหารจัดการองค์กรด้านอื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
                องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ ในมาตรา ๖ คือ “การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสีย
ภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่
จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ”  
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“เขตพื ้นที ่จ ัดการน้ำเส ีย” หมายความว่า พื ้นที ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม                 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นไปตาม
มาตรา ๗ ให้องค์การจัดการน้ำเสียมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ (มาตรา ๖)  

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรในการดำเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคน พัฒนากระบวนงาน พัฒนาองค์กร รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้ตอบสนองต่อความความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
บริการ และการบริหารงานของ อจน.  อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  ซึ่งแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง และแนวทางสำหรับ
ดำเนินงานที่ชัดเจนด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
               แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
เป็นกรอบทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเป็นระบบที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ภารกิจ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
องค์กร สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพการบริการด้านการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า เชื่อมโยงการจัดการความรู้ 
รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล  
 
๑.๒ กรอบแนวคิดในการจัดการความรู้ 
                การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม พ.ศ.  ๒๕๖๓ -๒๕๖๕  กำหนดแนวคิดในการ
จัดทำให้ครอบคลุมกิจกรรมที่เหมาะสมตามภารกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานให้ 
ครอบคุลมทั้งดา้นบุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน บริหารจัดการ ขีดความสามารถขององค์กร รวมถึง
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานทุกด้านเชื่อมโยงกันในเชิงเหตุและผล คำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ        
๓ ประการ ได้แก่   
                 ๑. คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
                 ๒. กระบวนการจัดการความรู้ (Process) เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น
และสำคัญสำหรับองค์กร โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงาน เอกสาร ตัวบุคคล มาจัดให้
เป็นระบบ เพื ่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถนำความรู ้จากแหล่งความรู ้ไปให้ผู ้ใช้ เพื ่อทำให้เกิดการปรับปรุง                 
และนวัตกรรมขององค์กร 
                 ๓. เทคโนโลยี (Technology) เป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถค้นหา 
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้ใปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น 
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๑.๓ วัตถุประสงค ์
               1. ด้านกระบวนการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กร ด้วยการสร้างกระบวนการจัดการ
ความรู้ การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เช่น เพ่ิมผลผลิต ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน  ลดกระบวนการผลิต   
               2. ด้านพนักงาน ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม พัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิด               
การเปลี่ยนแปลงความรู้ พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เกิดแรงจูงใจในการทำงาน เมื่อพนักงานและผู้บริหาร
มาร่วมกันทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยาว  
               3. ด้านลูกค้า เป็นการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                  
ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ิมคุณภาพสินค้าและบริการ ลดการตอบคำถามของลูกค้าโดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือ 
              4. ด้านการเงิน ทำให้ลดต้นทุนในการจัดการ ลดความเสี่ยงในการจัดการ การพัฒนาบุคคลกรใน
หน่วยงาน 
              5. ด้านนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและบริการในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเกิดจาก      
ตัวของผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันทำ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบัน 
              ๖. ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ/คู่มือการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้ 
 
๑.๔ กระบวนการจัดการความรู้ของ อจน. (Knowledge Management Process) 
               เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที ่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั ้นตอนที ่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการ
ความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
               1. การบ่งชี้ความรู้ เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 
               2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้
เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
               3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต 
               4. การประมวลและกล ั ่นกรองความรู้  เช ่น ปร ับปรุ งร ูปแบบเอกสารให ้ เป ็นมาตรฐาน                              
ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ ์
               5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั ้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรด์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
               6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำ
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสาย
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-๖- 

งาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี ้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว                 
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
               7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์
ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

 
๑.๕ ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

(๑) ความรู ้ที ่ฝังอยู ่ในคน (Tacit Knowledge) คือ ประสบการณ์ ทักษะ พรสวรรค์ เทคนิค               
การทำงานที่สั่งสมมาจนชำนาญไม่มีในตำรา 

(๒) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่สามารถจับต้องได้ เช่น หนังสือ เอกสาร 
รายงาน ซีดี เทป เป็นต้น 

องค์การจัดการน้ำเสียได้พิจารณาแนวทางตามกระบวนการจัดการความรู้ข้างต้น โดยเริ่มต้นพิจารณา
จากความรู้ที่มีอยู่ในคน และความรู้ที่ชัดแจ้ง ซึ่งภายในองค์กรมีอยู่ตามกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการ
ของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร ตามข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ 
                หน่วยงานต้องสำรวจความรู้ที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย โดยสำรวจว่า 
เราต้องการความรู้อะไร และท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม่ 
ขั้นตอนที ่2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
                เมื่อสำรวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ก็ต้องไปแสวงหามาเพิ่มเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์  
มากที่สุด 

 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge 
Identification) 

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู ้
(Knowledge Codification and 

Refinement) 
 

5. การเข้าถึงความรู ้
(Knowledge 

Access) 
 

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้

(Knowledge 
Sharing) 

 

7. การเรียนรู ้
(Learning) 
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-๗- 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
                เมื ่อได้ความรู ้มาเพียงพอแล้ว ก็นำมาจัดหมวดหมู ่ให้ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ                     
ทั้งเอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
               ต ้องนำความร ู ้ท ี ่ จ ัดเก ็บเป ็นหมวดหม ู ่ ไว ้แล้ วมาทบทวน กล ั ่นกรอง ให ้ม ีความท ันสมัย 
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 
               ต้องมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
               จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice หรือ Cop.) การสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 
               กำหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการทำงานเพื ่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ                 
โดยอาจกำหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารขององค์กรก็ได้  
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แผนผังกระบวนการจัดการความรู้ของ อจน. (Knowledge Management Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูท้ี่จดัเก็บเกิดประโยชนต์่อ

องคก์ร พนกังาน การปฏิบตัิงาน

หรือไม่ 

การเรียนรู ้

พิจารณาว่าเราจ าเป็นตอ้งรูอ้ะไร 

มีความรูอ้ะไรบา้ง 

การบ่งชีค้วามรู ้

ความรูอ้ยู่กบัใคร แสวงหาจาก

ภายนอก รกัษาความรูเ้กา่  

จะเก็บอย่างไร 

การสรา้งและแสวงหาความรู ้

วางโครงสรา้งความรู ้ออกแบบจดัเก็บ

ความรูเ้ป็นระบบอยา่งไร 
การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ 

ปรบัปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ขา้ใจง่าย 

สมบรูณอ์ย่างไร 
การประมวลผลและกลั่นกรองความรู ้

การน าความรูไ้ปใชง้านง่าย สะดวก 

รวดเรว็ 
การเขา้ถงึความรู ้

แบ่งปันความรูใ้หก้นัหรือไม่ การแบ่งปันและเปล่ียนความรู ้
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๑.๖ หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีแรกที่องค์การจัดการน้ำเสียมีการดำเนินกระบวนการจัดการความรู้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ทั้งนี้ 
การเตรียมความพร้อมในการจัดทรัพยากรที่จะเอ้ืออำนวยต่อการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ 
ซึ่ง อจน. ได้มีการเตรียมด้านการสรรงบประมาณ บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรต่าง ๆ 
รวมทั้งการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในองค์กร  
               ผู ้บริหารระดับสูงขององค์การจัดการน้ำเสียได้มุ ่งมั ่นที ่จะขับเคลื ่อนการจัดการความรู ้ให้บรรลุ
เป้าหมาย และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรที ่ต้องใช้ในการจัดการความรู้ที ่เป็นจำนวนเงิน จำนวนบุคคล จำนวนวัสดุครุภัณฑ์ จำนวนระบบ
เทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน โดยจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอและจะต้องใช้อย่าง
ประหยัด ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับบริบท ความเหมาะสมขององค์กร สถานการณ์ปัจจุบันเป็นสำคัญ มีหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ 4 ประการ  ดังนี้ 
              1. ความประหยัด (Economy) การดำเนินงานจะต้องเป็นไปโดยมีความประหยัด ใช้ทรัพยากร            
ทุกอย่างให้คุ้มค่าท่ีสุด และได้คุณภาพของผลงานดีที่สุด 
              2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ทุกโครงการจะต้องมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับและทุกคนมีความ
พึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ประหยัดที่สุด และได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า 
              3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการทุกโครงการจะต้องดำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำผลที่เกิดข้ึนเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หากได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็
ถือว่ามีประสิทธิผล 
              4. ความยุต ิธรรม (Equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใช้จ่ายทรัพยากรจะต้อง
เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
หลักการในการจัดทำงบประมาณโครงการและจัดสรรทรัพยากร โครงการดังกล่าวบางครั้ง เรียกว่า  4 E'S ซึ่งเป็น
หลักสำคัญของการบริหารงานโดยทั่วไปหลักการหนึ่ง 

นอกจากนี้ ควรที ่จะระบุแหล่งที ่มาของงบประมาณและจำนวนทรัพยากรอื ่น  ๆ ที ่ต้องใช้ เช่น                 
จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน งบประมาณจากการช่วยเหลือของต่างประเทศ 
งบประมาณจากการบริจาคของหน่วยงานหรือองค์กรเอกชน จำนวนบุคคลากรที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการที่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังจะต้องแจงออกเป็นรายละเอียดในการใช้อย่างชัดเจนอีกด้วย 
เพ่ือที่จะช่วยให้การพิจารณาสนับสนุน และอนุมัติโครงการเป็นไปด้วยดี ทั้งนี ้ทรัพยากร คือ สิ่งที่เอ้ืออำนวยต่อการ
ดำเนินงานการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็นทรัพยากรที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน ดังนี้ 
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-๑๐- 

ทรัพยากร การเตรียมความพร้อมทรัพยากร หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ  (การเงิน) พิจารณางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ที่สามารถ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนด (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ งบประมาณจากการช่วยเหลือของ
ต่างประเทศ งบประมาณจากการบริจาคของ
หน่วยงานหรือองค์กรเอกชน เป็นต้น) 

ฝ่ายบัญชีการเงิน/
ฝ่ายจัดการรายได้ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(การเงิน /ไม่ไช่การเงิน) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่  หรือปรับปรุงระบบ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ต้อง
คำนึงถึงช่องทางที่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วอีกด้วย 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

บุคคลากร (ไม่ใช่การเงิน) สร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้
ขององค์กร และพร้อมเตรียมตัวสนับสนุน
กระบวนการจัดการความรู้ 

ทุกหน่วยงาน 

วัฒนธรรมองค์กร  
(ไม่ใช่การเงิน) 

ประเมินวิเคราะห์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ก่อน
จัดทำแผนวัฒนธรรมองค์กรระยะยาว และแผน
ประจำปี 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
 (ไม่ใช่การเงิน) 

ทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรให้มีการจัดสรร
เวลาในการทำงานโดยแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการความรู้ นวัตกรรมองค์กร โดย
กำหนดให้เป็น KPI ถ่ายทอดระดับฝ่าย/สำนัก กอง 
บุคคลเป็นลำดับ 

ทุกหน่วยงาน 

การประเมินตรวจสอบ
กระบวนการจัดการความรู้ 

สร้างการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบการดำเนิน
กระบวนการจัดการความรู้ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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-๑๑- 

บทที่ ๒ 
แนวทางการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

 

๒.๑ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-

๒๕๖๕ ได้กำหนดทิศทาง เป้าหมายการจัดการความรู้สามารถนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ประโยชน์  
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

วิสัยทัศน์  
 “การจัดการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งฐานข้อมูลองค์

ความรู้ที่สำคัญให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

และสร้างคุณค่า 
๓. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู ้ สร้างผู ้เช ี ่ยวชาญความรู ้ด ้า นต่าง ๆ                        

เพ่ือตอบสนองภารกิจ     
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์ความรู้สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ อจน. ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
๒. มีการเรียนรู้ระดับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กร สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓. ยกระดับความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร                

และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
๔. มีทำเนียบผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สำคัญกับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
๕. ทีมการจัดการความรู้พัฒนาศักยภาพตามแผนงานที่กำหนด 
๖. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลองค์กร ซึ่งจะสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ อจน.  
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการ

ความรู้ เพื่อเสริมสร้าง อจน. ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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-๑๒- 

๒. พนักงานรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  เพื่อสร้างองค์กรให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๓. มีเครือข่ายสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารในการจัดการความรู้ รวมทั้งมเครือข่ายบุคลากร               
ด้านการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอก  

๔. มีระบบกำรติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ 

                การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กร โดยกำหนดแนวทางการสร้างนวัตกรรมจาก
การบูรณาการฐานความรู ้ที ่ อจน. จัดเก็บไว้ ตอบสนองความต้องการขององค์กรในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และบริการให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับนโยบายประเทศไทย  ๔.๐  และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีอาจมากระทบการดำเนินงานขององค์กร  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ สร้างคลังความรู ้ดิจิทัลเพื ่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั ่งยืนและก้าวทันการ 
เปลี่ยนแปลง 

มุ่งเน้นการกำหนดองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต่อการดำเนินงานของ อจน. 
ในอนาคต และมีกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสะดวกในการเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าให้กับองค์กร  

มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้
ไปสู่การต่อยอด ขยายผล สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่เพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร และสร้างเส้นทางอาชีพ ควบคู่กับการสร้างแนวทางและบรรยากาศ

ที่ทำให้บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้ผลงานดา้น
นวัตกรรมของ อจน. เป็นที่ประจักษ์ต่อภายนอก 

ยุทธศาสตร์ได้กำหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่มีวิธีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้           
โดยต้องมีการดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ใน ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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-๑๓- 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
และการสร้างนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างคลังความรู้ 
ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรม
ที่ยั่งยืนและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

- องค์ความรู้สำคัญท่ีจัดเก็บไว้ใน
รูปแบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็นฐาน
สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

- ฐานข้อมูลความรู้สำคัญของ
องค์กรสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่
ความรู้ที่พร้อมใช้ในรูปแบบของ
คลังความรู้ดิจิทัลแพลดฟอร์ม    
โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยจำนวน ๑ 
ฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการ 
องค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับ
องค์กร  
 

-  ความสำเร็จการจัดการความรู้
องค์กรเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
ขององค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้กับ
องค์กรจากการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านกิจการ
การบำบัดน้ำเสีย 

- มีนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้ง
องค์กร ซึ่งเป็นผลจากการ        
บูรณาการองค์ความรู้ที่สะสมไว้ 
จำนวนอย่างน้อย ๓ นวัตกรรม     
ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากร
และสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- เส้นทางการเติบโตในอาชีพ
สำหรับรองรับบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
- บุคลากรที่มีความรู้และทักษะ
ด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร  
- บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- ตำแหน่งงานด้านความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
- ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมี
ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางขององค์กร  
- กฎระเบียบในการดำเนินงาน 
ด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรม     
การสร้างองค์ความรู้ ผลงาน
วิชาการ และด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๒.๒ แนวทางการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
การจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสียเป็นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรเทียบกับมาตรฐานสากล 
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-๑๔- 

แนวทางการจัดการความรู ้ขององค์การจัดการน้ำเสียได้นําแนวทางในการจัดการความรู ้จาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติตามคู่มือการจัดทำแผนการ
จัดการความรู้มาเป็นกรอบในการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ซึ ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ดี                 
ได้มาตรฐาน ประกอบกับได้ม ีการนำเครื ่องมือการสร้างและแสวงหาความร ู ้ท ี ่สำคัญของ อจน. มาใช้                            
โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบคลังความรู้ของ อจน. และฐานความรู้ของ อจน. ซึ่งได้นำระบบ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีแนวทางการดำเนินงานการ
จัดการความรู้ สรุปได้ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารสูงสุดได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของกระบวนการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร โดยไดอ้อกนโยบายการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ อจน. ให้พนักงานได้รับทราบแนวทางจัดการ
ความรู้ที่จะดำเนินการ มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้องค์กร 
และแต่งต ั ้งคณะทำงาน KM Team โดยมีพนักงานทุกสายงานมีส ่วนร ่วมในการบร ิหารจั ดการความรู้                          
มีรองผู้อำนวยการ เป็นประธานคณะทำงานทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร              
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ดังกล่าว ต้องมีการรายงานต่อคณะกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล 

๒. คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดการความรู้และได้จัดทำแผนแม่บท
การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางการ
ดำเนินงานของแผนปฏิบัติการการจัดความรู้ของ อจน. (KM Action Plan) ซึ่งได้เกิดกระบวนการการจัดการ
ความรู้  (Knowledge Management Process) และกระบวนการบร ิหารการ เปล ี ่ ยนแปลง  (Change 
Management Process) ที่มีองค์ประกอบการจัดการความรู้ที่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการดำเนินการ และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน สร้างพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  สร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ภายในองค์กร บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคลกรอย่างต่อเนื่อง  

๓.  กระบวนการจัดการความรู้ตามแนวทางของจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติตามคู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้มาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณาร่วมกันในการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ 
(KM Focus Area) โดยพิจารณาภาพรวมขององค์กรจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และพิจารณา
กำหนดขอบเขต KM ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย ความรู้ที่สำคัญ
ต่อ อจน. /ความรู้ที่จำเป็นสนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของ อจน. หรือเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขของ 
อจน. เพ่ือนํา KM มาช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร 
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-๑๕- 

๔. การรวบรวมขอบเขต (KM Focus Area)  การจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย มาเป็น
กรอบในการกำหนดความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อนำหัวเรื่องความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
มาพิจารณาคดัเลือกเป็นเป้าหมาย KM (Desired State) ทีต่้องดำเนินการ 

๕. การคัดเลือกเป้าหมาย KM (Desired State) ที่ชัดเจนแล้วให้นำหัวข้อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้อง
ดำเนินการมาจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแผนงานที่แสดงถึง รายละเอียดการดำเนินงานของ
องค์ความรู้ที่คัดเลือกมาดำเนินการจัดการความรู้โดยนํารูปแบบการจัดการ ความรู้ (KM Model) ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดการ
ความรู ้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี ่ยนแปลง (Change 
Management Process) มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
 
2.๓ การดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ 

๑. การกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) ครอบคลุม
แนวทางของการดำเนินงานขององค์กร สถานการณ์ บริบทขององค์กร โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ได้จากการ
กำหนดขอบเขต KM คือ อจน. ได้รับประโยชน์อย่างไร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ หากได้ดำเนินการ
แล้วจะเกิดการปรับปรุงชัดเจน แก้ไขปัญหาขององค์กรได้  มีโอกาสสำเร็จสูง ความเหมาะสมกับบริบทองค์กรใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  ในพิจารณา ๔ แนวทางดงันี้ 
               แนวทางที่ ๑ เป็นความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นและสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการองค์กร  
               แนวทางที่ ๒ เป็นความรู้ที่เกิดผลดี  ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  
               แนวทางท่ี ๓ เป็นความรู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได ้
               แนวทางท่ี ๔ เป็นความรู้ที่ต่อยอดให้เกิดแนวทางการดำเนินงานธุรกิจใหม่ นวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กร 

๒. ขอบเขตการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย (KM Focus Area) จากการดำเนินงาน
วิเคราะห์แนวทางการการกำหนดขอบเขตการจัดการความร ู ้ (KM Focus Area) ใน ๔ แนวทางข้างต้น                    
จึงได้วิเคราะห์การดำเนินงานของ อจน. ตามตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ประกอบกับ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ที่ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียที่ครอบคลุมถึงการจัดให้มี
ระบบบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย และกิจการอื่นที่เกี ่ยวข้องกับงานการจัดการน้ำเสีย                
ซึ่งดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกค้า ประชาชน ดังนั้น การพัฒนางาน
วิชาการ งานบริการ งานพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นหน่วยงานของประเทศที่มี  
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน จึงได้ กำหนดขอบเขต KM (KM 
Focus Area) ใน ๕ ขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
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-๑๖- 

ขอบเขตที่ ๑  การบริหารจัดการ บำรุงรักษา ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 
(เพื่อพัฒนาภารกิจองค์กรให้สามารถดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด) 

ขอบเขตที่ ๒  การพัฒนาบุคลากร  
(เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีรู้ ความเชี่ยวชาญให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี                        
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร) 

ขอบเขตที่ ๓  การบริหารจัดการองค์กร  
(เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐาน เป็นสากล มีระบบการ                            
บริหารแบบธรรมาภิบาล) 

ขอบเขตที่ ๔  การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. 
(เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง รักษาความผูกพันของลูกค้า ผู้มีส่วนได้                          
ส่วนเสียขององค์กร) 

ขอบเขตที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม  
(เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ)      

                  ๓. องค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย 
เนื่องจากเป็นการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียครั้งแรกของการนำกระบวนการจัดการความรู้

ที่ได้มาตรฐานมากำหนดเป็นกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น คณะทำงานจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อ
การดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานที่กระจัดกระจายอยู่ในองค์กรไม่มีการรวบรวมเป็นศูนย์กลางเป็น
ระบบฯ ทั้งนี้ การจัดการความรู้ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นความรู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการ
สนับสนุนและเสริมสร้างให้พนักงานได้นำไปใช้ได้อย่างสะดวด เข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย โดยสามารถกำหนดตาม
ขอบเขตการจัดการความรู้ที่ได้กำหนดขึ้น ดังนี้ 

ขอบเขตที่ 1 การบริหารจัดการ บำรุงรักษา ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 
ขอบเขตท่ี ๒ การพัฒนาบุคลากร  
ขอบเขตท่ี ๓ การบริหารจัดการองค์กร  
ขอบเขตท่ี ๔ การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. 
ขอบเขตท่ี ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม  

๔. รูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
องค์การจัดการน้ำเสีย ได้กำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ที่เป็นกรอบในการ

กำหนดความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้ว คณะทำงานจัดการความรู้ได้พิจารณาหัวข้อเรื่องความรู้ที่จำเป็นต่อ
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-๑๗- 

การปฏิบัติงานนั้นเพื่อคัดเลือกเป็นเป้าหมาย KM (Desired State) กล่าวคือเป็นการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อมา
จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย KM (Desired State) หรือความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่
กำหนดโดยมีรูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) ประกอบด้วย ๒ กระบวนการ คือ 

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

(๑) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
คณะทำงานฯ ได้ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำ

ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (สำรวจความรู้) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

องค์การจัดการน้ำเสีย มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ้และ
นวัตกรรม และคณะทำงาน KM Team เพื่อพิจารณาภาพรวมขององค์กรจาก วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกระบวนงาน แล้วนํามากำหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) ที่มีความสำคัญ                 
มีความจำเป็นต่อการสนับสนุน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาว่าจากขอบเขตขององค์ความรู้ดังกล่าว เราต้องมีความรู้อะไรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และพิจารณาว่า
ความรู้ใดมีอยู่แล้ว และความรู้ใดยังไม่มี โดยความรู้ที่มีอยู่แล้ว เป็นความรู้ของหน่วยงานหรือของบุคคล เป็นความรู้
เรื่องอะไร อยู่ที่ไหน 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (รวบรวมและพัฒนา) เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้
จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
                   องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการต่อเนื่องจากการบ่งชี้ความรู้ ว่าองค์กรต้องแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้เครื่องมือ/วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม คือ การจัดเก็บวิธี
ปฏิบัติในรูปของเอกสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: 
CoPs) ถ้าเป็นความรู ้ที ่ต ้องแสวงหาจากภายนอก ก็มีการวางแผนการแสวงหาความรู ้ ซึ ่งจากการจ ัดทำ
แบบสอบถามพนักงานทุกคนให้มีการทบทวนและแสวงหาความรู้สำคัญอยู่ไหน (Explicit Knowledge ความรู้ที่
อยู่ในรูปเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวคน) ซึ่งพนักงานได้ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการระบุองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นที่จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
สรุปผลการสำรวจแบ่งตามขอบเขต KM  ได้ดงันี้ 
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-๑๘- 

หัวข้อความรู้/ 
(รูปแบบการเรียนรู้) 

ผู้รู้ หน่วยงานภายใน/ภายนอก  (ประโยชน์) 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ ๑ การบริหารจัดการ บำรุงรักษา ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 
๑. การจัดการน้ำเสียชุมชน 
(อ่าน ฟัง ดู) 

ดร.ยุทธชัย สาระไทย ศูนย์ฝึกอบรม (คลอง ๕) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่งผลดีต่อการทำงาน) 

๒. วิธีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
โดยประหยัดพลังงาน (อ่าน ฟัง ดู) 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  GIZ  (ส่งผลดีการทำงาน) 

๓. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุม
ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย  
(อ่าน ฟัง ดู) 

นายศักดิ์ชัย ภู่พันธ์ศรี  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ ๒  การพัฒนาบุคลากร  
๑. หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
(อ่าน ฟัง ทำ) 

กรมบัญชีกลาง (ส่งผลดีต่อการทำงาน) 

๒. กฎหมายการจัดการน้ำเสียและ
ทั่วไป  (อ่าน ฟัง) 

กองกฎหมาย อจน. (ส่งผลดีต่อการทำงาน) 

๓. หลักการเขียนโครงการขอเงิน
งบประมาณประจำปี  
(อ่าน ฟัง ดู ทำ) 

สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. 
ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 

๔. การออกแบบผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์  ผอ.ฝ่ายโครงการภาครัฐ  บริษัทไมโครซอฟต์ 
(ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน          
ต้องจัดการเร่งด่วน) 

๕.เทคนิคการพูดในที่ประชุม 
(Public Speaking) 
(ฟัง พูด ทำ) 

บริษทั เอพีอาร์ อบรมสัมมนา สถาบันฝึกอบรมด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน 
หน่วยงานต้องการใช้) 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ ๓  การบริหารจัดการองค์กร  
๑.หลักเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่ง 
(อ่าน ฟัง) 

กองบุคคล  (ส่งผลดีต่อการทำงาน  ต้องจัดการเร่งด่วน) 

๒. ระเบียบ ข้อบังคับ อจน. 
(อ่าน ฟัง) 

นายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล อจน.  
(ส่งผลดีต่อการทำงาน) 

๓. การตรวจสอบภายใน 
(อ่าน ฟัง) 

พนักงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน ต้องจัดการ
เร่งด่วน) 
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-๑๙- 

หัวข้อความรู้/ 
(รูปแบบการเรียนรู้) 

ผู้รู้ หน่วยงานภายใน/ภายนอก  (ประโยชน์) 

๔. ด้านธรรมาภิบาล (CG) การ
ป้องกันและปรามการทุจริต 
(อ่าน ฟัง ดู) 

คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ส่งผลดี
ต่อการทำงาน หน่วยงานต้องการใช้) 

๕. การจัดทำแผน In Process 
(อ่าน ดู ทำ) 

หน่วยงานภายนอก (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 

๖. การทำแผนยุทธศาสตร์ภายใน
องค์กร (อ่าน) 

หน่วยงานภายนอก (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน หน่วยงานต้องใช้) 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ ๔ การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. 
๑. ศึกษาการใช้ระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน ฟัง ดู 
ทำ) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ผู้บริหารสนับสนุน 
ส่งผลดีต่อการทำงาน จัดการเร่งด่วน) 

๒. การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  (อ่าน ฟัง) 

หน่วยงานภายนอก (ส่งผลดีต่อการทำงาน จัดการเร่งด่วน) 

ขอบเขตที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม  
๑. ระบบบัญชี (อ่าน ฟัง ดู ทำ) กองบัญชี  (ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน จัดการเร่งด่วน) 
๒. การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์กลางภาครัฐ 
(ฟัง ทำ) 

นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธิ์ กองสารสนเทศและประเมินผล 

๓. อบรมการใช้โปรแกรม 
Microsoft Office (Advanced) 
(อ่าน ฟัง ดู ทำ) 

หน่วยงานภายนอก (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน.  ส่งผลดีต่อการ
ทำงาน หน่วยงานต้องการใช้) 

                      
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้ 

อย่างเป็นระบบในอนาคต  
                   องค์การจัดการน้ำเสียได้ม ีการออกแบบการจัดเก็บรูปแบบคลังความรู ้กลาง ฐานความรู้              
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร/หนังสือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ 
เสียง/ภาพเคลื่อนไหว มาแยกประเภท จัดที่เก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
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-๒๐- 

องค์การจัดการน้ำเสีย หลังจากแบ่งประเภท/หัวข้อ หรือโครงสร้างความรู้เป็นหมวดหมู่ในระบบ
สารสนเทศซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งานต้องมีการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการกำหนดกระบวนการ
กลั่นกรององค์ความรู้ ซึ่งอาจดำเนินการโดยจัดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาตรวจสอบวิเคราะห์ว่าความรู้ที่มีอยู่มี
ความถูกต้อง 

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

องค์การจัดการน้ำเสีย ดำเนินการพิจารณาช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หรือบุคลากรเข้าถึง
ความรู้ดังกล่าวได้  

6. การแบ่งปันแลกเปลี ่ยนความรู้  ทำได้หลายวิธ ีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge                  
อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบ
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ี เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน               
การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

องค์การจัดการน้ำเสียมีการวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานในการนําความรู้ เทคนิคในการ
ทำงาน เทคนิคการแก้ไขปัญหา ที่ได้จากการปฏิบัติงานแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยอาจจัดเป็น 
งานว ัน KM Day เวทีความรู้  (Knowledge Forum) การประชุมทางว ิชาการ การประช ุมเช ิงปฏิบ ัต ิการ                       
การแลกเปลี่ยนความรู้วิธีปฏิบัติ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice 
หรือ CoP) เป็นต้น กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็นเอกสารฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ              
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เวทีความรู้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจบุัน 
และบริบทองค์กร 

7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์
ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นการ
นําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาองค์กรหรือเพื่อปรับปรุงงาน 
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

องค์การจัดการน้ำเสีย มีการสนับสนุนให้พนักงานนำความรู้นําความรู้ไปปฏิบัติจริง เมื่อปฏิบัติตาม
แล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที ่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู ้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื ่อให้
หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน “ความรู้นั้นทำให้เกิดประโยชน์กับองค์การหรือไม่ทำให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่” 

 
๒. กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

เป็นกรอบความคิด เพื่อให้ อจน. มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร ทีมงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามและประเมินผล กำหนดปัจจัยความสำเร็จอย่างชัดเจน 
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  โดยได้มีการดำเนินงานเตรียมพื้นฐานหน่วยงานให้เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้าง
บรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้  การเตรียมการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแต่งตั้ง
คณะทำงานครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน 

๒) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน 
และแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร 

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ท ุกคน ได้ทราบเกี ่ยวกับการดำเนินงานเร ื ่องการจัดการความรู้                        
และนวัตกรรมขององค์กรที่จะมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับต่อองค์กร               
และต่อพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ทุกคนมีการเตรียมตัวในการดำเนินงานว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรมี
การสื่อสารรประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะทำงานฯ ให้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบ 

๓) กระบวนการและเครื่องมือ  ช่วยให้การค้นหาเข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก
รวดเร็วขึ ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื ่องมือ ขึ ้นกับชนิดของความรู ้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด                
สถานที่ตั้ง) ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ 

เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตัวอย่างกระบวนการและ
เครื่องมือ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการจัดเก็บความรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้การ
เข้าถึงความรู้สะดวก สามารถดึงความรู้ออกมาใช้งานได้รวดเร็ว , คณะทำงานฯ พิจารณาร่วมกับในการจัดทำองค์
ความรู้ นําเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action 
Reviews : AAR) การสร ุปบทเรียน (Lessons Learned) แลกเปลี ่ยนวิธ ีปฏ ิบ ัต ิท ี ่ เป ็นเล ิศ (Best Practice 
Exchange) มาใช้ในการแบ่งปันความรู้ในสำนักงานฯ 

๔) การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล และปรับปรุง 

เป็นการทำให้พนักงานในองค์กร ใช้กระบวนการและเครื่องมือตามที่เลือกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ 
การเป็นวิทยากรในกระบวนการจัดการความรู้ให้แก่คณะทำงานการจัดการความรู้ จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบ
ความสำเร็จในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

๕) การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนำผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับให้
เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าวัดผลที่ขั ้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ 
(System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น-วัดผลสำเร็จใน
การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี  
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-๒๒- 

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม               
และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการ แรงจูงใจระยะสั้น              
ระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำให้แต่ละช่วงเวลา 

เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ ขององค์กร ทั้งในส่วนของ
คณะทำงานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัล เช่น มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นขององค์การจัดการน้ำเสีย 

จากการพิจารณาปัจจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อจน. พบว่า  
อจน. มีองค์ความรู้มากมายทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
อจน. จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ภายใน (Knowledge Management Process) ที่มีการรวบรวม
องค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ยังคงกระจายอยู่ไม่ว่าจากตัวบุคคล หรือที่บันทึกเป็นเอกสาร แล้วนำองค์ความรู้
เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย เกิดการ
พัฒนาตนเองจนเป็นผู้รู้ แล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป              
ทำให้เกิดการพัฒนาฐานความรู ้เป็นทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื ่อง ส่งผลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization หรือ LO) เพ่ือให้สามารถเพ่ิมสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้อย่างสูงสุด 
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-๒๓- 

แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อจน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 
แต่งตัง้คณะท างาน KM 

จดัท าแผนแม่บทการจดัการความรู ้เพื่อเป็นกรอบใน

การด าเนินการก าหนดยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์

แต่งตัง้คณะท างาน KM WMA Team โดยมีผูแ้ทนแต่ละสายงานเป็นสมาชกิ 

ไม่เลือก 

เลือก 

พฒันาระบบเทคโนโลยี

สนบัสนนุการจดัการ

ความรู ้

ทบทวนและก าหนดองคค์วามรูท้ี่มีอยู่ในองคก์ร 

(ความรูท้ี่ยงัอยูใ่นตวัคน TK และ ความรูท้ี่ชดัแลว้ EK) 

พิจารณาทรพัยากรและเตรียม

สภาพแวดลอ้มในการท างาน

สนบัสนนุการจดัการเรียนรู ้

คณะท างานก าหนดขอบเขต KM (ความรูท้ี่ส  าคญั/

จ าเป็นท่ีสนบัสนนุพนัธกิจ วิสยัทศัน ์/ ปัญหาที่ตอ้งแกไ้ข) 

พิจารณา

คดัเลือก 

จดัท าแผนปฏิบตัิการ (KM Action Plan) 

ด าเนินงานตามแผน 

ติดตามผลการด าเนินงาน 

ประเมินปรบัปรุง/รายงานผล 

จดุส าคญั (Control Point) / 

จดุวกิฤต (Critical Step) 
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-๒๔- 

บทท่ี ๓ 
การจัดการความรู้ ปีงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                 จากการกำหนดแนวคิดในการจัดการความรู้ ตามที่เหมาะสมตามภารกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการดำเนินงานให้ ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน บริหารจัดการ             
ขีดความสามารถขององค์กร รวมถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานทุกด้านเชื่อมโยงกันในเชิงเหตุและผล 
คำน ึงถ ึงองค ์ประกอบสำค ัญ ๓ ประการ ได ้แก่  คน (People) กระบวนการจ ัดการความรู้  (Process)                      
และ ๓. เทคโนโลยี (Technology)   
 
๓.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้  
               1. ด้านกระบวนการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กร ด้วยการสร้างกระบวนการจัดการ
ความรู้ การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เช่น เพ่ิมผลผลิต ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน ลดกระบวนการผลิต   
               2. ด้านพนักงาน ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม พัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิด               
การเปลี่ยนแปลงความรู้ พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจในการทำงาน  เมื่อพนักงานและผู้บริห าร
มาร่วมกันทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยาว  
               3. ด้านลูกค้า เป็นการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                  
ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ิมคุณภาพสินค้าและบริการ ลดการตอบคำถามของลูกค้าโดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือ 
              4. ด้านการเงิน ทำให้ลดต้นทุนในการจัดการ ลดความเสี่ยงในการจัดการ การพัฒนาบุคคลกรใน
หน่วยงาน 
              5. ด้านนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและบริการในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเกิดจาก      
ตัวของผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันทำ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบัน 
              ๖. ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ/คู่มือการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้ 
 
            ในการพิจารณาคัดเลือกขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขององค์การจัดการน้ำเสีย ทั ้ง ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑. การบริหารจัดการ บำรุงรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ๒. การพัฒนาบุคลากร                    
๓. การบริหารจัดการองค์กร  ๔.การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. และ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรม และเป้าหมาย KM (Desired State) ครอบคลุมแนวทางของการดำเนินงานขององค์กร 
สถานการณป์ัจจุบัน บริบทขององค์กร โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ได้ในพิจารณา ๔ แนวทาง และได้ขอบเขต
ดังนี้ 
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-๒๕- 

แนวทางที่ ๑ เป็นความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นและสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์            
พันธกิจ วิสัยทัศน์  การบริหารจัดการองค์กร  

แนวทางที่ ๒ เป็นความรู้ที่เกิดผลดี  ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย  
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

แนวทางท่ี ๓ เป็นความรู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้ 
แนวทางท่ี ๔ เป็นความรู้ที่ต่อยอดให้เกิดแนวทางการดำเนินงานธุรกิจใหม่ นวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กร 
 
๓.๒  ขั้นตอนการดำเนินงาน  

องค์การจัดการน้ำเสียได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ มุ่งเน้นการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้บุคลากรของ อจน.                         
เข้ามามีส ่วนร่วมในการระดมความคิดการให้ข ้อมูล ข้อคิดเห็น ร ่ว มปรับแก้ไข เพื ่อให้เกิดความเข้าใจ                    
ในศักยภาพขององค์กร สภาพปัญหา ข้อจำกัด ตลอดจนความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งข้อดี                          
ของกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมนั้น จะทำให้เกิดการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างแท้จริง  

ผู ้บริหารสูงสุดได้ออกนโยบายการจัดการความรู ้และสร้างนวัตกรรมของ อจน. และได้แต่งตั้ง
คณะทำงานดำเนินงานด้านการจัดการความรู ้และนวัตกรรม โดยมีผู ้บริหารสูงสุด เป็นประธานคณะทำงาน        
ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้องค์กร และแต่งตั้งคณะทำงาน KM Team โดยมี
พนักงานทุกสายงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความรู้ มีรองผู้อำนวยการ เป็นประธานคณะทำงานทำหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต่อมาได้มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการการจัดความรู้ของ อจน. (KM Action Plan)  เพื่อดำเนินการกระบวนการและขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ อันจะส่งผลการจัดการความรู้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้  
 (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารการเปลี ่ยนแปลง  (Change Management 
Process) ที่มีองค์ประกอบการจัดการความรู้ที่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
ดำเนินการ และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน สร้างพื ้นฐานวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                   
สร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ภายในองค์กร บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของบุคลกรอย่างต่อเนื่อง เช่น  
การสร้างชุมชน  นักปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Action learning) เวท ี เฉพาะกล ุ ่ม (Focus Group) การทบทวนหล ังปฏิบ ัต ิงาน (After Action Review)                  
การตั้งเป้าหมายก่อนทำกิจกรรม (Before Action Review)  การเป็นพี่เลี ้ยง การจัดตลาดนัดความรู้ เป็นต้น           
ซึ่งทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมของทุกหน่วยงานล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนให้ อจน. ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
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-๒๖- 

แนวทางการจัดการความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑.การแต่งตั้งคณะทำงาน KM มีตัวแทนของทุกสายงาน เพ่ือ
ขับเคลื ่อนกระบวนการ และสนับสนุนการเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ขององค์กร  โดยมีผู้แทนของแต่ละสายงานร่วม    
ทำหน้าที ่ในการสร้าง แสวงหาความรู ้ที ่มีอยู ่ในแหล่งต่าง  ๆ 
รวบรวมกำหนดรูปแบบ จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลความรู้  
เพ่ือให้บุคลากรของ อจน.สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

อจน. ม ีการจ ัดการความร ู ้ท ี ่ เป ็นระบบ               
ม ีร ูปธรรมมากข ึ ้น โดยม ีคณะทำงานฯ                
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผล
เป็นร ูปธรรม และเป็นส ่วนหนึ ่งในการ
ปฏิบ ัต ิงานปกติ  โดยมีการระบุต ัวช ี ้วัด 
เป้าหมาย มีระบบการตรวจสอบ ประเมินผล
เพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๒. ผู ้บริหารให้ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุน มอบนโยบาย 
วิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายการจัดการความรู้ 
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ และส่วนร่วมผลักดันให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และเป็นผู้นำการจัดการความรู้   

ผู ้บร ิหารสร้างความเช ื ่อมั ่น กระตุ ้นให้
บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ ผลักดันให้
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๓. การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ การจัดสรรทรัพยากร 
งบประมาณ บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำการ
บริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้สู่
ระดับบุคคล มีการกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ (หลัก
สนับสนุน) ม ีระบบตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน                
มีกระบวนการขั ้นตอนผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  โดยกำหนด
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Outcome) 

องค ์กรม ีองค ์ความร ู ้ท ี ่ จำ เป ็นต ่อการ
ปฏิบัติงาน มีกระบวนการที่ชัดเจนที่พัฒนา
คน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  

4. การพิจารณาทบทวนกำหนดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรและ
ดำเนินการกระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร การ
คัดเลือกขอบเขต KM  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 
บริบทขององค์กร ด้านทัศนคติ แนวความคิดเห็นและกระบวน
ทัศน์ในการจ ัดการความร ู ้นำมาประยุกต ์ใช ้ในหน่วยงาน                
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ KM Action Plan 

พนักงานได ้ทบทวนองค ์ความร ู ้ท ี ่ม ีอยู่  
ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้
ต ามแผนปฏ ิบ ั ต ิ ก าร  KM Action Plan              
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ ในเรื่องทัศนคติ แนวคิดและ
กระบวนทัศนใ์นดำเนินการจัดการความรู้  

5. คณะทำงานฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การจัดการความรู้ในองค์กร กระบวนการจัดการความรู้แต่ละ
ขั้นตอนอย่างเหมาะสม นำมาปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ การ
ปฏ ิบ ัต ิ งานหน ่วยงานภายใน  และการจ ัดสรรทร ัพยากร 
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการจัดการความรู้ 

มีแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 
พิจารณาทรัพยากรที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการ
จัดการความรู้ในองค์กร 
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-๒๗- 

แนวทางการจัดการความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 
6. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู ้/คู ่มือการจัดการ
ความรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ โดยมีกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนการจัดการความรู ้ใน
องค์กร เผยแพร่แผนฯ และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการความรู้ โดยกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการ
จัดการความรู ้ ๗ ขั ้นตอน ตามกระบวนการจัดการความรู้  
(Knowledge Management Process) บ ู ร ณ า ก า ร กั บ
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ๖ ขั้นตอน 

พนักงานมีส่วนร่วมเรียนรู้แนวปฏิบัติการ
จัดการความรู้ขององค์กร เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและองค์กรในระยะยาว 

7. สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการความรู้ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

องค์กรได้เครืองข่ายที่จำเป็นในการต่อยอด
การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย 
เพ่ือความร่วมมือกันในอนาคต 

๘. การติดตามประเมินผล วัดผลการดำเนินงานการจัดการ
ความรู้เชิงผลผลิต (Output)  เช่น จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บ  
จำนวนคนเข้าใช้ระบบ KM เป็นต้น 

มีแนวทางการการปรับปรุงที่จะพัฒนาให้
องค ์กรม ีการจ ัดการความร ู ้ท ี ่ ถ ูกต ้อง                
เป็นระบบ มีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม
และต่อเนื่อง 

 
 ๓.๓ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ KM Action Plan  

รายละเอียดแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมองค์การจัดการ           
น้ำเสีย ประจำปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ย่ังยืนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค ์  เพื่อมุ่งเน้นการกำหนดองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต่อการดำเนินงาน

ของ อจน. ในอนาคตและมีกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสะดวกในการเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ (o) 

องค์ความรู้สำคัญที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็นฐาน
สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
O1 เกิดศูนย์คลังความรู้ของ อจน.  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (KPI) 

ฐานข้อมูลความรู้สำคัญขององค์กรสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่พร้อมใช้ในรูปแบบของ
คลังความรู้ดิจิทัลแพลดฟอร์ม  โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยจำนวน ๑ ฐานข้อมูล 
KPI 1 ร้อยละ ๕๐ ของพนักงานทราบเกี่ยวกับนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้    
        ภายในองค์กร โดยมีการเผยแพร่ที่ชัดเจน 
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-๒๘- 

KPI ๒ จำนวนเรื่องท่ีบันทึกมากกว่า ๑๐ เรื่องความรู้ในระบบสารสนเทศต่อปี 
KPI ๓ จำนวนหน่วยงานมากกว่าร้อยละ ๓๐ ที่บันทึกองค์ความรู้ในระบบสารสนเทศต่อปี 
KPI 4 ร้อยละ ๕๐ พนักงานและกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของ อจน.    

ได้หลายช่องทาง 
KPI ๕ จำนวนเครื่องมือมากกว่า ๑ ในการจัดการความรู้ในระบบสารสนเทศต่อปี เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้องค์กร 
KPI ๖ ระดับความพึงพอใจศูนย์รวมองค์ความรู้กลางเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

เพ่ือใช้ประกอบการทำงานของหน่วยงานภายใน 
การประเมินผล ๑. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ 

๒. องค์ความรู้จดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ มีหลากหลายครอบคลุมขอบเขต KM ของ อจน. 
ระยะเวลา ๘ เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
หัวหน้าทีมงาน/ทีมงาน หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล และคณะทำงาน KM WMA 
กิจกรรม ๑. ออกแบบวิเคราะห์เครื่องมือสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อเป็นคลังความรู้ของ อจน.  

๒. การจัดทำแผนแม่บท KM และแผนปฏิบัติการ KM ของ อจน.  
๓. คณะทำงาน KM มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้องค์ 
๔. จัดทำช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ KM ผ่านระบบสารสนเทศของ อจน. 

ผลความสำเร็จที ่ได้รับ 
(Deliverable) 

๑. อจน.มีการจ ัดการความร ู ้ผ ่านช ่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งพนักงาน 
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว 
๒. อจน. มีแผนแม่บทการจัดการความรู้ และการแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม 

เงินลงทุน/ทรัพยากร/
ค่าใช้จ่าย 

บุคลากร  ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ ว ัฒนธรรมองค ์กร  ระยะเวลาดำเน ินงาน                          
การประเมินผล 

ความเสี ่ยงและวิธ ีลด
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง  พนักงานไม่ทราบเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้ และ
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของ อจน. ได้หลายช่องทาง 
บริหารความเสี่ยง ผู้บริหารสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้องค์กรมีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ 
และมีการเผยแพร่สร้างความรู้ การใช้ระบบการจัดการความรู้ของ อจน. ให้พนักงานได้ทราบ 
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กลยุทธ์ที ่1.1 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1.1.1 ชื่อแผนงาน: การจัดทำกระบวนการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุน                
                การดำเนินงาน 

การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. วิเคราะห์ ประเมินความ
พร้อมการจัดการความรู้ คือ 
บุคคล ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากร 
วัฒนธรรม งบประมาณในการ
จัดทำกระบวนการ KM  
๒.การสื่อสารกระบวนการ
จัดการความรู้ภายใน อจน. 
๓.ดำเนินการกระบวนการ
จัดการความรู้และสามารถ
ปฏิบัติได้จริงทุกขั้นตอน 
๔. การนำเทคโนโลยีมา
สนับสนุนกระบวนการจัดการ
ความรู้ในทุกข้ันตอน 
๕. การใช้ข้อมูลป้อนกลับจาก
การดำเนินงาน รวมถึงข้อมูล
จากแหล่งอื่น ๆ มาปรับปรุง
กระบวนการจัดการความรู้ 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- คณะทำงาน
ดำเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม อจน. 
- คณะทำงาน KM 
Team อจน. 
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กลยุทธ์ที่ ๑.๒  ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ให้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

๑.๒ ชื่อแผนงาน:  การสร้างระบบสารสนเทศ/คู่มือการจัดการความรู้ของ อจน. เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังาน
มีความรูค้วามเขา้ใจในการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการความรู ้ผ่านการประเมินผลการใช้
งานและรายงาน 

การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   ๑. สร้างคลังความรู้ของ 
อจน. เช่น E-Learning,    
KM Storage, MailGoThai, 
Website, KM webpage  
เป็นต้น โดยใช้ได้สะดวก
รวดเร็วผ่าน PC/Mobile 
(iOS และ Android) 
    ๒. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูล หลายช่องทาง 
    ๓. ส่งเสริมเผยแพร่เชิญ
ชวนให้พนักงาน อจน. ลูกค้า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
ข่าวสารการจัดการความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อจน. 
ให้ได้ใช้ประโยชน์มากท่ีสุด 
   ๔. พนักงานรับทราบ KM 
WMA และนำข้อมูลบรรจุใน
คลังความรู้ระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง หลากหลาย 
   ๕. คณะทำงานฯ ร่วมกัน
พัฒนากระบวนการ KM 
WMA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
โดยทบทวนแผนแม่บทการ
จัดการความรู้ อจน. ไปจัดทำ
เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- คณะทำงาน
ดำเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม อจน. 
- คณะทำงาน KM 
Team อจน. 
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-๓๑- 

   ๖. ทำหลักเกณฑ์/คู่มือการ
ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ KM 
WMA ครบถ้วนสมบูรณ์ 
    ๗. เผยแพร่แผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการฯให้
พนักงานได้ทราบและปฏิบัติ 
    ๘. ประเมินผลการใช้งาน
และนำมาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓  ศูนย์ความรู้ของ อจน. ผ่านระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 
               ชื่อแผนงาน:  กำหนดองค์ความรู้และจัดเก็บในระบบสารสนเทศ 

การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   ๑. ประเมินองค์ความรู้ใด
เป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อ
การดำเนินงานเพ่ือบรรลุ
ยุทธศาสตร์ อจน. 
   ๒. การสร้างและแสวงหา
ความรู้ที่สำคัญจากแหล่ง
ความรู้ ภายใน ภายนอก 
   ๓. จัดเก็บองค์ความรู้เป็น
หมวดหมู่ โดยใช้เครื่องมือที่
จัดเก็บได้สะดวก รวดเร็วง่าย
ต่อการค้นหา แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ 
    ๔. การรวบรวมองค์ความรู้
จากส่วนร่วมของบุคคลภายใน 
ภายนอกบรรจุในคลังความรู้         
    ๕.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พัฒนาระบบจัดเก็บต่อเนื่อง 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- คณะทำงาน
ดำเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม อจน. 
- คณะทำงาน KM 
Team อจน. 
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-๓๒- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับ
องค์กร  

วัตถุประสงค ์ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์
ความรู้ไปสู่การต่อยอดขยายผล สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์  
 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ (o) 

-  ความสำเร็จการจัดการความรู้องค์กรเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับ
องค์กรจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการด้านกิจการการบำบัดน้ำเสีย 
O1 ทีมงานจัดการความรู้ของ อจน. มีความเชี่ยวชาญ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (KPI) 

มีนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่สะสมไว้ 
จำนวนอย่างน้อย ๓ นวัตกรรม ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 
KPI 1 ร้อยละ ๓๐ จำนวนพนักงานร่วมกันจัดทำระบบ/กระบวนการ การจัดการความรู้ของ  
         อจน.  
KPI 2 จำนวนกิจกรรมมากกว่า ๑ กิจกรรมต่อปีในการจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม  
         อจน. โดยทีมงานจัดการความรู้เป็นพ่ีเลี้ยง 

การประเมินผล ๑. แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการนำองค์ความรู้ต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
๒. นำข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแนวทางกระบวนการจัดการความรู้ 

ระยะเวลา ๗ เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทำงาน KM Team  ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
หัวหน้าทีมงาน/ทีมงาน คณะทำงาน KM WMA และหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล  
กิจกรรม ๑.พัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติ

การจัดการความรู้ของ อจน. 
๒. จัดกิจกรรมประกวดการนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย 

ผลความสำเร็จที ่ได้รับ 
(Deliverable) 

๑. พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ตามแผนแม่บทการจัดการ
ความรู้ และการแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีการดำเนินงานการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม 
๒. พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ 

เงินลงทุน/ทรัพยากร/
ค่าใช้จ่าย 

บุคลากร  ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ ว ัฒนธรรมองค ์กร  ระยะเวลาดำเน ินงาน                  
การประเมินผล 

ความเสี ่ยงและวิธ ีลด
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง  การดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
บริหารความเสี่ยง การกำหนดนโยบาย แผนงาน ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่าน
ระบบเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็วให้พนักงานได้ปฏิบัติ 
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-๓๓- 

กลยุทธ์ที ่๒.1 ทีมงานจัดการความรู้ได้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1.1.1 ชื่อแผนงาน:  การพัฒนาสมรรถนะของทีมงานการจัดการความรู้ 

การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   ๑. กระบวนการจัดการองค์
ความร ู ้  อจน .  โดยศ ึกษา 
ว ิ เคราะห ์องค ์กรในการนำ
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมา
ประยุกตใ์ช้ (Best Practice) 
โดยเผยแพร่ให้พนักงานได้
ทราบและใช้เป็นแนวทาง 
     ๒ .พัฒนา ปรับปรุงระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง  อ จ น .
สนับสนุนการจัดการความรู้ 
และประเม ินผล ปร ับปรุง
แก้ไข  
๓. จัดกิจกรรมประกวดการนำ
คว ามร ู ้ ไ ป ต ่ อ ย อดส ร ้ า ง
นว ัตกรรมองค ์การจ ัดการ     
น้ำเสีย 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- คณะทำงาน
ดำเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม อจน. 
- คณะทำงาน KM 
Team อจน. 
 
 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
วัตถุประสงค ์  เพ่ือมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร และสร้างเส้นทางอาชีพ ควบคู่กับการสร้างแนวทางและ

บรรยากาศที่ทำให้บุคลากร มีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้ผลงานด้านนวัตกรรมของ อจน. เป็นที่ประจักษ์ต่อภายนอก 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์  
 
 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ (o) 

- เส้นทางการเติบโตในอาชีพสำหรับรองรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
- บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร  
- บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
O๑ อจน. มีการจัดทำองค์ความรู้หลัก 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
 
 

- ตำแหน่งงานด้านความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
- ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางขององค์กร  
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-๓๔- 

 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (KPI) 

- กฎระเบียบในการดำเนินงานด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงาน
วิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
KPI1 จำนวนองค์ความรู้หลักมากกว่า ๒ องค์ความรู้ต่อปีที่สำคัญและจำเป็นของ อจน.  
KPI2 จำนวนคณะทำงานที่สร้างกระบวนการปฏิบัติงานเป็นแบบแผนวิธีการ  
KPI3 มีการทบทวนประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ 

การประเมินผล ๑. แบบประเมินความพึงพอใจองค์ความรู้หลักของคลังความรู้ อจน. ที่สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย ประหยัดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล 
๒. มีคู่มือการจัดการความรู้ขององค์กร 

ระยะเวลา ๗ เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทำงาน KM Team  ทุกหน่วยงานในองค์กร 
หัวหน้าทีมงาน/ทีมงาน คณะทำงาน KM WMA  
กิจกรรม ๑.จัดทำกระบวนการขั้นตอนการได้มาซึ่งองค์ความรู้หลัก 

๒. มีการจัดทำความรู้ที่เป็นระบบเดียวกัน โดยคำนึงถึงบุคคกร อจน. ลูกค้า ประชาชน รวมถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร 
 

ผลความสำเร็จที ่ได้รับ 
(Deliverable) 

๑. อจน. ได้ดำเนินงานตามกระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ 
๒. พนักงาน ลูกค้า ประชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบประโยชน์จากการจัดการความรู้ 
 

เงินลงทุน/ทรัพยากร/
ค่าใช้จ่าย 

บุคลากร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์กร  ระยะเวลาดำเนินงาน  การ
ประเมินผล 
 

ความเสี ่ยงและวิธ ีลด
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาและจัดการงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ อจน. โดยเฉพาะที่
สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 
บริหารความเสี่ยง การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนให้
พนักงานสำนักงานจัดการสาขาได้เข้าร่วมกิจกรรม 
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-๓๕- 

กลยุทธ์ที ่๓.1 ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ของ อจน. 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1.1.2 ชื่อแผนงาน: การดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร 

การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. จัดทำแบบฟอร์ม
กระบวนการจัดการองค์
ความรู้ อจน. ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 
๒. จัดทำคู่มือการเข้าถึงองค์
ความรู้ 
๓. พัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการความรู้ให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน 
๔. ประเมินผล รายงานผลการ
ดำเนินงานตามลำดับชั้น 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- คณะทำงาน
ดำเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม อจน. 
- คณะทำงาน KM 
Team อจน. 
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-๓๖- 

บทที่ 4 
การประเมินผลสำเร็จของการจัดการความรู้ 

 
องค์การจัดการน้ำเสียได้มีการประเมินผลสำเร็จการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

ที่ได้รับโดยมีขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารแต่ละสายงาน ฝ่าย/สำนักประเมินองค์กร ประเมินตนเอง เรื่องการจัดการ

ความรู้ในหน่วยงาน โดยที่ประชุมผู้บริหาร อจน. ได้มีการมอบนโยบายแนวทางการจัดการความรู้ ให้ทุกหน่วยงาน
เตรียมความพร้อมในการเริ ่มกระบวนการจัดการความรู ้ของ อจน. ให้เป็นระบบมากยิ ่งขึ ้น โดยเริ่ มตั ้งแต่ 
การพิจารณาองค์ความรู ้ที ่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับพนักงานในการต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรม อจน. ให้มีการเก็บรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบที่ทุกคนเข้าถึงง่าย และให้รวบรวมในคลังความรู้
ของ อจน. ในฐานข้อมูล อจน. และ WMA Storage ต่อไป 

การกรอกแบบแสดงความคิดเห็นการจัดการความรู้ของ อจน. ตามแนวทางการปฏิบัติที ่ดีของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โดยมีแบบประเมินองค์กรและแบบประเมิน
ตนเอง จำนวน 5 หมวด ซึ่งผลการประเมินจะนำมาเป็นแนวทางการจัดการความรู้ อจน. ที่สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
องค์กรต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดแผนงานโครงการจัดการความรู้ โดยการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ประจำปี มีการกำหนดกิจกรรมโครงการที่ดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร มีการขออนุมัติ
จัดกิจกรรมจาก ผอ.อจน. และกำหนดแผนงานกิจกรรมตามตารางแสดงความรู้ที่จำเป็นของ อจน.  

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดทีมงานรับผิดชอบการจัดการความรู้  โดยการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผล Enablers ทั้ง 8 ด้าน การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินผลใหม่ในแต่ละด้าน ซึ่งจะมีหน้าที่จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู้  มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนให้พนักงานใน อจน. ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงาน 
KM WMA Team มีหน้าที ่ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้ โดยระบุวากิจกรรม เป้าหมาย ตัวช ี ้วัด  
และระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้  
ทั้ง 7 กระบวนการ เพ่ือให้ อจน. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้  

1. การบ่งชี้ความรู้ (สำรวจความรู้) โดยได้ดำเนินงานจัดทำแบบแสดงความคิดเห็นการจัดการ
ความรู้ภายใน อจน. โดยพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไรมีความรู้ใดบ้ างที่ให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย นํามากำหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) ที่มีความสำคัญ มีความจำเป็นต่อการสนับสนุน 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่าง ๆ ว่าเราจำเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามี
ความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (รวบรวมและพัฒนา) โดยการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้
จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว ซึ่ง อจน. มีการใช้เครื่องมือ/วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
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คือ การจัดเก็บวิธีปฏิบัติในรูปของเอกสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practices: CoPs) ถ้าเป็นความรู้ที ่ต้องแสวงหาจากภายนอก ก็มีการวางแผนการแสวงหาความรู ้ การจัดทำ
แบบสอบถามพนักงานทุกคนให้มีการทบทวนและแสวงหาความรู้สำคัญอยู่ไหน (Explicit Knowledge ความรู้ที่
อยู่ในรูปเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวคน 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บ
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. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ โดยหลังจากแบ่งประเภท/หัวข้อ หรือโครงสร้างความรู้เป็นหมวดหมู่ในระบบ
สารสนเทศซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งานแล้ว ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการกำหนดกระบวนการ
กลั่นกรององค์ความรู้ ซึ ่งอาจดำเนินการโดยผู้เชี ่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาตรวจสอบวิเคราะห์ว่าความรู้ที่มีอยู่ 
มีความถูกต้อง 

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู ้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที ่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  
โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย หรือบุคลากรเข้าถึง
ความรู้ดังกล่าวได้  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ในกรณีเป็น Explicit Knowledge ข้อมูลภายนอกได้จัดทำ
เป็นเอกสาร ฐานความรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge ข้อมูลภายในตัวบุคลากร  
ได้ทำกิจกรรมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยน
งาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  

7. การเรียนรู้ ได้ทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้าง 
องค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
เป็นการนําความรู ้ที ่ได้จากการแลกเปลี ่ยนไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื ่อแก้ปัญหา พัฒนาองค์กรหรือ 
เพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดย อจน. มีการสนับสนุนให้พนักงานนำความรู้นําความรู้ไปปฏิบัติจริง เมื่อปฏิบัติ
ตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที ่ต ้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู ้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback)  
เพ่ือให้หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน  

ขั้นตอนที่ 5  ประเมินผลสำเร็จหรือผลลัพธ์การจัดการความรู้เป็นระยะ ๆ และนำปัญหา/อุปสรรค 
ประสบการณม์าปรับแผนปฏิบัติการ โดยได้มีการติดตามการดำเนินงานมีสรุปผลการดำเนินงานให้ ผอ.อจน. ทราบ 
และนำข้อเสนอแนะแนวทางการการดำเนินงานปรับปรุงในปีต่อไป 
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-๓๘- 

การประเมินความสำเร็จของการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  
1. การประเมินตามขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการความรู้แต่ละข้ันตอน 
2. การประเมินตามตัวชี้วัดของตารางแสดงความรู้ที่จำเป็นในแต่ละกิจกรรมการจัดการความรู้ 

โดยคะแนนการประเมินหากสามารถดำเนินการครบทุกขั้นตอน คิดเป็น 5 คะแนน (ร้อยละ 100) 
 

ขั้นตอน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

    1 อจน. มีการจัดทำแบบ
ประเมินการจัดการ
ความรู้องค์กร ประเมิน
ตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู้ 

พิจารณาถึงความพร้อมการจัดการความรู้ของ อจน. 
โดยจัดทำแบบแสดงความคิดเห็นการจัดการความรู้ของ 
อจน. จำนวน 13 ชุด เพื่อทราบแนวทางการจัดการ
ความรู้ อจน. และสถานะ อจน. ได้แก่ 

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 ภาวะผู้นำ 
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู้ 

ชุดที่ 10 รายงานผลการประเมินตนเอง 
ชุดที่ 11 แผนการจัดการความรู้ 

(KM Action Plan) กระบวนการจัดการความรู้ 
ชุดที ่ 12 แผนการจัดการความรู้ กระบวนการ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ชุดที ่ 13 สรุปงบประมาณการดำเนินงานตาม

แผนการจัดการความรู้ 
ดังนั ้น การจัดการความของ อจน. ได้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู ้ตามแนวปฏิบัติที ่ดีเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้ซ ึ ่งจะพัฒนาเป็นนวัตกรรม
องค์กรต่อไป  

1 1 



 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๓๙- 

ขั้นตอน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

    2 ขั้นตอนที่ 1 + การ
กำหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมการ
จัดการความรู้ของ 
อจน. ตามข้อมลูที่ได้ 

เม ื ่อม ีการประเม ินผลองค ์กร (ประเม ินตนเอง)  
จะได้ข้อมูลหรือ KM Focus Areas เป็นกรอบในการ
จัดทำแนวทางการจัดการความรู้ของ อจน. ออกมาใน
ร ูปแบบแผนแม ่บทระยะ 3 ป ี  แผนปฏ ิบ ัต ิการ 
การจัดการความรู ้ประจำปี มีการกำหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินงานตามข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที ่1 และเหมาะสมกับบริบทองค์กร  

1 1 

     3 ขั้นตอนที่ 2 + การ
กำหนดคณะทำงาน
และทีมงานรับผิดชอบ
การจัดการความรู้ของ 
อจน.    

กำหนดคณะทำงานและทีมผู ้รับผิดชอบการจัดการ
ความรู้ จำนวน 3 คณะ ดังนี้            

1.การแต ่งต ั ้ งคณะทำงานกำก ับต ิดตามการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผล Enablers ทั้ง 8 ด้าน 
ติดตามการดำเนินงานฯ เกณฑ์การประเมิน 

2. การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินผลใหม่ทั้ง 8 ด้าน ดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินฯ จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ 

3. การแต่งตั ้ง KM WMA Team มีหน้าที ่จัดทำ
กิจกรรมการจัดส่งเสริมการจัดการความรู ้ ประเมิน
กิจกรรม เป ้าหมาย ต ัวช ี ้ว ัด และระยะเวลาการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน 

1 1 

4 ขั้นตอนที่ 3 + การ
ดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดการ
ความรู้ และกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ประจำปี 
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจำปีให้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้ ใน 
7 กระบวนการ ดังนี้ 
กระบวนการที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (สำรวจความรู้) 

แนวทางที่ ๑ เป็นความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นและ
สนับสนุนการดำเน ินงานตามประเด ็นวิส ัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ
องค์กร  

แนวทางที่ ๒ เป็นความรู้ที่เกิดผลดี  ตอบสนองต่อ
ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

1 1 
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-๔๐- 

ขั้นตอน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

แนวทางที่ ๓ เป็นความรู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับองค์กรได ้

แนวทางที ่ ๔ เป็นความรู ้ที ่ต ่อยอดให้เกิดแนว
ทางการดำเนินงานธุรกิจใหม่ นวัตกรรมใหม่ให้กับ
องค์กร 
กระบวนการที ่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(รวบรวมความรู้) 

โดยออกบันทึกขอความร่วมมือพนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการระบุองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นที่จะ
ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ว่าต้อง
มีการทบทวนและแสวงหาความร ู ้สำคัญอยู ่ ไหน 
(Explicit Knowledge ความร ู ้ท ี ่อย ู ่ ในร ูปเอกสาร 
ฐานความร ู ้  เทคโนโลย ีสารสนเทศ และ Tacit 
Knowledge ที่อยู่ในตัวคน) ซึ่งพนักงานได้ให้ความ
ร่วมมือตอบแบบสำรวจ และสามารถสรุปผลแบ่งตาม
ขอบเขต KM  ได้ดังนี้ 

ขอบเขตที ่ ๑  การบริหารจัดการ บำรุงรักษา 
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(เพื ่อพัฒนาภารกิจองค์กรให้สามารถดำเนินงาน 
ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด) 

ขอบเขตที่ ๒  การพัฒนาบุคลากร  
(เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีรู้ ความเชี่ยวชาญให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร) 

ขอบเขตที ่๓ การบริหารจัดการองค์กร  
(เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้
มาตรฐาน เป ็นสากล ม ีระบบการบร ิหารแบบ 
ธรรมาภิบาล) 

ขอบเขตที่ ๔ การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ อจน.  
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-๔๑- 

ขั้นตอน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

(เพื ่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง รักษา
ความผูกพันของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร) 

ขอบเขตที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นวัตกรรม 
(เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินงานของ
องค์กร เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ)     
กระบวนการที่ 3 การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 

อจน. ได้วางโครงสร้างความรู้ เพื่อจัดการ
เก็บความรู้ให้เป็นระบบ โดยออกแบบการจัดเก็บ
รูปแบบ “คลังความรู้กลางของ อจน.” ฐานความรู้ 
WMA Storage” ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เก็บในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร/หนังสือ ไฟล์ 
คอมพิวเตอร ์ เส ียง/ภาพเคลื ่อนไหว มาแยก
ประเภท จัดที่เก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

โดยการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ อจน. ได้
คัดเลือกองค์ความรู ้เพื ่อมาจัดทำแผนปฏิบัต ิการ 
การจัดการความรู ้ (KM Action Plan) ที ่ม ีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย KM 
(Desired State) หรือความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที ่กำหนดโดยมี
รูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) ประกอบด้วย 
๒ กระบวนการ คือ 
(1)  กระบวนการจ ั ดการความร ู ้  (Knowledge 
Management Process) ทั้ง 7 กระบวนการ  
(2) กระบวนการบร ิหารจ ัดการการเปลี ่ยนแปลง 
(Change Management Process) สรุปดังนี้ 

มีการดำเนินการ เพื่อให้ อจน. มีการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที ่มีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 
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-๔๒- 

ขั้นตอน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

1. การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 
ทีมงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามและ
ประเมินผล กำหนดปัจจัยความสำเร็จอย่างชัดเจน 

โดยได ้ม ีการดำเน ินงานเตร ียมพ ื ้นฐาน
หน่วยงานให้เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้าง
บรรยากาศท ี ่ สน ั บสน ุ นการจ ั ดการความรู้   
การเตรียมการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การแต่งตั้งคณะทำงานครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ  
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

2. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ
ถึงสิ่งที่องค์กรจะทำประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน 
และแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร 

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน ได้ทราบ
เกี ่ยวกับการดำเนินงานเรื ่องการจัดการความรู ้และ
นวัตกรรมขององค์กรที่จะมีการดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม ให้ทราบถึงประโยชน์ที ่จะได้รับต่อองค์กร 
และต่อพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ทุกคนมี
การเตรียมตัวในการดำเนินงานว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย ่างไรม ีการส ื ่อสารรประชาส ัมพ ันธ ์ผ ่านทาง
คณะทำงานฯ ให้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบ 

3.กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา
เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับ
ชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด สถานที่ตั้ง) 
ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ 

เป็นการเลือกใช้ว ิธ ีการที ่เหมาะสมในการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน ตัวอย่างกระบวนการและ
เครื่องมือ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
มาใช้ในการจัดเก็บความรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้
การเข้าถึงความรู้สะดวก สามารถดึงความรู้ออกมาใช้



 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๔๓- 

ขั้นตอน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

งานได้รวดเร็ว, คณะทำงานฯ พิจารณาร่วมกันในการ
จัดทำองค์ความรู้ นําเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการ
ปฏ ิบ ั ต ิ  (After Action Reviews : AAR) การสรุ ป
บทเรียน (Lessons Learned) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่
เป ็นเล ิศ (Best Practice Exchange) มาใช ้ ในการ
แบ่งปันความรู้ใน อจน. 

4.การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญและหลักการของการจ ัดการความรู้   
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการ การประเมินผล และปรับปรุงเป็นการทำให้
พนักงานในองค์กร ใช้กระบวนการและเครื่องมือตามที่
เลือกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ส ูงส ุด ตัวอย่างการฝึกอบรมและการเร ียนรู ้ เช่น  
จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็น
ว ิ ท ย า ก ร ใ น ก ร ะบ ว น ก า ร จ ั ด ก า ร ค ว า ม รู้   
ให้แก่คณะทำงานการจัดการความรู้ จัดไปดูงานองค์กร
ที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น 

5.การวัดผล เพื ่อให้ทราบว่าการดำเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนำผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น มี
การนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับพนักงานทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการ
วัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ 
วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่
ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น 
วัดผลสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้ประจำปี 

6.การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการมี
ส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณา
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-๔๔- 

ขั้นตอน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

ได้แก่ ค้นหาความต้องการ แรงจูงใจระยะสั้น ระยะยาว 
การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับกิจกรรมที่ทำให้แต่ละช่วงเวลาเป็นการกระตุ้น และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้
ขององค์กร ทั้งในส่วนของคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงาน 
โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของ
บุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้น และระยะยาว, บูรณาการ
กับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำใน
แต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
เช่น มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของ อจน. 

จากการพิจารณาปัจจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใน
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อจน. พบว่า  
อจน. มีองค์ความรู้มากมายทั้งในระดับองค์กร ระดับ
บุคคล ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน อจน. จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการความรู้
ภายใน (Knowledge Management Process) ที่มีการ
รวบรวมองค์ความรู ้ต ่าง ๆ ภายในองค์กรที ่ย ังคง
กระจายอยู ่ไม่ว ่าจากตัวบุคคล หรือที ่บันทึกเป็น
เอกสาร แล้วนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการ
จัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลกรสามารถเข้าถึง 
องค์ความรู้ต่าง ๆ  ได้ง่าย เกิดการพัฒนาตนเองจนเป็น
ผ ู ้ร ู ้  แล ้วนำความร ู ้ท ี ่ ได ้มาใช ้ในการปฏิบ ัต ิงาน  
เพื่อพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทำให้เกิด
การพัฒนาฐานความรู ้ เป ็นทุนปัญญาขององค ์กร 
อย่างต่อเนื ่อง ส่งผลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization หรือ LO) เพ่ือให้สามารถเพ่ิม
สมรรถนะในเชิงแข่งขันได้อย่างสูงสุด 
กระบวนการที่ 4  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

ต้องนำความรู ้ที ่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมา
ทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย ทันกาล มีการ
วิเคราะห์ว่าข้อมูล ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จัดเป็น
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-๔๕- 

ขั้นตอน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
คะแนน 

ผล
คะแนน 

หมวดหมู่ โดย อจน. ได้จัดเก็บในเว็ปไซด์ หัวข้อ “คลัง
ความร ู ้  อจน.” และจ ัดเก ็บในฐานข ้อม ูล อจน.  
“WMA Storage” ที่หน่วยงานมีการนำข้อมูลบรรจุไว้
อย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนไหวตลอด 
กระบวนการที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 

จัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
สะดวกหลากหลาย เพื ่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เช่น ทางมือถือ  
ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
กระบวนการที่ 6  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เช ่น กิจกรรมชุมชนนักปฏิบ ัต ิ ( Community of 
Practice หรือ Cop.), การสอนงาน ( Coaching ) และ
ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เป็นต้น 
กระบวนการที่ 7 การเรียนรู ้

กำหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามา
ช่วยในการทำงานเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้
จากการพนักงานได ้นำองค ์ความร ู ้ท ี ่  อจน. ได้
ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ นำมาเป็น
แนวคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมการพัฒนา
องค์กรหลายนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์) 
นวัตกรรมสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (นวัตกรรม
กระบวนการ) เป็นต้น 

     5 ขั้นตอนที่ 4 + การ
ประเมินผลสำเร็จ หรือ
ผลลัพธ ์

การประเมินผลสำเร็จหรือผลลัพธ์การจัดการความรู้ 
และนำป ัญหา/อ ุปสรรค ประสบการณ์มาปรับ
แผนปฏิบัติการ โดยได้มีการติดตามการดำเนินงานมี
สรุปผลการดำเนินงานให้ ผอ.อจน. ทราบ มีการแจ้งให้
พนักงานได้ทราบ รวมทั้ง การนำข้อเสนอแนะแนว
ทางการการดำเนินงานปรับปรุงในปีต่อไป 

1 1 

รวมร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนไดร้้อยละ 100 5 5 
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-๔๖- 

4.1 ผลการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ 
1. การกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) ครอบคลุม

แนวทางของการดำเนินงานขององค์กร สถานการณ์ บริบทขององค์กร โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ได้จากการ
กำหนดขอบเขต KM คือ อจน. ได้รับประโยชน์อย่างไร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ หากได้ดำเนินการ
แล้วจะเกิดการปรับปรุงชัดเจน แก้ไขปัญหาขององค์กรได้  มีโอกาสสำเร็จสูง ความเหมาะสมกับบริบทองค์กรใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  ในพิจารณา 4 แนวทางดังนี้ 

แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นและสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์  การบริหารจัดการองค์กร  

แนวทางที ่ 2 เป็นความรู ้ที ่เกิดผลดี  ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของล ูกค้า   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

แนวทางท่ี 3 เป็นความรู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้ 
แนวทางที่ 4 เป็นความรู้ที ่ต่อยอดให้เกิดแนวทางการดำเนินงานธุรกิจใหม่ นวัตกรรมใหม่ให้กับ

องค์กร 
2. ขอบเขตการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย (KM Focus Area) จากการดำเนินงาน

วิเคราะห์แนวทางการการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ใน 4 แนวทางข้างต้น จึงได้
วิเคราะห์การดำเนินงานของ อจน. ตามตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบ
กับ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ที่ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียที่ครอบคลุมถึงการจัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงฟื ้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย และกิจการอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับงานการจัดการน้ำเสีย  
ซึ่งดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกค้า ประชาชน ดังนั้น การพัฒนางาน
วิชาการ งานบริการ งานพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นหน่วยงานของประเทศที่มีค
วามาเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน จึงได้กำหนดขอบเขต KM  
(KM Focus Area) ใน 5 ขอบเขต ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตที่ 1 การบริหารจัดการ บำรุงรักษา ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 
(เพื่อพัฒนาภารกิจองค์กรให้สามารถดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนของประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด) 
ขอบเขตที่ 2 การพัฒนาบุคลากร (เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีรู้ ความเชี่ยวชาญให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร) 
ขอบเขตที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร  
(เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐาน เป็นสากล มีระบบการบริหารแบบธรร

มาภิบาล) 
ขอบเขตที่ 4 การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. 
(เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง รักษาความผูกพันของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของ

องค์กร) 
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-๔๗- 

ขอบเขตที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม  
(เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ

ดำเนินงานขององค์กร เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ)      
3. องค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย 
เนื่องจากเป็นการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียครั้งแรกของการนำกระบวนการจัดการความรู้

ที่ได้มาตรฐานมากำหนดเป็นกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น คณะทำงานจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อ
การดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานที่กระจัดกระจายอยู่ในองค์กรไม่มีการรวบรวมเป็นศูนย์กลางเป็น
ระบบฯ ทั้งนี้ การจัดการความรู้ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นความรู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการ
สนับสนุนและเสริมสร้างให้พนักงานได้นำไปใช้ได้อย่างสะดวด เข้ าถึงได้ง่ายอีกด้วย โดยสามารถกำหนดตาม
ขอบเขตการจัดการความรู้ที่ได้กำหนดขึ้น ดังนี้ 
ขอบเขต (KM Focus Area) ของ อจน. องค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานของ อจน. 
ขอบเขตท่ี 1 การบริหารจัดการ บำรุงรักษา 
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 

1. คู่มือการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย 
2. เทคนิคการเดินระบบ 
3. คลิปออกอากาศแนะนำการบริหารจัดการระบบบำบัด 

น้ำเสียของ อจน.  
4. การอบรมประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบ 

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

ขอบเขตท่ี 3 การบริหารจัดการองค์กร  1. หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของ อจน. 
3. คู่มือการประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ 

ขอบเขตท่ี 4 การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของ อจน. 

1. การบริหารสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. งานการบริการ ตอบข้อร้องเรียน 
3. การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. การจัดทำ 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  
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-๔๘- 

ขอบเขต (KM Focus Area) ของ อจน. องค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานของ อจน. 
7. คู่มือ E-Learning 
8. คู่มือ KM 
9. คู่มือระบบบัญชีและการเงิน 

 
4. รูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
องค์การจัดการน้ำเสีย ได้กำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ที่เป็นกรอบในการ

กำหนดความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้ว คณะทำงานจัดการความรู้ได้พิจารณาหัวข้อเรื่องความรู้ที่ จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานนั้นเพื่อคัดเลือกเป็นเป้าหมาย KM (Desired State) กล่าวคือเป็นการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อมา
จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย KM (Desired State) หรือความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่
กำหนดโดยมีรูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) ประกอบด้วย ๒ กระบวนการ คือ 

(1) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
(2) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
คณะทำงานฯ ได้ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ที ่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ 

ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที ่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (สำรวจความรู้) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  

องค์การจัดการน้ำเสีย มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ้และ
นวัตกรรม และคณะทำงาน KM Team เพื่อพิจารณาภาพรวมขององค์กรจาก วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกระบวนงาน แล้วนํามากำหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) ที่มีความสำคัญ  
มีความจำเป็นต่อการสนับสนุน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาว่าจากขอบเขตขององค์ความรู้ดังกล่าว เราต้องมีความรู้อะไรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และพิจารณาว่า
ความรู้ใดมีอยู่แล้ว และความรู้ใดยังไม่มี โดยความรู้ที่มีอยู่แล้ว เป็นความรู้ของหน่วยงานหรือของบุคคล เป็นความรู้
เรื่องอะไร อยู่ที่ไหน 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (รวบรวมและพัฒนา) เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้
จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  

องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการต่อเนื่องจากการบ่งชี้ความรู้ ว่าองค์กรต้องแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้เครื่องมือ/วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม คือ การจัดเก็บวิธี
ปฏิบัติในรูปของเอกสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: 
CoPs) ถ้าเป็นความรู ้ที ่ต ้องแสวงหาจากภายนอก ก็มีการวางแผนการแสวงหาความรู ้ ซึ ่งจากการจ ัดทำ
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-๔๙- 

แบบสอบถามพนักงานทุกคนให้มีการทบทวนและแสวงหาความรู้สำคัญอยู่ไหน (Explicit Knowledge ความรู้ที่
อยู่ในรูปเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวคน) ซึ่งพนักงานได้ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการระบุองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นที่จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
สรุปผลการสำรวจแบ่งตามขอบเขต KM ได้ดังนี ้

 
 

หัวข้อความรู้/(รูปแบบการเรียนรู้) ผู้รู้ หน่วยงานภายใน/ภายนอก  (ประโยชน์) 
ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ 1 การบริหารจัดการ บำรุงรักษา ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 
1. การจัดการน้ำเสียชุมชน (อ่าน ฟัง ดู) ดร.ยุทธชัย สาระไทย ศูนย์ฝึกอบรม (คลอง 5) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่งผลดีต่อการทำงาน) 
2. วิธีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโดยประหยัด
พลังงาน (อ่าน ฟัง ดู) 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ GIZ (ส่งผลดีการทำงาน) 

3. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าใน
ระบบบำบัด  น้ำเสีย  (อ่าน ฟัง ดู) 

นายศักดิ์ชัย ภู่พันธ์ศรี  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร  
1. หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน ฟัง ทำ) กรมบัญชีกลาง (ส่งผลดีต่อการทำงาน) 
2. กฎหมายการจัดการน้ำเสียและท่ัวไป 
(อ่าน ฟัง) 

กองกฎหมาย อจน. (ส่งผลดีต่อการทำงาน) 

3. หลักการเขียนโครงการขอเงินงบประมาณ
ประจำป ี(อ่าน ฟัง ดู ทำ) 

สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน 
ต้องจัดการเร่งด่วน) 

4. การออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์  ผอ.ฝ่ายโครงการภาครัฐ  บริษัท
ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 

5.เทคนิคการพูดในที่ประชุม  
(Public Speaking) (ฟัง พูด ทำ) 

บริษทั เอพีอาร์ อบรมสัมมนา  สถาบันฝึกอบรมด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ผู้บริหาร
สนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน หน่วยงานต้องการใช้) 

ขอบเขต (KM Focus Area) ที่ ๓  การบริหารจัดการองค์กร  
1. หลักเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่ง (อ่าน ฟัง) กองบุคคล (ส่งผลดีต่อการทำงาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 
2. ระเบียบ ข้อบังคับ อจน. (อ่าน ฟัง) นายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ  

หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล อจน. (ส่งผลดีต่อการทำงาน) 
3. การตรวจสอบภายใน (อ่าน ฟัง) พนักงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน 
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-๕๐- 

หัวข้อความรู้/(รูปแบบการเรียนรู้) ผู้รู้ หน่วยงานภายใน/ภายนอก  (ประโยชน์) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดี
ต่อการทำงาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 

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

คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
อจน. ส่งผลดีต่อการทำงาน หน่วยงานต้องการใช้) 

5. การจัดทำแผน In Process (อ่าน ดู ทำ) หน่วยงานภายนอก (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน ต้องจัดการเร่งด่วน) 

6. การทำแผนยุทธศาสตร์ภายในองค์กร (อ่าน) หน่วยงานภายนอก (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน หน่วยงานต้องใช้) 

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

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
(ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน จัดการเร่งด่วน) 

2. การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(อ่าน ฟัง) 

หน่วยงานภายนอก (ส่งผลดีต่อการทำงาน จัดการเร่งด่วน) 

ขอบเขตที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม  
1. ระบบบัญชี (อ่าน ฟัง ดู ทำ) กองบัญชี (ผู้บริหารสนับสนุน ส่งผลดีต่อการทำงาน จัดการ

เร่งด่วน) 
2. การใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
กลางภาครัฐ (ฟัง ทำ) 

นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธิ์ 
กองสารสนเทศและประเมินผล 

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

หน่วยงานภายนอก (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ส่งผลดี
ต่อการทำงาน หน่วยงานต้องการใช้) 

              
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้ 

อย่างเป็นระบบในอนาคต  
องค์การจัดการน้ำเสียได้มีการออกแบบการจัดเก็บรูปแบบคลังความรู้กลาง ฐานความรู้ ในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร/หนังสือ ไฟล์ คอมพิวเตอร์ เสียง/
ภาพเคลื่อนไหว มาแยกประเภท จัดที่เก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  

องค์การจัดการน้ำเสีย หลังจากแบ่งประเภท/หัวข้อ หรือโครงสร้างความรู้เป็นหมวดหมู่ในระบบ
สารสนเทศซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งานต้องมีการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการกำหนดกระบวนการ
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-๕๑- 

กลั่นกรององค์ความรู้ ซึ่งอาจดำเนินการโดยจัดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาตรวจสอบวิเคราะห์ว่าความรู้ที่มีอยู่มี
ความถูกต้อง 

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

องค์การจัดการน้ำเสีย ดำเนินการพิจารณาช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หรือบุคลากรเข้าถึง
ความรู้ดังกล่าวได้  

6. การแบ่งปันแลกเปลี ่ยนความรู้  ทำได้หลายวิธ ีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge  
อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบ 
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี ้ยง การสับเปลี่ยนงาน  
การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

องค์การจัดการน้ำเสียมีการวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานในการนําความรู้ เทคนิคในการ
ทำงาน เทคนิคการแก้ไขปัญหา ที่ได้จากการปฏิบัติงานแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยอาจจัดเป็นงาน
วัน KM Day เวทีความรู้ (Knowledge Forum) การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยน
ความรู้วิธีปฏิบัติ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) 
เป ็นต ้น กรณ ี เป ็น Explicit Knowledge อาจจ ัดทำเป ็นเอกสาร , ฐานความรู้ , เทคโนโลย ีสารสนเทศ  
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ, เวทีความรู้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และบริบทองค์กร 

7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์
ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นการ
นําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาองค์กรหรือเพ่ือปรับปรุงงานให้
ดีขึ้นกว่าเดิม  

องค์การจัดการน้ำเสีย มีการสนับสนุนให้พนักงานนำความรู้นําความรู้ไปปฏิบัติจริง เมื่อปฏิบัติตาม
แล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที ่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู ้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื ่อให้
หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน “ความรู้นั้นทำให้เกิดประโยชน์กับองค์การหรือไม่ทำให้องค์กรดีข้ึนหรือไม่” 
 
4.2 สรุปผลการประเมินตนเอง (องค์กร) ต่อการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

เนื่องจากเป็นปีแรกที่ อจน. ได้จัดให้มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยได้ดำเนินการตาม
แนวทางการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติตามคู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้มาเป็นกรอบในการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการ
จัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย  โดยผู้บริหารระดับสูงได้สนับสนุนให้มีการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ที่ดี ได้มาตรฐาน ซ่ึงฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ จึงได้รวบรวมผลตามกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็น
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-๕๒- 

ระบบ เพื่อได้ทราบว่า อจน. มีการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด ประกอบด้วย ๕ หมวดใน
แบบประเมินตนเอง สรุปได้ดังนี้ 
 
ระดับคะแนน 
0 - ไม่มีเลย / มีน้อยมาก  1 - มีน้อย   2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับที่ดี  4 – มีในระดับที่ดีมาก 

 
หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ทำอยู่ 
1.1 องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการ
ความรู้เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น องค์กรยังขาดความรู้ที่จำเป็นต้องมีหรือองค์กร
ไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการนำไปใช้ไม่ทราบว่าคนไหนเก่ง
เรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการชัดเจนในการแก้ไขปรับปรุง 

1-มีน้อย 

1.2 องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล / ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
องค์กรที่เป็นลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

0-มีน้อยมาก 

1.3 ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ๆ ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และแนวปฏิบัติที ่ดี (Best Practices) จากองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน (บริการหรือดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน) และจากองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

1-มีน้อย 

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

1-มีน้อย 

1.5 องค์กรเห็นคุณค่าความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน “Tacit Knowledge” หรือความรู้และ
ทักษะที่อยู่ในตัวบุคลากรซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มี
การถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร 

2-มีระดับปานกลาง 

หมวด 2 ภาวะผู้นำ สิ่งท่ีมีอยู่ / ทำอยู่ 
2.1 ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน กำหนดนโยบายการจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญในองค์กร 

3 - มีในระดับที่ดี 

2.2 ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่สามารถนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ และมีการจัดทำกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพ่ือนำสินทรัพย์ความรู้ที่
มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ให้บริการได้
รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

4 – มีในระดับที่ดีมาก 

2.3 องค์กรเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากร เพ่ือส่งเสริม Core Competencies เดิมที่
มีอยู่ให้แข็งแกร่งข้ึน และพัฒนา Core Competencies  ใหม่ๆ  
(Core Competencies) หมายถึง ความเก่งหรือความสามารถเฉพาะทางของ
องค์กร) 

3 - มีในระดับที่ดี 
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-๕๓- 

2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่องค์กร
ใช้ประกอบในการพิจารณาในการประเมินผลและให้ผลตอบแทนบุคลากร  

2 - มีระดับปานกลาง 

หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ทำอยู่ 
3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 3 - มีในระดับที่ดี 
3.2 พนักงานในองค์กรทำงาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน 3 - มีในระดับที่ดี 
3.3  องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้ คือ การสร้างหรือ
เพ่ิมพูนมูลค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2-มีระดับปานกลาง 

3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการ
ทำงานรวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ 

2-มีระดับปานกลาง 

1.5 ทุกคนในองค์กร ถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน 3 - มีในระดับที่ดี 
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ทำอยู่ 
4.1 เทคโนโลยีที ่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและเชื ่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง  
ทั้งภายในและกับองค์กรภายนอก 

4 – มีในระดับที่ดีมาก 

4.2 เทคโนโลยีที ่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร (An Institutional Memory) 
ที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้ 

3 - มีในระดับที่ดี 

4.3  เทคโนโลยีที่ใช้ทำให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากข้ึน เช่น 
ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น 

4 – มีในระดับที่ดีมาก 

4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้ 3 - มีในระดับที่ดี 
4.5 องค์กรกระตือรือร้นที่จะนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและ
ประสานงานกันได้ดีขึ้นมาใช้ในองค์กร  

4 – มีในระดับที่ดีมาก 

4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้นจริง 
(Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 

3 - มีในระดับที่ดี 

หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งท่ีมีอยู่ / ทำอยู่ 
5.1 องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้กับผลการดำเนินการที่สำคัญ
ขององค์กร เช่น ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 

๑-มีน้อย 

5.2 อจน. มีการกำหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ ๑-มีน้อย 
5.3 จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2 อจน. สร้างความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดที่สามารถตีค่าเป็นตัว
เงินได้ง่าย เช่น ต้นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก (เช่น ความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ) 

2 - มีระดับปานกลาง 

5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที ่มีส ่วนสำคัญที ่ทำให้
ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูมข้ึน 2 - มีระดับปานกลาง 

 



 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๕๔- 

บทที่ 5 
ข้อเสนอแนะ  แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  องค์การจ ัดการน้ำเส ียได ้เร ิ ่มม ีกระบวนการจ ัดการความรู้  
(Knowledge Management) อย่างเป็นรูปธรรมตามกระบวนการจัดการความรู้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดและ
ตามเกณฑ์ช ี ้ว ัดของแผนงานโครงการ ซ ึ ่งจากการประเม ินผลสำเร ็จการจ ัดการความร ู ้  ( Knowledge 
Management) ได้ผลการประเมินร้อยละ 100 ซึ่งมกีารดำเนินงานกิจกรรมโครงการจะสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ อจน. ในปีต่อไป 
5.1 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 

จากการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการจากกระบวนการจัดการความรู้ของ อจน. ทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจากประสบการณ์การจัดกิจกรรม พบว่า การจัดการความรู้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้  
สร้างผลงานนวัตกรรมพัฒนาองค์กรเท่านั้น ยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน บุคลากรจากหลาย
หน่วยงานภายในได้มีการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม 
การดำเนินงานในปีต่อไปจะเพิ ่มกระบวนการแสวงหาความรู ้ การเก็บรวบรวมความรู ้ การนำความรู ้ท ี ่ได้  
ไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น ซึ่งความรู้ที ่ได้จะเป็นฐานความรู้ที ่บุคลกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน 
สามารถเพ่ิมผลงานนวัตกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ และให้ถือว่าการจัดการความรู้เป็นหน้าที่ ภารกิจที่ต้องส่งเสริม
ให้เกิดข้ึนใน อจน. อย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

2. คณะทำงาน KM WMA Team  ต้องมีการศึกษา ดูงานการปฏิบัติจริงของหน่วยงานที ่เป็น
แบบอย่างในการจัดการความรู้ในองค์การที่ดี เพ่ิมเพ่ิมพูนความรู้ นำมาปรับปรุงการจัดการความรู้ของ อจน.  

3. จัดให้มีความเข้าใจ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานทุกระดับ โดยเน้นให้พนักงานมีความคิด
สร้างสรรค์อยู่เสมอมีการจัดการความรู้ที่มาจากการปฏิบัติงาน การคิดค้นวิธีการ กระบวนการใหม่ๆ นำมาปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และนำมาแบ่งปันเรียนรู้ภายในองค์กร 

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการข้อมูลมาใช้ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการความรู้ เรื่องการเข้าถึงความรู้อย่างรวดเร็ว ทันกาล 

5. การจัดการความรู้ในแต่ละเรื ่อง ไม่มีการแบบแผน ขึ้นอยู่กับสภาพ/บริบทขององค์กร ดังนั้น  
การจัดการความรู้จะต้องเหมาะสมกับองค์กร โดยการศึกษา ลงมือปฏิบัติ แม้ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดใด  
ให้ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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-๕๕- 

บทที่ 7 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
1. การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อการจัดการ

ความรู ้ โดยประกาศออกมาเป็นนโยบายเพื ่อให้พนักงานรับทราบทั่วกัน ใช้วิธีสื ่อสา รที่หลากหลาย เน้นย้ำ  
และพูดถึงการจัดการความรู้อย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการประชุมร่วมกับผู้จัดการ หัวหน้างานหรือพนักงาน การติด
ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ การทำป้ายรณรงค์ส่งเสริมการจัดการความรู้ การเผยแพร่ในสื่ออิเลคโทรนิคส์ของ
บริษัท เป็นต้น  

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เช่น  
การประชุม การอบรม การรณรงค์ส่งเสริม เป็นต้น แสดงตนเป็นแบบอย่างที ่ดี ในการจัดการความรู ้ เช่น  
เป็นผู้แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมฟังการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 

3. การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ จากผู้บริหาร ผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการ
จัดการความรู้ ตามความเหมาะสมและกำลังความสามารถของบริษัท จัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ โดยพิจารณาให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่มีอยู่ภายในบริษัทก่อน  

4. ผู้บริหารให้อำนาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน มีการพิจารณาความพร้อมของบุคลากร ให้ความรู้ 
คำแนะนำ เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติทำได้อย่างถูกต้อง ติดตามความคืบหน้าหลังมอบอำนาจการตัดสินใจเพื ่อให้  
ความช่วยเหลือกรณีท่ีเกิดปัญหา  

5. มีบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผยและพนักงานไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากร
เห็นความสำคัญของการทำเพื ่อประโยชน์ส่วนรวม กำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันเพื ่อให้ทุกคนให้  
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำให้บรรลุเป้าหมาย 

6. การมีทักษะในการสื่อสารของพนักงาน เน้นให้มีการสื่อสารแบบสองทาง ผู้บริหารกระตุ้นให้
บุคลากรกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง กำหนดช่องทางการสื่อสารในองค์กรที่หลากหลาย 
มอบหมายความรับผิดชอบในการสื่อสารให้แก่พนักงานในเรื่องต่าง ๆ   

7. การมีทักษะในการทำงานเป็นทีมของพนักงาน  กำหนดจำนวนสมาชิกของทีมให้เหมาะสม 
กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในทีมให้ชัดเจน เสริมสร้างความมีวินัยของทีม สร้างบรรยากาศให้ทุกคนในทีม
แสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลและหลักการที่ถูกต้อง ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน ใช้ วิธีฉันทามติในการ
ตัดสินใจของทีม ผู้บริหารหรือผู้จัดการควรตรวจสอบความคืบหน้าของงานเป็นระยะ และให้ความช่วยเหลือแนะนำ
กรณทีี่มีปัญหา 

8. การมีทักษะในการสอนงานของพนักงาน มีการอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้างานเรื่องการสอนงาน 
ทดสอบการสอนงานเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง สอนงานด้วยวิธีที่
หลากหลาย มีคู่มือประกอบการสอนงาน รวมถึงการปฏิบัติให้ดูประกอบความเข้าใจ  
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-๕๖- 

9. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพิจารณาใช้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อบริษัท
โดยต้องอบรมให้ความรู้การใช้งานอย่างถูกต้อง และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ผู้ปฏิบัติ 

10. โครงสร้างพื้นฐาน มีการวางแผนการใช้โดยพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานเดิมของบริษัท จัดสรร
การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หากไม่เพียงพอให้พิจารณาจัดหาเพ่ิมตามความเหมาะสม 

11. มีทีมงานจัดการความรู้ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ที่ชัดเจน โดยอาจให้
ตัวแทนแต่ละแผนกมาร่วมดำเนินการในลักษณะข้ามสายงาน และจัดสรรเวลาให้แก่ทีมงานในการดำเนินการ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในบริษัท ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ ผลักดันการนำรูปแบบการจัดการความรู้ ไปใช้ในบริษัท ติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค
ของการจัดการความรู้  

12. มีระบบประเมินผลการทำงานที่ยุติธรรม กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และยุติธรรม 
เชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ของบริษัท คัดเลือกผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเข้าใจรายละเอียดของงาน  

13. การประเมินผลการจัดการความรู้ กำหนดเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน  เป็นการประเมินที่ตัวระบบ
การจัดการความรู้ หรืออาจประเมินจากผลการประกอบการได้ เช่น ของเสียลดลง ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น 
เป็นต้น เพ่ือนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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แบบแสดงความคิดเห็นการจัดการความรู้ของ อจน. 
ตามกระบวนการจัดการความรู้ 

 

คำชี้แจง 
              ๑. แบบแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการจัดการความรู้ของ อจน. ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ อจน.                  
จะได้มีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทำแผนการจัดการความรู้       
(KM Action Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
               ๒ .  ผอ .อจน .  ในฐานะผ ู ้ บร ิหารส ู งส ุ ดและ  Chief Knowledge Officer (CKO) ของ อจน .                     
ได้ให้ความสำคัญ สนับสนุนส่งเสริม และมีส่วนร่วมให้เกิดการจัดการความรู ้ในองค์กร โดยเห็นชอบให้มี
กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรผ่านแบบแสดงความคิดเห็นฯ  
               ๓. ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการองค์ความรู้ให้กับองค์กร คือ ผู้บริหารองค์กร พนักงานที่ได้รับ      
การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. ได้แก่ 
                   (๓.๑) คณะทำงานดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและ          
การจัดการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ (คำสั่ง อจน. ที่ ๔๙๑/๒๕๖๒         
ลว. ๒๒ พ.ย ๖๒) 
                   (๓.๒) คณะทำงานส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้องค์การจัดการน้ำเสีย (KM WMA Team)  
(คำสั่ง อจน. ที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลว. ๑๐ มี.ค ๖๒ )   
                ๓. ข้อมูลที่ได้จากแบบแสดงความคิดเห็นฯ ฉบับนี้ คณะทำงานฯ จะได้นำไปประกอบการจัดทำ
แผนการจัดการความรู้ของ อจน. (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
                ๔. แบบแสดงความเห็นฯ ดำเนินงานตามคู ่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู ้ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ประกอบด้วย  

ชุดที ่ หัวข้อ ชุดที ่ หัวข้อ 
๑ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ๘ แบบประเมนิองค์กรตนเอง หมวด ๔ เทคโนโลยีการจัดการ

ความรู้ 
๒ การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของ อจน. ๙ แบบประเมนิองค์กรตนเอง หมวด ๕ การวัดผลการจัดการ

ความรู้ 
๓ เป้าหมาย KM (Desired State) ของ อจน. ๑๐ รายงานผลการประเมินองค์กรตนเอง (กรณีใช้วิธีอื่น ๆ) 
๔ Check list ทวนสอบการกำหนดขอบเขต KM 

(KM Focus Area) 
๑๑ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการ

จัดการความรู้ 
๕ แบบประเมนิองค์กรตนเอง 

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู้ 
๑๒ แผนการจัดการความรู้ : กระบวนการบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลง 
๖ แบบประเมนิองค์กรตนเอง  

หมวด ๒  ภาวะผู้นำ 
๑๓ สรุปงบประมาณการดำเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 

๗ แบบประเมนิองค์กรตนเอง 
หมวดที่ ๓ วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู้ 
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แบบฟอร์ม ชุดที่ ๑    ขอบเขต KM (KM Focus Areas)  
 

               ขอบเขต KM   คือ การกำหนดความรู้ที่สำคัญต่อ อจน. /ความรู้ที่จำเป็นสนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ของ อจน.  หรือเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขของ อจน.  
               ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ  การดำเนินการตามขอบเขต KM อจน. จะได้รับประโยชน์อย่างไร (เกิดการ
ปรับปรุงชัดเจน แก้ไขปัญหาขององค์กรได้  มีโอกาสสำเร็จสูง ความเหมาะสมกับองค์กร) 
               ทรัพยากร คือ  สิ่งที่เอื ้ออำนวยต่อการดำเนินงานตามขอบเขต KM (คน งบประมาณ เทคโนโลยี    
วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาดำเนินงาน ฯลฯ) 

 
โปรดกรอกให้ความเห็น (ประโยชน์ และทรัพยากรของ อจน.) เพื่อจะได้ขอบเขต KM WMA  
                               แบบฟอร์ม ชุดที่ ๑    ขอบเขต KM (KM Focus Areas)  ของ อจน. 

ขอบเขต KM WMA 
(KM Focus Areas) 

เป็นหัวข้อท่ีกำหนดขึ้นตาม
ความสำคญั จำเป็น และปญัหาของ 

อจน. 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM WMA ทรัพยากรของ 
อจน.           

(คน งบประมาณ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรม

องค์กร ระยะเวลา

ดำเนินงาน ฯลฯ) 

พนักงาน อจน./ 
หน่วยงานภายใน 

อจน. 

กระทรวง/ 
องค์กร/ กอง /
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

รัฐบาล ประชาชน/ 
ลูกค้า/ ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย/ 
ชุมชน 

๑.การบริหารจัดการ บำรุงรักษา 
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 
(ภารกิจองค์กร) 

     

๒. การพัฒนาบุคลากร 
(มีความสำคัญ พัฒนาองค์กร) 

     

๓. การบริหารจัดการองค์กร 
(พัฒนาองค์กร สำคัญและจำเป็น) 

     

๔. การบริหารลูกค้า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ อจน. 
(ปัญหาที่ต้องแก้ไข ส่งผลต่อการ
องค์กร) 

     

  ๕. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนงาน บริการ  

     

                        
               ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ.............................................................................................. (CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 
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แบบฟอร์มที่ ๒  การตัดสินใจเลือกของเขต KM ของ อจน. 
 

โปรดกรอกให้คะแนน ขอบเขต KM (มาก = 6   ปานกลาง = 3   น้อย  = ๑) 
แบบฟอร์มที่ ๒  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของ อจน.  

เกณฑ์การกำหนด 
ขอบเขต KM 

ขอบเขต KM (พิจารณาจากแบบฟอร์มที่ ๑) 
1 2 3 4 5 

๑. สอดคล้องกับภารกิจ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ขององค์กร  
 

     

๒. ปรับปรุงแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 
 

     

๓. มีโอกาสที่จะดำเนินการสำเร็จได้สูง (อจน. มีความพร้อมใน
เรื่องทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร 
ระยะเวลาดำเนินงาน) 

     

๔. เป็นเรื่องท่ีต้องดำเนินงานเร่งด่วน 
 

     

๕. พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทำ 
 

     

๖. ผู้บริหารเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุน 
 

     

๗. เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 
 

     

๘. ดำเนินงานแล้วองค์กรได้คะแนนการประเมินมากขึ้น 
 

     

๙. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อสาธารณะ 
 

     

๑๐. เป็นปัญหาขององค์กรที่ต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง 
 

     

                                   รวม      

    
     ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ...........................................................................................(CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 
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แบบฟอร์ม 3 เป้าหมาย KM (Desired State) ของ อจน. 

   เป้าหมาย KM (Desired State) คือ หัวเรื่องท่ีจำเป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับ 
KM Focus Areas ที่เลือกมาจัดทำ และต้องสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม จะเป็น Output หรือ Outcome ก็ได้  

 

Output   คือ สิ่งที่ทำออกมาเป็นผลิตผล (Product) ซึ่งวัดได้เมื่อสิ้นสุดการกระทำ       แต่... 
Outcome   คือ ผลลัพธ์ หรอืผลประโยชน์ที่ได้จาก Product ซ่ึงต้องทอดระยะเวลาไว้ช่วงหนึ่ง 

    โดยให้นำขอบเขต KM (แบบฟอร์มที่ ๑) และที่ได้คะแนนสูงสุด (แบบฟอร์มที่ ๒) มากำหนดเป็น
เป้าหมาย KM (Desired State)  

โปรดกรอกรายละเอียดท่ีคิดเห็นว่าเป็นเป้าหมาย KM  (Output) หรือ (Outcome) 

แบบฟอร์ม 3 เป้าหมาย KM (Desired  State) ของหน่วยงาน .......... 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ ………………………………………… 
   (เลือกจากแบบฟอร์มที่ ๑) 

เป้าหมาย KM (Desired State) 
Output หรือ Outcome กไ็ด้   

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม 
(จำนวน /ร้อยละ/ ครั้ง ฯลฯ) 

เป้าหมาย KM ที่  .............................................................. ................................................... 
 

เป้าหมาย KM ที่ ............................................................. 
        

  ................................................. 
 

เป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องการทำคือ เป้าหมาย KM ท่ี
................................................................................................... 

................................................. 

 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ....................................................................................(CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 
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แบบฟอร์ม 4  Check list ทวนสอบการกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปา้หมาย KM 
(Desired State) 
 
               เพื ่อให ้ขอบเขต KM (Km Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State) ที ่ เล ือกทำ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน จึงขอให้ท่านทวนสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของหัวเรื่องที่เลือกทำ ((มีเอกสารท้ายแบบฟอร์ม ๔ ประกอบการตอบคำถาม) 
 

แบบฟอร์ม 4 Check list ทวนสอบการกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)  
                 และเป้าหมาย KM (Desired State) 
ชื่อหน่วยงาน : ………องค์การจัดการน้ำเสีย………………………………………………………. วันที่ :…..……./............../..……….… 
เป้าหมาย KM (Desired State) :…........................................................................ 
 หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :…............................................. 
ลำดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

1. กระบวนการ (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง  
 

 

1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  
1.2 ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM  
1.3 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ อจน. 
 

1.4 ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

1.๕ อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ อจน.  

 

2. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร  
2.1 หน่วยงานไหนของ อจน. ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
2.2 ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
2.3 คิดจำนวนกีค่น (ข้อ ๒.๒) ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน /Sharing K.  
2.4 หน่วยงานไหนของ อจน. ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.  
2.5 ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.  
2.6 คิดจำนวนคน (ข้อ ๒.๕) ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.  
3. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource)  

3.1 องค์กรไหน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
3.2 ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
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แบบฟอร์ม 4 Check list ทวนสอบการกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)  
                 และเป้าหมาย KM (Desired State) 
ชื่อหน่วยงาน : ………องค์การจัดการน้ำเสีย………………………………………………………. วันที่ :…..……./............../..……….… 
เป้าหมาย KM (Desired State) :…........................................................................ 
 หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :…............................................. 
ลำดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
3.3 คิดจำนวนคน (ข้อ ๓.๒)  ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
3.4 องค์กรไหน ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.  
3.5 ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.  
3.6 คิดจำนวนคน (ข้อ ๓.๕) ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.  
4. ความรู้ที่จำเป็นและฝังอยู่ในคน(Tacit Knowledge : TK) และ

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge : EK) ในกระบวนงาน 
(Work Process) 

 

4.1 มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องมีในกระบวนการจัดการความรู้ อจน. 
เพ่ือปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเท่าท่ีทำได้)  

 

4.2 มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย 
(ระบุมาทั้งหมดเท่าท่ีทำได้) 

 

4.3 มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องมีในกระบวนการจัดการความรู้ 
เพ่ือปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา และอยู่กับใครบ้าง 
(ระบุมาทั้งหมดเท่าท่ีทำได้) 

 

4.4 มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย 
และอยู่กับใครบ้าง (ระบุมาทั้งหมดเท่าท่ีทำได้) 

 

4.5 ความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ อจน. มี และ อจน. ยังไม่มี  
4.6 ความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ อจน. มี และ อจน. ยังไม่มี  

 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ.............................................................................................. (CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 
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ข้อมูลประกอบการตอบแบบฟอร์มที่ ๔ 

(1) กระบวนการจัดการความรู ้(Knowledge Management Process) 
               เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที ่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั ้นตอนที่ ทำให้เกิดกระบวนการจัดการ
ความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
               1. การบ่งชี้ความรู้ เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 
               2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้
เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
               3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต 
               4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
               5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู ้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที ่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
               6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำ
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสาย
งาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
               7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์
ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge 
Identification) 

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู ้
(Knowledge Codification and 

Refinement) 
 

5. การเข้าถึงความรู ้
(Knowledge 

Access) 
 

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้

(Knowledge 
Sharing) 

 

7. การเรียนรู ้
(Learning) 
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(๒) ขั้นตอนการจัดการความรู้ 
(๑) ความรู ้ที ่ฝังอยู ่ในคน (Tacit Knowledge) คือ ประสบการณ์ ทักษะ พรสวรรค์ เทคนิค              

การทำงานทีส่ั่งสมมาจนชำนาญไม่มีในตำรา 
(๒) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่สามารถจับต้องได้ เช่น หนังสือ เอกสาร 

รายงาน ซีดี เทป เป็นต้น 
เมื่อเทียบความรู้ 2 ประเภทแล้ว พบว่า อัตราความรู้ที ่ฝังอยู่ในคนมากกว่าความรู้ที่ชัดแจ้งเป็น 

อัตราส่วน 80:20 ซ่ึงวิธีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบจะทำให้บุคลากรสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ 
                หน่วยงานต้องสำรวจความรู้ที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย โดยสำรวจว่ า 
เราต้องการความรู้อะไร และท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม ่
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
                เมื่อสำรวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ก็ต้องไปแสวงหามาเพิ่มเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์  
มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
                เมื่อได้ความรู้มาเพียงพอแล้ว ก็นำมาจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง 
เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
               ต ้องนำความร ู ้ท ี ่ จ ัดเก ็บเป ็นหมวดหม ู ่ ไว ้แล ้วมาทบทวน กล ั ่นกรอง ให ้มี ความท ันสมัย 
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 
               ต้องมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
               จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice หรือ Cop.) การสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 
               กำหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการทำงานเพื ่อผลงานที ่มีประสิทธิภาพ               
โดยอาจกำหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารขององค์กรก็ได้  
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แบบฟอร์ม 5 แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  

หมวด 1 - กระบวนการจดัการความรู้ 

แบบฟอร์ม 5 แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 1 – กระบวนการจัดการความรู้ 
 
โปรดอา่นข้อความด้านล่างและประเมินว่า อจน. มีการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
0 - ไมม่ีเลย / มีน้อยมาก   1 - มีนอ้ย      2 - มีระดบัปานกลาง     3 - มีในระดบัที่ดี     4 – มีในระดบัที่ดมีาก 
  

หมวด 1 กระบวนการจดัการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
1.1 องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ เพื่อหาจดุแขง็จุดอ่อนในเรื่องการจดัการ
ความรู้เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น องคก์รยังขาดความรูท้ี่จำเปน็ต้องมหีรือ
องค์กรไมไ่ดร้วบรวมความรูท้ี่มีอยู่ให้เปน็ระบบ เพ่ือให้งา่ยต่อการนำไปใชไ้ม่ทราบ
ว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมวีิธกีารชัดเจนในการแกไ้ขปรับปรุง 

 

1.2 องค์กรมีการแสวงหาขอ้มูล / ความรู้จากแหล่งตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจาก
องค์กรที่เปน็ลูกคา้ ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

 

1.3 ทกุคนในองคก์ร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคดิใหม่ๆ ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และแนวปฏิบัติที่ด ี(Best Practices) จากองคก์รอืน่ ๆ ที่มีลกัษณะ
คล้ายคลึงกนั (บริการหรือดำเนินงานที่คล้ายคลงึกนั) และจากองค์กรอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะแตกต่างกันโดยสิน้เชิง 

 

1.4 องค์กรมีการถา่ยทอดแนวปฏบิัติทีด่ี (Best Practices) อย่างเป็นระบบ        
ซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการจดัทำข้อสรปุ
บทเรียนที่ได้รับ  
 

 

1.5 องค์กรเห็นคุณค่าความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน “Tacit Knowledge” หรือความรู้
และทักษะที่อยู่ในตัวบุคลากรซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน 
และใหม้ีการถ่ายทอดความรู้และทกัษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร 

 

 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ.............................................................................................. (CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 

 
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

 

แบบฟอร์ม 6 แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  

หมวด 2 - ภาวะผู้นำ 

แบบฟอร์ม 6 แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 2 – ภาวะผู้นำ 
 
โปรดอา่นข้อความด้านล่างและประเมินว่า อจน. มีการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
0 - ไมม่ีเลย / มีน้อยมาก   1 - มีนอ้ย      2 - มีระดบัปานกลาง     3 – มีในระดบัที่ดี  4 – มีในระดับทีด่ีมาก 
  

หมวด 2 ภาวะผู้นำ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
2.1 ผูบ้ริหารระดับสูงใหก้ารสนับสนุน กำหนดนโยบายการจดัการความรูเ้ป็น     
กลยุทธ์ที่สำคญัในองค์กร 
 

 

2.2 ผูบ้ริหารตระหนักวา่ ความรูเ้ปน็สินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่สามารถ
นำไปใช้ให้เกดิประโยชน์กบัองค์กรได้ และมกีารจดัทำกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพ่ือนำ
สินทรัพย์ความรู้ทีม่ีอยู่ไปใช้ประโยชน ์(เช่น ทำงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากขึน้ ใหบ้ริการได้รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจ
ให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น) 

 

2.3 องค์กรเนน้เรื่องการเรยีนรู้ของบุคลากร เพื่อส่งเสริม Core Competencies 
เดิมทีม่ีอยู่ให้แข็งแกร่งขึน้ และพัฒนา Core Competencies  ใหม่ๆ  
       (Core Competencies) หมายถึง ความเก่งหรอืความสามารถเฉพาะ  
ทางขององค์กร) 

 

2.4 การมสี่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององคก์รเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ท่ี
องค์กรใช้ประกอบในการพิจารณาในการประเมินผลและให้ผลตอบแทนบุคลากร  
 

 

 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ.............................................................................................. (CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 
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แบบฟอร์ม 7  แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  
                  หมวด 3 – วัฒนธรรมในเรือ่งการจัดการความรู้ 
 

แบบฟอร์ม 7 แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 3 – วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ 
 
โปรดอา่นข้อความด้านล่างและประเมินว่า อจน. มีการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
0 - ไมม่ีเลย / มีน้อยมาก   1 - มีนอ้ย      2 - มีระดบัปานกลาง     3 - มีในระดบัที่ดี     4 – มีในระดบัที่ดมีาก 
 

หมวด 3 วัฒนธรรมในเรือ่งการจดัการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
3.1 องค์กรส่งเสริมและใหก้ารสนับสนนุการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องบุคลากร 
 

 

3.2 พนกังานในองค์กรทำงาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมคีวามไวเ้นื้อเชื่อใจกันและกนั 
 

 

3.3  องคก์รตระหนักวา่ วัตถุประสงคห์ลักของการจดัการความรู ้คือ การสร้างหรือ
เพิ่มพูนมูลค่าให้แก่ผู้ใชบ้ริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

3.4 องค์กรส่งเสริมใหบุ้คลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการ
ทำงานรวมทั้งกระตุ้นให้พนกังานสร้างสรรสิง่ใหม่ ๆ 
 

 

1.5 ทกุคนในองคก์ร ถือว่าการเรียนรูเ้ป็นหนา้ที่รับผดิชอบของทุกคน 
 

 

 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ.............................................................................................. (CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 
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แบบฟอร์ม 8  แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  
                  หมวด 4 - เทคโนโลยกีารจัดการความรู้ 

แบบฟอร์ม 8 แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 4 - เทคโนโลยกีารจดัการความรู้ 
โปรดอา่นข้อความด้านล่างและประเมินว่า อจน. มีการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
0 - ไมม่ีเลย / มีน้อยมาก   1 - มีนอ้ย      2 - มีระดบัปานกลาง     3 - มีในระดบัที่ดี     4 – มีในระดบัที่ดมีาก 
 

หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
4.1 เทคโนโลยีที่ใช้ชว่ยให้ทกุคนในองคก์รสื่อสารและเชือ่มโยงกนัได้อย่างทั่วถึง     
ทั้งภายในและกับองค์กรภายนอก 
 

 

4.2 เทคโนโลยีที่ใช้กอ่ให้เกดิคลังความรูข้ององค์กร (An Institutional Memory)    
ที่ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงได้ 
 

 

4.3  เทคโนโลยีที่ใช้ทำให้บคุลากรในองคก์รเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บรกิารมากขึ้น 
เช่น ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคดิ เปน็ตน้ 
 

 

4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้ 
 

 

4.5 องค์กรกระตอืรือร้นที่จะนำเทคโนโลยีที่ชว่ยให้พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและ
ประสานงานกนัได้ดขีึ้นมาใชใ้นองค์กร  
 

 

4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้นจริง 
(Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชือ่มโยงกนั 
 

 

 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ.............................................................................................. (CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 
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แบบฟอร์ม 9 แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้  
                 หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู้ 
 

แบบฟอร์ม 9 แบบประเมนิองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 5 - การวัดผลการจดัการความรู ้
โปรดอา่นข้อความด้านล่างและประเมินว่า อจน. มีการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด 
0 - ไมม่ีเลย / มีน้อยมาก   1 - มีนอ้ย      2 - มีระดบัปานกลาง     3 - มีในระดบัที่ดี    4 – มีในระดับทีด่ีมาก 
 

หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
5.1 องค์กรมวีิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้กับผลการดำเนินการ      
ที่สำคัญขององค์กร เชน่ ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บรกิาร ดา้นการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 
 

 

5.2 อจน. มีการกำหนดตวัชี้วัดของการจดัการความรู้โดยเฉพาะ 
 

 

5.3 จากตวัชีว้ัดในข้อ 5.2 อจน. สร้างความสมดลุระหว่างตัวชีว้ดัที่สามารถตีค่าเปน็
ตัวเงินไดง้่าย เช่น ตน้ทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตวัชี้วดัทีต่ีค่าเป็นตวัเงินได้ยาก (เชน่ 
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บรกิาร การตอบสนองผู้ใชบ้ริการได้เรว็ขึน้ การพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ) 

 

5.4 องค์กรมีการจดัสรรทรพัยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคญัที่ทำให้
ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูมขึ้น 
 

 

     
     ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ.............................................................................................. (CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 
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แบบฟอร์มที่ ๑๐ รายงานผลการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (กรณีใชว้ิธีอื่น ๆ) 

อจน. ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ตามคู่มือ/วิ ธีการของสำนักงาน 
ก.พ.ร. และสถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื ่อเป็นแนวทางการในการจัดทำแผนการจัดการความรู้               
(KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้น แบบฟอร์มที่ ๑๐ จึงไม่ต้องดำเนินงาน 

แบบฟอร์ม 4 Check list ทวนสอบการกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Area)  
                 และเป้าหมาย KM (Desired State) 
ชื่อหน่วยงาน : ………องค์การจัดการน้ำเสีย………………………………………………………. วันที่ :…..………./……………./……….… 
เป้าหมาย KM (Desired State) :……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM :………………………………………………………………………………………………………… 
ลำดับ หัวข้อที่ประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ ผลการประเมิน (สิ่งที่ทำอยู่) 

   
   
   
   
   
   
   

 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ.............................................................................................. (CKO/ ผู้บริหารระดับสูง) 
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แบบฟอร์ม 11 - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้     
                     (KM Process) 

แบบฟอร์ม 11 - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : ………………องค์การจัดการน้ำเสีย……………………………………………………………………………………………….. 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : …............................................................................................................................. . 
ลำดับ ขั้นตอนการ

จัดการความรู้ 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครือ่งมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้         

2 การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

        

3 การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ 

        

4 การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้ 

        

5 การเข้าถึง
ความรู้ 

        

6 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

        

7 การเรียนรู้         

 
ผู้ทบทวน / อนุมัติ : .................................................................................................... (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
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แบบฟอร์ม 12 - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
           (Change Management Process) 
(มีข้อมูลประกอบการตอบแบบฟอร์ม ๑๒ ท้ายแบบฟอร์ม ๑๒) 

แบบฟอร์ม 12 - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
(Change Management Process) 
ชื่อหน่วยงาน : ………องค์การจัดการน้ำเสีย………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ......………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………………………………… 
ลำดับ ขั้นตอนการ

จัดการความรู้ 
วิธีการสู่

ความสำเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 

        

2 การสื่อสาร 
 

        

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 
 

        

4 การเรียนรู้ 
 

        

5 การวัดผล 
 

        

6 การยกย่อง
ชมเชยและ   
การให้รางวัล 
 

        

 
ผู้ทบทวน / อนุมัติ : .................................................................................................... (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด 
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ข้อมูลประกอบการตอบแบบฟอร์ม ๑๒ 

กระบวนการบริหารจดัการการเปลีย่นแปลง (Change Management Process) 

เป็นกรอบความคิด เพื่อให้ อจน. มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหารทีมงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามและประเมินผล กำหนดปัจจัยความสำเร็จอย่างชัดเจน 

๒) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน 
และแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร 

๓) กระบวนการและเครื่องมือช่วยให้การค้นหาเข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก              
รวมเร็วขึ ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื ่องมือ ขึ ้นกับชนิดของความรู ้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด                 
สถานที่ตั้ง) ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ 

๔) การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล และปรับปรุง 

๕) การวัดผลเพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนำผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับ             
ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ 
(System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) 

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม               
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้น ระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำให้แต่ละช่วงเวลา 
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แบบฟอร์ม 13 สรุปงบประมาณการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
         โปรดกรอก ประมาณการงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม ในการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมการจัดการความรู้ของ อจน. 

แบบฟอร์ม 13 สรุปงบประมาณการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ชื่อหน่วยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บทการ

จัดการความรู้ของ อจน. 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ 

25๖๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. .๒๕๖๔ 

   ไตรมาส ๓-๔ ไตรมาส ๑-๔ 
๑ ออกแบบวิเคราะห์เครื่องมือสารสนเทศ  

ที่เหมาะสมกับองค์กร เพ่ือเป็นคลังความรู้
ของ อจน.  

                   

๒ จัดทำแผนแม่บท KM และแผนปฏิบัติการ 
KM ของ อจน.  (KM Action Plan) 

                   

๓ คณะทำงาน KM มีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้องค์กร 

                   

๔ ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ KM ผ่าน
ระบบสารสนเทศของ อจน. 

                   

๕ การส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการความรู้ ผ่านการประเมินผล
การใช้งานระบบ และรายงาน 

                   

๖ กำหนดองค์ความรู้และจัดเก็บในระบบ
สารสนเทศ 

                   

๗ จัดกิจกรรมประกวดการเผยแพรองค์
ความรู้และนวัตกรรมของ อจน. 

                   

๘ จัดทำกระบวนการขั้นตอน/แบบฟอร์ม
การได้มาซึ่งองค์ความรู้หลักของ อจน. 

                   

๙ จัดทำความรู้ที่เป็นระบบเดียวกัน โดย
คำนึงถึงบุคคกร อจน. ลูกค้า ประชาชน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร 

                   

ผู้ทบทวน / อนุมัติ : .................................................................................................... (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด) 



 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

 

แบบฟอร์ม การระบอุงคค์วามรู้สำคัญของหน่วยงาน  

แบบฟอร์ม การระบุองค์ความรู้สำคัญของหน่วยงาน  (คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มท้ายตาราง) 
ชื่อหน่วยงาน วันท่ี 

ลำดับ 
หัวข้อ 
ความรู ้

ผู้รู้/ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หน่วยงาน/
กลุ่มงาน 

เกณฑ์การคดัเลือกหัวข้อความรู้  

ผู้
เรียนรู ้

รูปแบบการเรียนรู ้  

สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร ์

ผู้บริหาร
ให้การ

สนับสนนุ 

ส่งผลดี
ต่อการ
ทำงาน 

ต้อง
จัดการ
เร่งด่วน 

หนว่ยงาน 
อื่น ๆ 

ต้องการ
ใช ้

อ่าน ฟัง ด ู ทำ อื่น ๆ 
หมาย
เหต ุ

1  
 
 

              

2  
 

              

3  
 

              

4  
 

              

5  
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คำอธิบายการใช้แบบฟอรม์ 
ที่ หัวข้อ ความหมาย 
1 หัวข้อความรู ้ ระบุชือ่หวัข้อความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 

ที่ส่งผลต่อการบรรลวุิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน 
2 ผู้รู้/ผูเ้ชี่ยวชาญ ระบุชือ่บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในหวั 

ข้อความรูน้ั้น ๆ อาจเป็นทัง้บุคคลภายในหรือภายนอกหนว่ยงานก็ได ้
3 หน่วยงาน/กลุ่มงาน ระบุชือ่หน่วยงานหรือกลุม่งานของผู้รู้/ ผูเ้ชี่ยวชาญ 
๔ เกณฑ์การคดัเลือกหัวข้อความรู้ ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องต่าง ๆ ของเกณฑ์การคดัเลอืกหวัขอ้ความรู้

ท่ีคัดเลือกมาของหนว่ยงาน (เลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ) 
๔.๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องคก์ร ความรู้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน. ปี 25๖๓ – 25๖๕ 
๔.๒  ผู้บริหารให้การสนับสนุนหรือ
เป็นนโยบายสำคัญ 

เป็นความรู้ที่ผู้บริหารเน้นถึงความสำคัญและให้การสนบัสนุน
โดยเฉพาะ หรอืเปน็นโยบายสำคัญของหน่วยงานหรือของ อจน. 

๔.๓ ส่งผลดตี่อการทำงาน ความรู้นัน้มีผลกระทบในทางที่ดตี่อภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน 
เช่น มีความรู้ในหวัข้อความรู้นี้แลว้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้
หรือทำให้งาน มคีุณภาพมากขึ้น เปน็ตน้ 

๔.๔ ต้องจัดการเร่งดว่น ความรู้มีความจำเปน็เร่งดว่นในการจัดเก็บเนื่องจากสาเหตตุ่าง ๆ เช่น 
ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ จะย้ายตำแหน่งหรือเกษียณอายรุาชการ มีการ
หมุนเวียน ผู้ปฏิบตัิงานบอ่ย มีพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน เปน็ต้น 

๔.๕ หน่วยงานอื่น ๆ 
ต้องการใช ้

ความรู้นีม้ีความสำคัญต่อหน่วยงานอืน่ ๆ เชน่ หนว่ยงานเครอืข่าย 
หรือ หนว่ยงานลูกค้า สามารถนำความรูน้ี้ไปใช้ประโยชน์ได้เปน็ตน้ 

๕ ผู้เรยีนรู ้ ระบุชือ่บุคคล/ ชื่อกลุม่งานหรือชื่อชื่อของหน่วยงานอืน่ ที่ควรเรียนรู้ใน
เรื่อง นัน้ ๆ เพ่ือเปน็ประโยชน์ในการนำความรูไ้ปใช้ในการปฏิบตัิงาน  

๖ รูปแบบการเรียนรู ้ ระบ√ุ ลงในช่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไวโ้ดยเลอืกรปูแบบการเรียนรู้ที่ 
เหมาะสมกบัผู้เรียนรู ้สามารถเลือกได้มากกวา่หนึ่งรายการ  

6.1 อ่าน การเรียนรู้ผา่นการอ่าน เช่น อ่านกฎระเบียบขอ้บังคับ อา่นเอกสาร 
บทความตา่ง ๆ เป็นตน้ 

6.2 ฟัง การเรียนรู้ผา่นการฟัง เช่น ฟังบรรยาย ฟังเรื่องเล่า เปน็ต้น 
6.3 ด ู การเรียนรู้ผา่นการดูเช่น ดวูดีีโอคลิปสาธิตการทำงาน เป็นตน้ 
6.4 ทำ การเรียนรู้ผา่นการลงมือทำ เช่น การทดลองปฏิบตัิ On The Job 

Training เป็นต้น 
6.5 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ การเรียนรู้ผา่นรปูแบบอืน่ ๆ ที่ไม่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆตามที่กล่าวมา 
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         หัวข้อความรู ้คือ ความรูท้ั้งภายในและภายนอกที่เหน็ว่ามีประโยชน์ตอ่การปฏิบัตงิานของพนักงาน 
อจน. และต่อองค์กร ชว่ยสนับสนนุเสริมสร้างความรู้ในพนักงาน อาทเิช่น   

• ข่าวประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประกวดผลงาน/งานเชิญชวนให้
ร่วมประกวดผลงาน  

• คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่ให้พนักงานได้ทราบ/ปฏิบัต ิ เช่น คู่มือการใช้
งาน Saraban ทางมือถือ  คู่มือการควบคุมภายใน  คู่มือการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

• ระเบียบ/คำสั ่ง/กฎหมาย/กฎระเบียบ ที ่พนักงานควรรู ้ เช่น หลักเกณฑ์การจัดซื ้อจัดจ้าง                 
แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น  

• โครงการฝึกอบรมกิจการ KM (ส่วนกลาง และสจส.สาขา) งานนิทรรศการ  

• บทความ ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลการศึกษา งานประชุมวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
พนักงาน อจน. นำไปต่อยอดเป็นการสร้างนวัตกรรมขององค์กรได้ 

• สื่อภาพ  สื่อวิดิทัศน์  ภาพสิ่งพิมพ์ ที่ออกเผยแพร่ทางโทรทัศน์   
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สรุปผลการประเมินตนเอง (องค์กร) ตอ่การจัดการความรู้ขององคก์ารจดัการน้ำเสีย 

 
เนื่องจากเป็นปีแรกที่ อจน. ได้จัดให้มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยได้ดำเนินการ

ตามแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบัน             
เ พ่ิมผลผลิตแห ่งชาต ิตามคู ่ม ือการจัดทำแผนการจ ัดการความรู้มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน                           
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการจัดการความรู้ขององคก์ารจัดการน้ำเสีย โดยผู้บริหารระดบัสูงไดส้นับสนนุ
ให้มีการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ดี ได้มาตรฐาน  ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ จึงได้
รวบรวมผลตามกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ เพื่อได้ทราบว่า อจน. มีการดำเนินการในเรื่องการ
จัดการความรู้อยู่ในระดับใด ประกอบด้วย ๕ หมวดในแบบประเมินตนเอง สรุปได้ดังนี้ 
ระดับคะแนน 
0 - ไมม่ีเลย / มีน้อยมาก  1 - มีนอ้ย   2 - มีระดับปานกลาง  3 - มีในระดับทีด่ี  4 – มีในระดับที่ดมีาก 
 

 
หมวด 1 กระบวนการจดัการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
1.1 องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ เพื่อหาจดุแขง็จุดอ่อนในเรื่องการจดัการ
ความรู้เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น องคก์รยังขาดความรูท้ี่จำเปน็ต้องมหีรือ
องค์กรไมไ่ดร้วบรวมความรูท้ี่มีอยู่ให้เปน็ระบบ เพ่ือให้งา่ยต่อการนำไปใชไ้ม่ทราบวา่
คนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมวีิธกีารชัดเจนในการแก้ไขปรับปรุง 

 
           ๑-มีน้อย 

1.2 องค์กรมีการแสวงหาขอ้มูล / ความรู้จากแหล่งตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจาก
องค์กรที่เปน็ลูกคา้ ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

๐-มนี้อยมาก 

1.3 ทกุคนในองคก์ร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคดิใหม่ๆ ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และแนวปฏิบัติที่ด ี(Best Practices) จากองคก์รอืน่ ๆ ที่มีลกัษณะ
คล้ายคลึงกนั (บริการหรือดำเนินงานที่คล้ายคลงึกนั) และจากองค์กรอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะแตกต่างกันโดยสิน้เชิง 

 
๑-มนี้อย 

1.4 องค์กรมีการถา่ยทอดแนวปฏบิัติทีด่ี (Best Practices) อย่างเป็นระบบ        
ซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการจดัทำข้อสรปุ
บทเรียนที่ได้รับ  

 
๑-มนี้อย 

1.5 องค์กรเห็นคุณค่าความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน “Tacit Knowledge” หรือความรู้
และทักษะที่อยู่ในตัวบุคลากรซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน 
และใหม้ีการถ่ายทอดความรู้และทกัษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร 

 
2-มีระดับปานกลาง 
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หมวด 2 ภาวะผู้นำ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
2.1 ผูบ้ริหารระดับสูงใหก้ารสนับสนุน กำหนดนโยบายการจดัการความรูเ้ป็น 
กลยุทธ์ที่สำคญัในองค์กร 

3 - มีในระดับทีด่ี   

2.2 ผูบ้ริหารตระหนักวา่ ความรูเ้ปน็สินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่สามารถ
นำไปใช้ให้เกดิประโยชน์กบัองค์กรได้ และมกีารจดัทำกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพ่ือนำ
สินทรัพย์ความรู้ทีม่ีอยู่ไปใช้ประโยชน ์(เช่น ทำงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึน้ ใหบ้ริการไดร้วดเรว็ ตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บรกิาร 
เป็นต้น) 

     4 – มีในระดับที่ดมีาก 
 

2.3 องค์กรเนน้เรื่องการเรยีนรู้ของบุคลากร เพื่อส่งเสริม Core Competencies 
เดิมทีม่ีอยู่ให้แข็งแกร่งขึน้ และพัฒนา Core Competencies  ใหม่ๆ  
       (Core Competencies) หมายถึง ความเก่งหรอืความสามารถเฉพาะ  
ทางขององค์กร) 

3 - มีในระดับทีด่ี   

2.4 การมสี่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององคก์รเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ท่ี
องค์กรใช้ประกอบในการพิจารณาในการประเมินผลและให้ผลตอบแทนบุคลากร  

2 - มีระดบัปานกลาง   

หมวด 3 วัฒนธรรมในเรือ่งการจดัการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
3.1 องค์กรส่งเสริมและใหก้ารสนับสนนุการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องบุคลากร 3 - มีในระดับทีด่ ี
3.2 พนกังานในองค์กรทำงาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมคีวามไวเ้นื้อเชื่อใจกันและกัน 3 - มีในระดับทีด่ ี
3.3  องคก์รตระหนักวา่ วัตถุประสงคห์ลักของการจดัการความรู ้คือ การสร้างหรือ
เพิ่มพูนมูลค่าให้แก่ผู้ใชบ้ริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2-มีระดับปานกลาง 

3.4 องค์กรส่งเสริมใหบุ้คลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการ
ทำงานรวมทั้งกระตุ้นให้พนกังานสร้างสรรสิง่ใหม่ ๆ 

2-มีระดับปานกลาง 

1.5 ทกุคนในองคก์ร ถือว่าการเรียนรูเ้ป็นหนา้ที่รับผดิชอบของทุกคน 3 - มีในระดับทีด่ ี
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
4.1 เทคโนโลยีที่ใช้ชว่ยให้ทกุคนในองคก์รสื่อสารและเชือ่มโยงกันได้อย่างทั่วถึง     
ทั้งภายในและกับองค์กรภายนอก 

4 – มีในระดับที่ดมีาก 
 

4.2 เทคโนโลยีที่ใช้กอ่ให้เกดิคลังความรูข้ององค์กร (An Institutional Memory)    
ที่ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงได้ 

3 - มีในระดับทีด่ ี

4.3  เทคโนโลยีที่ใช้ทำให้บคุลากรในองคก์รเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บรกิารมากขึ้น 
เช่น ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคดิ เปน็ตน้ 

     4 – มีในระดับที่ดมีาก 
 

4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้ 3 - มีในระดับทีด่ ี



 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

 

4.5 องค์กรกระตอืรือร้นที่จะนำเทคโนโลยีที่ชว่ยให้พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและ
ประสานงานกนัได้ดขีึ้นมาใชใ้นองค์กร  

    4 – มีในระดับทีด่ีมาก 
 

4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้นจริง 
(Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชือ่มโยงกนั 

3 - มีในระดับทีด่ ี

หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู ้ สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู ่
5.1 องค์กรมวีิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้กับผลการดำเนินการ      
ที่สำคัญขององค์กร เชน่ ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บรกิาร ดา้นการพัฒนาองค์กร ฯลฯ 

๑-มนี้อย 

5.2 อจน. มีการกำหนดตวัชี้วัดของการจดัการความรู้โดยเฉพาะ ๑-มนี้อย 
5.3 จากตวัชีว้ัดในข้อ 5.2 อจน. สร้างความสมดลุระหว่างตัวชีว้ดัที่สามารถตีค่าเปน็
ตัวเงินไดง้่าย เช่น ตน้ทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตวัชี้วดัทีต่ีค่าเป็นตวัเงินได้ยาก (เชน่ 
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บรกิาร การตอบสนองผู้ใชบ้ริการได้เรว็ขึน้ การพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ) 

2 - มีระดบัปานกลาง   

5.4 องค์กรมีการจดัสรรทรพัยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคญัที่ทำให้
ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูมขึ้น 

2 - มีระดบัปานกลาง   

 

 


