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แผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ประจ าปี 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

      การเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและโลกของการท างาน การรองรับสภาวการณ์การแข่งขันสูงท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ ความต้องการท่ีหลากหลาย ซับซ้อน และเมื่อบุคลากรลาออก/เกษียณ หรือเปล่ียน
หน้าท่ีก็มีผลกระทบต่องาน เพราะผู้ท่ีลาออก/เกษียณ หรือเปล่ียนหน้าท่ีน าความรู้ท่ีสะสมไว้ตลอดอายุการ
ท างานติดตัวไปด้วย ส่วนผู้ท่ีมารับหน้าท่ีใหม่ก็ยังไม่มีความรู้เหล่านั้น ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝน เป็น
เวลานาน นอกจากนั้นความรู้เป็นสินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้ขององค์กร การท่ีบุคลากรลาออก/เกษียณไปพร้อมกับ
ความรู้จึงถือเป็นการสูญเสียขององค์กรด้วย องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการค้นหา สร้าง รวบรวม กล่ันกรอง จัดเก็บ 
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรท่ีต้องการใช้เข้าถึงความรู้นั้นได้ตลอดเวลา บุคลากรท้ังผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารก็จะต้องมีการเรียนรู้ มีการสร้างและใช้ความรู้ในการท างานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงจะ
ช่วยให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยในโลกท่ีเปล่ียนแปลงเร็วและมีการแข่งขันสูง ยังมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2556 
ท่ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่างๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน  ในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จึงให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นทุนทางปัญญา     
ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังระดับบุคคลและองค์การ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ปี 2564 โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์     
ท่ี 2 ได้ก าหนดแผนงานการจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) น ามาพัฒนา
ให้เหมาะสมกับบริบทของ อ.อ.ป.  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการการจัดการองค์ความรู้ ในปี 2564 
จึงต้องมีการทบทวนแผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ข้างต้น ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ อ.อ.ป. ได้จัดท า
แผนการจัดการองค์ความรู้ (พ.ศ. 2564 – 2568) ขึ้น เพื่อให้มีการจัดการความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าน าพาองค์การไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดวัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสนับสนุนให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีมุ่งสู่ความเป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
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2. คณะท างานการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   

  ประกอบด้วย  
1) ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้     ประธานคณะท างาน 
2) รองผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้      คณะท างาน 

  3) ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน       คณะท างาน 
  4) ผู้อ านวยการส านักบัญชีและการเงิน       คณะท างาน 
  5) ผู้อ านวยการส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์   คณะท างาน 
  6) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย              คณะท างาน 
  7) ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน   คณะท างาน 
  8) ผู้อ านวยการส านักธุรกิจการตลาด       คณะท างาน 
  9) ผู้อ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  คณะท างาน 

10) ผู้อ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง   คณะท างาน 
  11) ผู้อ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง  คณะท างาน 

12) ผู้อ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะท างาน 
13) ผู้อ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้     คณะท างาน 
14) ผู้อ านวยการส านักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ   คณะท างาน 

  15) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง             คณะท างานและเลขานุการ 
  โดยคณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้  

(1) จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์องค์กร และนโยบายของ อ.อ.ป. โดยแสวงหาองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูล จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ ( KM)      
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และรวบรวมผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการองค์ความรู้ (KM) 
  (2) น าแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ไปสู่การปฏิบัติ โดย
ด าเนินการตามกระบวนการจัดการองค์ความรู้ (KM) และผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  (3) สร้างเครื่องมือและกลไกการแลกเปล่ียน แบ่งปัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เช่ือมโยง     
ทุกหน่วยงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเสริมสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้อย่างต่อเนื่อง  
  (4) ให้ทุกหน่วยงานแต่งต้ังคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับ 
เพื่อการบริหารจัดการการด าเนินการแสวงหาหรือรับถ่ายโอนองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท่ีก าหนด หรือองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยท าการประมวลกล่ันกรองเนื้อหาท่ีสมบูรณ์ ตลอดจนปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน  

3. นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายและวัฒนธรรมการจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. 
นโยบาย 

    (1) เสริมสร้างวิสัยทัศน์  และทัศนคติของบุคลากรให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ 
และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
           (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้น    
การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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           (3) เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีการน าความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุงและก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
           (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีส าคัญเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
           (5) ผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ดังกล่าว และมีหน้าท่ีในการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคล่ือนพันธกิจหลักของ อ.อ.ป. และก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง     

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 
(1) ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นเลิศ เพื่อน าไปสู่ 

นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มทางความรู้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ในทุกสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง 
(2) สนับสนุนสภาพแวดล้อมและทรัพยากรด้านการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม  

นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

เป้าหมาย 
(1) เป็นศูนย์กลางของคลังความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางความรู้ท่ีตอบสนองความต้องการ  

ซึ่งสามารถเข้าถึงและแลกเปล่ียน แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกันได้จากทุกท่ีอย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว 
(2) บุคลากรสามารถต่อยอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมความรู้ใหม่ๆ ในทุกสถานการณ์ 

ความเปล่ียนแปลง 

วัฒนธรรมการจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. 
“สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพันธกิจ อ.อ.ป. สู่ความส าเร็จ” 

กลยุทธ์การจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. 
กลยุทธ์การจัดการความรู้ การด าเนินการ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริม  

กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการจัดการความรู้ 

ทบทวนโครงสร้างหนว่ยงาน/คณะกรรมการ 
/คณะท างาน บทบาทหน้าท่ี ระเบียบท่ี
เก่ียวกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู ้

การเพ่ิมบทบาทและศักยภาพของ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ/คณะท างาน 
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรู ้

กลยุทธ์ที่ 2 
การยกระดับกระบวนการ
จัดการความรู ้
 

ปรับเปลี่ยนวิธีการ/รูปแบบ/ช่องทาง เนื้อหา
ของการสื่อสารด้านการจัดการความรู้ใหแ้ก่
บุคลากร เพื่อสร้างให้บุคลากรมคีวามรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู ้
 

การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กรด้านการจัดการความรู ้
ยกระดับรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในองค์กร (Knowledge Sharing and 
Knowledge Utilization 
การสอบทานกระบวนการจัดการความรู ้
(KM Audit) 

กลยุทธ์ที่ 3 
การขับเคลื่อนการจัดการความรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทบทวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาโปรแกรม และแพลตฟอร์มดจิิทัล เพื่อ
รองรับการจัดการความรู ้

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บองค์ความรู ้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ พ.ศ. 2564 – 2568 
(2) สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจ เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

และนโยบายของ อ.อ.ป. เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ท่ีสามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ใช้ในการลดความเส่ียงของขั้นตอนการท างาน และเหมาะสมกับความต้องการ  
ของหน่วยงานและสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

(3) รวบรวมองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานจากบุคลากรให้อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(4) พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ครอบคลุมองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
 

5. เป้าหมาย     
  เป็นศูนย์กลางของคลังความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางความรู้ท่ีตอบสนองความต้องการขององค์กร 
และบุคลากรสามารถต่อยอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมความรู้ใหม่ๆ ได้ 
 
6. ตัวช้ีวัด  1) มีผู้ปฏิบัติงานน าองค์ความรู้ไปใช้และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมอย่างน้อย 1 เรื่อง 
  2) มีผู้สนใจเข้าสืบค้นองค์ความรู้ช่องทางต่างๆ สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปี  2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

8. งบประมาณ   250,000 บาท 
 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง  
 

10. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ   
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้การด าเนินการจัดการองค์ความรู้ตาม
เป้าหมาย KM ท่ีเลือกท าสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร คือ 

(1) ผู้บริหารระดับสูง เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั่วท้ังองค์กร   

(2) บุคลากรทุกระดับช้ันเห็นคุณค่าของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ว่าเป็นส่ิงท่ีช่วยให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จ โดยเริ่มจากสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับเปล่ียนทัศนคติให้เกิดการเรียนรู้ ในการพัฒนา 
ตนเอง สร้างบรรยากาศและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
  (3) มีการส่ือสาร และเทคโนโลยีท่ีเข้ากับพฤติกรรมการท างาน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  

(4) มีแผนงานท่ีชัดเจน มีคณะท างาน และเจ้าหน้าท่ีทุกคนร่วมกันด าเนินการสร้างปรับปรุงแนว 
ปฏิบัติท่ีดีในการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ยั่งยืน
อย่างเป็นระบบ   

        (5) มรีะบบการประเมินผล เพื่อการสร้างแรงจูงใจ ไปสู่เป้าหมาย 
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11. การก าหนดองค์ความรู้ท่ีส าคัญ 
 

ขอบเขตองค์ความรู้ 
(ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.) 

เป้าประสงค ์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ระยะ 
เวลา 

1. ก าหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาทและ
ทิศทางการด าเนินงานชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
2. รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตาม
บทบาทและทิศทางที่ก าหนด 
ได้อย่างครบถ้วน 

- ด้านการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสรา้ง
สวนป่า 
- การคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย 
- ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินคา้ไม้ด้วย CoC 

2564  

2. บริหารการลงทุน 
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 

1. ภาครัฐมีแผนการลงทุน 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
รัฐวิสาหกิจระยะ 5 ป ี
2. โครงการลงทุนมีแหล่งเงินทุน 
ที่เหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ 

- การระดมทุนจากพันธมิตรลูกค้า  
- การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวสิาหกิจ 
(Synergy) 
- การจัดหาแหล่งเงินทุน  

2564 

3. เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงิน 
เพื่อความยั่งยืน 
ในระยะยาว 

1. รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงิน 
ที่แข็งแกร่งในระยะกลางและ 
ระยะยาว 
2. รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงิน
ได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จ 
3. มีภาครัฐมีกลไกในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการ
ด าเนินการตามบทบาท 

- ระบบ EVM กับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจ 
- การบริหารการเงิน 
- ระบบสารสนเทศด้านการบริหารสินค้าคงคลัง 
- การ Renovation & Relocation โรงงาน
อุตสาหกรรมไม ้
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมข้อง อ.อ.ป. 
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
- การพัฒนาตลาดกลางค้าไม้   
- การพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 

2564 

4. สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 และแผน DE 
 

1. รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการพัฒนางานและการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
2. รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้าน
ที่เกี่ยวข้อง 

- การจัดท าระบบ E-Commerce 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกคา้ 
- การเพิ่มช่องทางการขายและบริการทาง Social 
Media 
- การพัฒนาระบบด้านเครือขา่ยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (ความ
เสี่ยง/ควบคุมภายใน/EVM/การประเมินผลการ
ด าเนินงาน)  
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
สวนป่า (GIS) 

2564 

5. ส่งเสริมระบบ 
ธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
 

1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภบิาลเป็น
องค์กรคุณธรรม 
2. ระบบก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
มีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบ
และบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
3. รัฐวิสาหกิจมีบคุลากรที่มศีักยภาพ 

- แนวทางการพฒันาและรักษาผู้มศีักยภาพสูง 
ให้อยู่กับองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
- การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน 
- การปรับปรุง/พฒันาระบบประเมินผล 

2564 

หมายเหตุ  องค์ความรู้อื่น หรือภูมิปัญญาต่างๆ ท่ีคณะท างานของหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม และองค์ความรู้     
ท่ีแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ (จะก าหนดไว้ใน หัวข้อ องค์ความรู้อื่นๆ) 
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12. Flow Chart แสดงขั้นตอนในการด าเนินการตามกระบวนการจัดการองค์ความรู้ 7 ขั้นตอน  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

คณะท างานองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. ทบทวนการก าหนดองค์ความรู้ท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานและพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
เพื่อจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู ้ประจ าปี 
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1.การระบุองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร 

2.การสร้าง/แสวงหา/รวบรวมองค์ความรู้ 

3.การจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ          

4. การประมวลผลและกลั่นกรององค์ความรู้ 

5. การเข้าถึงความรู้ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

7. การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

8. สรุปผลการด าเนินงานจัดการ 

คณะท างานองค์ความรู้ของหน่วยงาน ด าเนินการตามแผนฯประจ าปี 
โดยแสวงหาองค์ความใหม่ จากบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสีย พรอ้มท้ังรวบรวมองค์ความรู้ ประจ าปี 

ปรับปรุงองค์ความรู้เก่าที่สามารถน ามาใช้ได้ให้เป็นปัจจุบันและจัดการองค์
ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นตามขอบเขตองค์ความรู้ 
(ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.) เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับจัดเก็บองค์ความรู้ใหม่ที่
แสวงหาได้จากบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

รวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการแสวงหา น ามาประมวลผลและ 
กลั่นกรอง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สรุปองค์ความรู้ของทุก
หน่วยงาน และน ามาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ไฟล์
ฯลฯ 

น าองค์ความรู้ที่จัดหมวดหมู่ ตามขอบเขตองค์ความรู้ฯ หรอืองค์
ความรู้ที่จ าเป็น ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ไฟล ์ฯลฯ เผยแพร่ผา่น
ช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าสืบค้นได้ง่าย 

   - ความรู้ที่ชัดแจ้งแบ่งปันแลกเปลี่ยน โดยการท าเป็นเอกสาร 
ฐานความรู้ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาในรูปแบบ
ท่ีตนเองต้องการ 
    - ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลอาจ แบ่งปันแลกเปลี่ยนดว้ยการสอน
งาน การสัมภาษณ์ผู้ท่ีจะเกษียณอายุในแต่ละปี หรือโดยการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุม ฝึกอบรม ประกวดแข่งขัน เวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ ฯลฯ 

บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน  เข้าสืบค้นและศึกษาข้อมูล
องค์ความรู้ของ อ.อ.ป. จากช่องทางต่างๆ และน าไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลการด าเนินงานรายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
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13. กระบวนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

ตารางกิจกรรม/การด าเนินงาน 
 

กระบวนการ กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การระบุองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร 
    1.1 คณะท างานฯ ของ อ.อ.ป. ศึกษาขอบเขต
การด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย และนโยบายของ อ.อ.ป. และทบทวน
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือก าหนด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น ประจ าป ี
 
 
 
   1.2 ประชุมคณะท างานจัดการองค์ความรู้  
อ.อ.ป. หรือมีการให้ความเห็นชอบร่วมกันของ
คณะท างานฯ ในการจัดท าแผนการจัดการ 
องค์ความรู้ของ อ.อ.ป. ระยะสั้น และระยะยาว   

 
- ศึกษาขอบเขตการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และนโยบายของ 
อ.อ.ป. และทบทวนองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น ประจ าป ี
ของคณะท างานฯ ของ อ.อ.ป. 
- ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
วัฒนธรรมองค์กร การจัดการองค์ความรู้ของ  
อ.อ.ป. 
- การประชุมคณะท างานฯ ของ อ.อ.ป. /หรือการ
ให้ความเห็นชอบร่วมกัน 
 

 
 

ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

คณะท างานฯ 
ของ อ.อ.ป. 

 
 
 

ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

คณะท างานฯ 
ของ อ.อ.ป. 

2. การสร้าง/แสวงหา/รวบรวม 
องค์ความรู้ 
   2.1 คณะท างานของหน่วยงานแสวงหา 
องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ทีจ่ าเป็น 
ต่อองค์กร 
   - แสวงหาองคค์วามรู้ใหม่ จากบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น ผู้เกษียณอายุ, ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ,  บริษัทฯลฯ, 
ลูกค้าและคูค่้า ฯลฯ 
   - ปรับปรุงองค์ความรู้ที่มอียู่เดิม โดยการบท
ทวนเน้ือหาสาระให้เป็นปัจจุบัน 
   - น าองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมไปต่อยอด เพ่ือเป็น
องค์ความรู้ใหม่ หรือน าไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ   

 
 
- แจ้งให้คณะท างานของหน่วยงาน เพ่ือทราบ  
และด าเนินการ ตามแผนฯ ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

คณะท างานฯ  
ของหน่วยงาน 

 
 
 
 

3. การจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ          
   3.1 มีการปรับปรุงองคค์วามรู้เก่าท่ีสามารถ
น ามาใช้ได้ให้เป็นปัจจุบัน และจัดการองค์ความรู ้
ที่ใช้ไม่ได้แล้ว          
   3.2 การจัดการองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นตามขอบเขต  
องค์ความรู้ (ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับจัดเก็บองคค์วามรู้ใหม่ที่แสวงหาได้
จากบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  

 
- แจ้งให้คณะท างานฯ ของหน่วยงานด าเนินการ 
ตามแผนฯ ประจ าปี 
 
- คณะท างานฯ ของ อ.อ.ป. จัดเก็บองค์ความรู้
ใหม่ประจ าปี ตามขอบเขตองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ที่ก าหนดไว้ 
  
 

 
คณะท างานฯ 
ของหน่วยงาน 

 
ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

คณะท างานฯ 
ของ อ.อ.ป. 
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ตารางกิจกรรม/การด าเนินงาน 
 

กระบวนการ กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4. การประมวลผลและกลั่นกรององค์ความรู้ 
    4.1 คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แสวงหา น ามาประมวลผลและกลั่นกรอง ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน   
  4.2 คณะท างานจัดการองค์ความรู้ ของ อ.อ.ป. 
สรุปองค์ความรู้ของทุกหน่วยงาน และน ามาจัด
หมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ไฟล์ ฯลฯ มี
การจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ อ.อ.ป. 

 
- แจ้งให้คณะท างานฯ ของหน่วยงาน  ด าเนินการ 
ตามแผนฯประจ าปี  
 
 
- ส.บก. (คณะกรรมการและเลขานุการ) 
ด าเนินการ สรุปองคค์วามรู้ของทุกหน่วยงาน  
และน ามาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ  
ไฟล์ ฯลฯ เสนอให้ อ.อ.ป. เพ่ือทราบ  
- เผยแพร่องค์ความรู้ของ อ.อ.ป. ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ  
- ประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทุกหน่วยงานเพ่ือทราบ 
และสามารถค้นหา ศึกษาองค์ความรู้ และน าไปใช้
ประโยชน์  

 
ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 

ส.บก. (ฝ.ทม.) 

5. การเข้าถึงความรู้  
   - น าองค์ความรู้ที่จัดหมวดหมู่ ตามขอบเขต 
องค์ความรู้ฯ หรือองคค์วามรู้ที่จ าเป็น ในรูปแบบ
เอกสาร หนังสือ ไฟล์ ฯลฯ เผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ
เข้าสืบค้นได้ง่าย 

 
- จัดกิจกรรม Love to Share KM (FIO)  
ส่งต่อความรัก มอบองคค์วามรู้จากใจ อ.อ.ป.  
เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างการสื่อสารสองทางกับ
บุคลากร สร้างการมสี่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร 
กับบุคลากร และแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารได้ให้
ความส าคัญกับการจัดการองค์ความรู ้ 
(กลยุทธ์ที่ 2) 
- กระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญ สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. ผ่านช่องทางต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากร อ.อ.ป. บุคคลภายนอก และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และเข้าไปศึกษาเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
- ปรับปรุงระบบการจัดการเก็บองค์ความรู้ใน 
เว็บไซด์ อ.อ.ป. (กลยุทธ์ที่ 3) 

 
 

ส.บก.       
(ฝ.ทม./ฝ.กส.) 

ส.วป. 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
    6.1 ความรู้ที่ชัดแจ้งแบ่งปันแลกเปลี่ยน โดย
การท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้ผู้สนใจศึกษาในรูปแบบที่ตนเอง
ต้องการ 
    6.2 ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลอาจ แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนด้วยการสอนงาน การสัมภาษณ์ผู้ที่จะ
เกษียณอายุในแต่ละปี หรือโดยการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ประชุม ฝึกอบรม ประกวดแข่งขัน เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ ฯลฯ 

 
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day 
ประจ าป ี
 
 
- โครงการการบริหารจัดการองคค์วามรู้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent ) 
 
 
 

 
ส.บก.       

(ฝ.ทม./ฝ.กส.) 
ส.วป. 
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ตารางกิจกรรม/การด าเนินงาน 
 

กระบวนการ กิจกรรม/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
7. การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    - บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน      
เข้าสืบค้นและศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. 
จากช่องทางต่างๆ และน าไปใช้ประโยชน์          
ทั้งต่อตนเอง และองค์กร เช่น การน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง หรือใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการน าไปใช้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ฯลฯ  
 

 
- ส่งเสริมให้บคุลากรภายในและภายนอก รวมทั้ง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าสืบค้นน าไปใช้ประโยชน์ 
และดาวน์โหลดเอกสาร เพ่ือน าไปศึกษา 
- สร้างช่องทางการเผยแพร่เพ่ิมมากข้ึน   
 
 

 
ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 

8. สรุปผลการด าเนินงานจัดการองค์ความรู้  
   ประจ าป ี
    - น าสรุปผลการด าเนินงานรายงาน อ.อ.ป. 
เพ่ือทราบ ประกอบด้วย 
       *การติดตามการด าเนินการตามแผน
ประจ าปี ของคณะท างานฯ ของหน่วยงาน 
 
       *สรุปผลและเปรียบเทียบจ านวนผู้สนใจ 
เข้าสืบค้นองค์ความรู้กับปีที่ผ่านมา  
       *สรุปผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจ      
การด าเนินการจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. และ    
การจัดกิจกรรมต่างๆ  
       *สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
- ติดตามการด าเนินการตามแผนประจ าปี  
ของคณะท างานฯ ของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง 
(กลยุทธ์ 1) 
- ส ารวจจ านวนผู้สนใจเข้าสืบค้นองค์ความรู้
ช่องทางต่างๆ 
- ส ารวจความรู้ความเข้าใจการด าเนินการจัดการ
องค์ความรู้ของ อ.อ.ป. และการจัดกิจกรรมต่างๆ  
(หลังการด าเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯ 
ประจ าป ีการด าเนินการปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

ส.บก. (ฝ.ทม.) 
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14. แผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

ท่ี แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ประจ าปี 2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 

1 คณะท างานจัดการองคค์วามรู้ของ  
อ.อ.ป. พิจารณา\คัดเลือกและแสวงหา
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการ
ของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนการจัดการ
องค์ความรู้ประจ าป ีให้สอดคล้องกับ
แผนธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ 
อ.อ.ป.  เสนอให้ อ.อ.ป. ให้ความ
เห็นชอบ 

            

2 แจ้งทุกหน่วยงานทราบและให้
คณะท างานของหน่วยงานด าเนินการ
ตามแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปี 
โดยรวบรวม ประมวล กลั่นกรอง 
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานจาก 
ผู้มีประสบการณ์ ผู้เกษียณอายุ  
องค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจาก     
องค์ความรู้เก่า รายงานผลให้ อ.อ.ป. 
เพ่ือทราบ 

            

3 สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของ 
ทุกหน่วยงานน ามาจัดหมวดหมู่ 
ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ฯลฯ 
เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 

            

4 เผยแพร่องค์ความรู้ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
สืบค้นน าไปใช้ปฏิบัติงานและเสนอ
ข้อคิดเห็น 

            

5 ประเมินผลการจัดการองค์ความรู้  
ประจ าป ี

            

 

 

 

 

 

 


