
แผนการจัดการองคค์วามรูข๎ององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (พ.ศ. 2564 – 2568) 1 
 

  

 



แผนการจัดการองคค์วามรูข๎ององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (พ.ศ. 2564 – 2568) 2 
 

 

 

เรื่อง                               หน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า 
-ที่มาและความส าคัญ            1 
-ข้อมูลพื้นฐานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้         1 
 1. วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO’s Vision)         1 
 2. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions)         1 
 3. เปูาประสงค ์           2 
 4. แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561-2565        2 
 5. สมรรถนะหลัก (Core competency)         3 
 6. วัฒนธรรมและคํานิยม (Core Value)        3 
ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. 

1. จัดต้ังคณะท างานจัดการองค์ความรู๎ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎     4 
2. การก าหนดขอบเขต (KM Focus Areas)        7 
3. กระบวนการจัดการองคค์วามรู๎ (Knowledge Management) 7 ข้ันตอน    7 

ส่วนที่ 3 แผนการจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป.(พ.ศ. 2564 – 2568) 
 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการความรู๎ (KM SWOT)    8 
 2. นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เปูาหมาย/วัฒนธรรมและกลยุทธ์การจัดการความรู๎ของ อ.อ.ป.       9 
 3. ขอบเขตองค์ความรู๎           10 
 4. การก าหนดองค์ความรู๎ที่จ าเป็น         11 
 5. KM Roadmap การจัดการความรู๎ของ อ.อ.ป.       12 
 6. การถํายทอด KM Roadmap สูํกลยุทธ์การจัดการความรู๎ของ อ.อ.ป.     13 
 7. กิจกรรมสํงเสริม KM Roadmap ปี 2564 – 2568       14 
 8. แผนปฏิบัติการการจัดการความรู๎ ปี 2564 – 2568       15 
ส่วนที่ 4 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการจัดการความรู้ 

1. ความหมายของการจัดการความรู ๎         16 
2. ประเภทของความรู๎           16  
3. วงจรการจัดการความรู ๎          19 
4. ทัศนคติตํอการจัดการความรู๎         20 
5. องค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการความรู ๎        20 
6. กระบวนการจัดการองค์ความรู๎ (Knowledge Management Process)    20 
7. กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)    21 
8. ปัจจัยที่น าไปสูํความส าเร็จ          22 
9. กลวิธีในการด าเนินงาน          23 
10. เครื่องมือการจัดการองคค์วามรู๎ (KM Tools)       23 

ส่วนที่ 5 การจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ผ่านมา พ.ศ. 2552 ถึง 2563 
- การจัดการความรู๎ที่ผํานมา            25 

ภาคผนวก  
 - คลังความรู๎ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ ต้ังแตํปี 2552 – 2563     28  
 - ค าสั่งแตํงต้ังคณะท างานจัดการองค์ความรู๎ (KM) ของ อ.อ.ป.       39 
   (ค าสั่ง อ.อ.ป. ท่ี 12/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563)        
    

******************************************** 

สารบัญ 



แผนการจัดการองคค์วามรูข๎ององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (พ.ศ. 2564 – 2568) 1 
 

ส่วนที่ 1  

บทน า 
 

ท่ีมาและความส าคัญ 

จากพระราชกฤษฎีกา วําด๎วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2556         
ท่ีได๎บัญญัติไว๎ในมาตรา 11 วํา “สํวนราชการมีหน๎าท่ีพัฒนาความรู๎ในสํวนราชการ เพื่อให๎มีลักษณะเป็นองค์กร
แหํงการเรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอ โดยต๎องรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและสามารถประมวลผลความรู๎ ในด๎านตํางๆ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต๎องสํงเสริม
และพัฒนาความรู๎ความสามารถ สร๎างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของผ๎ูปฏิบัติงาน  ในสังกัดให๎เป็น
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู๎รํวมกัน” ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) ให๎ความส าคัญกับ
การจัดการความรู๎ เป็นทุนทางปัญญาท่ีสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ท้ังระดับบุคคลและองค์กร โดยมี
เปูาหมายเพื่อให๎เป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎  สอดคล๎องกับพันธกิจหลัก วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์  
ของ อ.อ.ป. ซึ่งตามการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 2 ได๎ก าหนดแผนงานการ
จัดท าระบบการจัดการองค์ความรู๎ (Knowledge Management : KM) ไว๎ด๎วย 

เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายในการบริหารจัดการการจัดการองค์ความรู๎ ให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎  
คณะท างานการจัดการองค์ความรู๎ของ อ.อ.ป. จึงได๎จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู๎องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ 
(พ.ศ. 2564 – 2568) เพื่อใช๎เป็นแนวทางและเปูาหมายในการจัดการการพัฒนาความรู๎ประจ าปีตํอไป  
 

ข้อมูลองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

กํอตั้งขึ้นเป็นหนํวยงานในสังกัดกรมปุาไม๎ในป ีพ.ศ. 2490 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการท าไม๎ ตํอมาได๎ยกฐานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ ในปี พ.ศ. 2499 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปุาไม๎ อาทิ การท าไม๎ เก็บหาของปุา 
แปรรูปไม๎ ท าไม๎อัด เป็นต๎น  

1. วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO’s Vision) 
  “เป็นผ๎ูน าจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม๎จากปุาปลูกในปี 2565”  

2. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions) 
(1) ท่ีดินสวนปุาให๎เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอยํางยั่งยืนใช๎ประโยชน์พื้นท่ีปุาเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนปุา 
(2) การปลูกไม๎เศรษฐกิจพัฒนาระบบและสร๎างกลไกการตลาดไม๎เศรษฐกิจอยํางครบวงจร 

   (3) สํงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม๎และสํงเสริมชุมชนท๎องถิ่นด๎านอุตสาหกรรมไม๎ 
   (4) วิจัยพัฒนาการปลูกและใช๎ประโยชน์จากไม๎เศรษฐกิจ 

(5) ปรับโครงสร๎างทางการเงินท้ังระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
ให๎เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร๎างก าไรพอเล้ียงองค์กร ไมํเป็นภาระตํอรัฐ 

(6) พัฒนาชุมชนท๎องถิ่นโดยใช๎สวนปุาเป็นฐาน 
(7) สงวน อนุรักษ์ บริบาลช๎างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในพื้นท่ีเปูาหมาย 
(8) พัฒนาธุรกิจบริการและพัฒนาธุรกิจทํองเท่ียวอยํางครบวงจร 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
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3. เป้าประสงค์ 
(1) พัฒนาและบริหารสวนปุาไม๎เศรษฐกิจให๎มีผลผลิตท่ีพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

สากลเพื่อเป็นผ๎ูน าในการจัดการสวนปุาไม๎เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 
(2) ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม๎ ผลิตภัณฑ์ไม๎ ด๎วยเทคโนโลยีใหมํ เพื่อเพิ่มมูลคําไม๎และ

ลดต๎นทุนการผลิต รวมท้ังพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค๎าและเพิ่มจุดจ าหนํายเพื่อเพิ่มยอดจ าหนํายสินค๎า 
(3) แก๎ปัญหาสภาพคลํอง มีแหลํงเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลคําไม๎และบุคลากรมีความ 

สามารถในการบริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน 
(4) เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง สํงเสริมให๎พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงาน

อยํางเต็มศักยภาพ 
(5) ธุรกิจบริการและการทํองเท่ียวที่ได๎มาตรฐาน สามารถสร๎างผลก าไรและเติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(6) ชุมชนรอบสวนปุามีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล๎อมท่ีดีขึ้น และการบริบาลช๎างไทยให๎ช๎าง 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นสามารถสร๎างมูลคําทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมได๎    

4. แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให๎ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

เปูาประสงค์  
- มีบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
- สามารถด าเนินงานตามบทบาทและทิศทางท่ีก าหนดได๎อยํางครบถ๎วน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารการลงทุนให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
     เปูาประสงค์  
 - มีแผนการลงทุนท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี 
      - โครงการลงทุนมีแหลํงเงินทุนท่ีเหมาะสมครบถ๎วนทุกโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร๎างความแข็งแกรํงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
      เปูาประสงค์ 
      - มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรํงในระยะกลางและระยะยาว 
 - ประสบผลส าเร็จในการแก๎ไขปัญหาทางการเงิน 

  - มีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแกํรัฐวิสาหกิจในการด าเนินการตามบทบาทได๎อยํางเหมาะสม     
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุนการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
         เปูาประสงค์  
       - จัดท าฐานข๎อมูลความรู๎ พร๎อมท้ังเปิดเผยสํูสาธารณชน (Open Data) เชํน ข๎อมูลการพัฒนาปุา
เศรษฐกิจ เป็นต๎น 
       - น านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมมาใช๎โดยมีการประเมิน และรายงานผลตาม
มาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สํงเสริมระบบธรรมาภิบาลให๎มีความโปรํงใสและมีคุณธรรม 
       เปูาประสงค์  
       - ปรับปรุงกระบวนการให๎บริการ การจัดการข๎อร๎องเรียน รวมท้ังน าระบบการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนวํยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มาใช๎ 
       - พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎และสมรรถนะสอดคล๎องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
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5. สมรรถนะหลัก (Core competency) ของ อ.อ.ป. ประกอบด๎วย 
(1) การเปล่ียนแปลง (Changing) 
(2) คุณธรรม จริยธรรม (Ethics) 
(3) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
(4) การประสานงานผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder Cooperation) 
(5) การมุํงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

6. วัฒนธรรมและค่านิยม (Core Value) ของ อ.อ.ป. ประกอบด๎วย 
F-I-O ผ๎ูน าการจัดการสวนปุาเศรษฐกิจ 

รูปแบบ 
(Model) 

คํานิยม 
(Values) 

ความหมาย 
ของคํานิยม 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ 

F 
รากฐานปุาไม๎ 
(Foundation  
of forestry) 

เป็นองค์กรหลัก 
ในการจัดการสวนปุา

เศรษฐกิจ 

- มุํงมั่นความเป็นเลิศทางด๎านปุาไม๎ 
- สร๎างจิตส านึกอนุรักษ์สิง่แวดล๎อม 
- พัฒนาธุรกิจเติบโตบนพ้ืนฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
- เผยแพรํและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎แกํประชาชน 
- ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา เกิดประโยชน์สูงสุด 

I 

นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(innovation &  

Digital Technology) 

แสวงหาวิธีการใหมํๆ 
พัฒนางาน เพ่ือให๎เกิด

กระบวนการใหมํ 

- ทันโลก ติดตาม ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง 
- คิดเป็นระบบ ค๎นคว๎า วิจัย สรรค์สร๎างนวัตกรรมใหม ํ
- น าเทคโนโลยีมาใช๎อยํางเหมาะสมกับองค์กร 
- พัฒนางานด๎วยวิธีการใหมํหรือตํอยอดจากสิ่งที่มีอยํูเดิม 
- ศึกษา เพ่ิมทักษะ เรียนรู๎สิ่งใหมํๆ ตํอเน่ือง 

O 
พันธะผูกพัน 

(Obligation & 
Ownership) 

มีความรักความผูกพัน 
และรู๎สึกเป็นเจ๎าของ

องค์กร 

- ปกปูองรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงองค์กร 
- เสียสละ ทุํมเท อุทิศตน 
- รักและศรัทธาในองค์กร 
- ค านึงถึงประโยชน์สํวนรวมมากกวําสํวนตน 
- ยอมรับเปูาหมาย มุํงมั่นรํวมกัน 
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ส่วนที่ 2  
 
 

แนวทางการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 

1. จัดต้ังคณะท างานการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 ขั้นตอนที่ 1 : แตํงต้ังคณะท างานการจัดการความรู๎ (KM) ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ ประกอบด๎วย  
    1) ผ๎ูอ านวยการองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎     ประธานคณะท างาน 

2) รองผ๎ูอ านวยการองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎      คณะท างาน 
  3) ผ๎ูอ านวยการส านักตรวจสอบภายใน       คณะท างาน 
  4) ผ๎ูอ านวยการส านักบัญชีและการเงิน        คณะท างาน 
  5) ผ๎ูอ านวยการส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์   คณะท างาน 
  6) ผ๎ูอ านวยการส านักกฎหมาย              คณะท างาน 
  7) ผ๎ูอ านวยการส านักวิจัยพัฒนาการจัดการปุาไม๎เศรษฐกิจอยํางยั่งยืน    คณะท างาน 
  8) ผ๎ูอ านวยการส านักธุรกิจการตลาด       คณะท างาน 
  9) ผ๎ูอ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ภาคเหนือบน  คณะท างาน 

10) ผ๎ูอ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ภาคเหนือลําง  คณะท างาน 
  11) ผ๎ูอ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ภาคกลาง  คณะท างาน 

12) ผ๎ูอ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะท างาน 
13) ผ๎ูอ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ภาคใต๎     คณะท างาน 
14) ผ๎ูอ านวยการส านักสถาบันคชบาลแหํงชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ   คณะท างาน 

  15) ผ๎ูอ านวยการส านักบริหารกลาง             คณะท างานและเลขานุการ 
โดยให๎คณะท างานมีหน๎าท่ี ดังนี้  

(1) จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู๎ (KM) ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎  ให๎สอดคล๎องกับ 
วิสัยทัศน์ เปูาหมายหรือกลยุทธ์องค์กร และนโยบายของ อ.อ.ป. โดยแสวงหาองค์ความรู๎ท่ีจ าเป็น ขององค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม๎ และมอบหมายให๎เลขานุการเป็นผ๎ูรวบรวมข๎อมูล จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู๎ (KM)      
ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ และรวบรวมผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการองค์ความรู๎ (KM) 
  (2)  น าแผนการจัดการองค์ความรู๎ (KM) ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ ไปสํูการปฏิบัติ        
โดยด าเนินการตามกระบวนการจัดการองค์ความรู๎ (KM) และผลักดันให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  (3)  สร๎างเครื่องมือและกลไกการแลกเปล่ียน แบํงปัน และถํายทอดองค์ความรู๎ (KM) เช่ือมโยง   
ทุกหนํวยงานในองค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ และเสริมสร๎างกระบวนการแลกเปล่ียนความรู๎อยํางตํอเนื่อง  
  (4)  ให๎ทุกหนํวยงานแตํงต้ังคณะท างานการจัดการองค์ความรู๎ (KM) ประกอบด๎วยผ๎ูบริหาร      
ทุกระดับ เพื่อการบริหารจัดการการด าเนินการแสวงหาหรือรับถํายโอนองค์ความรู๎ท่ีมีอยูํภายในหนํวยงาน          
ให๎สอดคล๎องกับแผนการจัดการองค์ความรู๎ (KM) ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ท่ีก าหนด หรือองค์ความรู๎          
ท่ีจ าเป็นตํอการปฏิบัติงาน โดยท าการประมวลกล่ันกรองเนื้อหาท่ีสมบูรณ์ ตลอดจนปรับปรุงให๎เป็นมาตรฐาน  
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 ขั้นตอนที่ 2 : คณะท างานฯ ก าหนดขอบเขตและเปูาหมายของ KM โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 ข้ันตอนการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) 

 
 แนวทางท่ี 1 เป็นความรู๎ท่ีจ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/นโยบาย         

ในระดับของหนํวยงานตนเอง หรือ 
  แนวทางท่ี 2 เป็นความรู๎ท่ีส าคัญตํอองค์กร หรือ 
  แนวทางท่ี 3 เป็นปัญหาท่ีประสบอยูํ และสามารถน า KM มาชํวยได๎ หรือ 
 แนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางท่ี 1, 2, 3 ท่ีหนํวยงานเห็นวําเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 คณะท างานฯ ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย และวัฒนธรรมองค์กร        
การจัดการองค์ความรู๎ของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู๎ระยะส้ัน และระยะยาว 
 ขั้นตอนที่ 4 : การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู๎ และติดตามผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus 
Areas 

พันธกิจ/วิสัยทัศน ์

ความรู้ที่ส าคัญตอ่องค์กร  
• ด้านการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 

• ด้านกลไกตลาดไม้เศรษฐกิจ 

• ด้านการบริหารจัดการ 

• ด้านการอนุรักษ์ช้างไทย แหล่ง
ท่องเท่ียวสวนป่า 

 

ปัญหา 

 ๑ 
 ๒ 

 ๓ 

(ขอบเขต KM) 

(เป้าหมาย KM) 

(Work process) 

KM Action Plan (6 Step Model)  (แผนการจดัการความรู)้ 
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Flow Chart แสดงขั้นตอนในการปฏบิัติงานการจัดการองค์ความรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

     

                                                                   

 

เก็บรวบรวมรายงานผลฯ  
การด าเนินงานตามแผนฯ ประจ าปี  

 

ประมวลกลั่นกรอง จัดหมวดหมู่ในรูปแบบ
เอกสาร/หนังสือ/ไฟล์ ฯลฯ 

เสนอ อ.อ.ป.
พิจารณา 

สรุปรายงานผลฯ องค์ความรู้เสนอ อ.อ.ป. 
และเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าสืบค้น 

ทบทวนการก าหนดองค์ความรู ้
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน 

แต่งตั้งคณะท างานจัดการองค์ความรู ้
ของหน่วยงาน (ภายใน) 

 แจ้งทุกหน่วยงาน และ 
คณะท างานฯ ของหน่วยงานด าเนินการ

ตามแผน 

จัดท าแผนจัดการความรู ้ 
ระยะสั้น/ระยะยาว  

พิจารณาคัดเลือก     
องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ติดตามประเมินผล/การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

แต่งต้ังคณะท างานองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. 
 

เลือก 

เห็นชอบ 

คณะท างานฯ ของหน่วยงาน 
แสวงหา ประมวล กลั่นกรององค์ความรู้ 

ตามแผนฯ ประจ าป ีแจ้งคณะท างานฯ  
ของ อ.อ.ป. 

แจ้งคณะท างานฯ  
ของหน่วยงาน 
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2. การก าหนดขอบเขต (KM Focus Areas) 
ขอบเขตของ KM เป็นหัวเรื่องกว๎างๆ ของความรู๎ท่ีจ าเป็นและสอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์  

วิสัยทัศ พันธกิจ เปูาประสงค์ และนโยบายของ อ.อ.ป. ซึ่งต๎องน ามาใช๎ก าหนดเปูาหมาย KM (Desired State) 
ในการก าหนดขอบเขต KM ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู๎ท่ีจ าเป็นตํอกระบวนงาน (Work Process) หรือ
ก าหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู๎ท่ีจ าเป็นตํอความต๎องการมีในองค์กร เพื่อปฏิบัติงานให๎บรรลุตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ตําง ๆ ขององค์กร 

3. กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Process) 7 ข้ันตอน 
ที่มา ขั้นตอน (Process) ค าอธิบาย 

เราต๎องมีความร๎ูเร่ืองอะไร 
เรามีความร๎ูเร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การระบอุงค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร  
(Knowledge Identification) 

เป็นการพิจารณาวํา อ.อ.ป. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ที่ต๎องท าให๎บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายคืออะไร และเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย เรา
จ าเป็นต๎องใช๎ความร๎ูอะไร ขณะน้ีเรามีความร๎ูอะไรบ๎าง 
อยํูในรูปแบบใด อยํูที่ใคร  

ความร๎ูอยํูที่ใคร  อยํูในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได๎อยํางไร 

2. การสร้าง/แสวงหา/รวบรวมองค์ความรู้  
(Knowledge Creation and 
Acquisition) 

เป็นการแสวงหาความร๎ูใหมํ แสวงหาความร๎ูจากผู๎มีสํวน
ได๎เสียทั้งภายในและภายนอก    เพื่อหาองค์ความร๎ูที่
จ าเป็นตํอองค์กร หรือที่องค์กรยังไมํมี หรือมีไมํเพียงพอ 
รวมถึงการรักษาความร๎ูเดิม และก าจัดองค์ความร๎ูที่ใช๎
ไมํได๎แล๎วทิ้งไป 

จะแบํงประเภท หัวข๎ออยํางไร 
 

3. การจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 
 

เป็นการวางระบบโครงสร๎างความร๎ู เพื่อเตรียมพร๎อม
ส าหรับการเก็บความร๎ูอยํางเป็นระบบในอนาคต โดย
การแบํงชนิด ประเภท ก าหนดวิธีการจัดเก็บและค๎นคืน 
เพื่อสืบค๎น เรียกคืน และน าไปใช๎ได๎สะดวก 

จะท าให๎เข๎าใจงํายและสมบูรณ์
อยํางไร 

4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้  
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

เป็นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให๎เป็นมาตรฐาน ใช๎ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาให๎สมบูรณ์ และเข๎าใจงํายตํอ
การศึกษา 

เราน าความร๎ูมาใช๎งานได๎งํายหรือไมํ 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge 
Access) 

เป็นการท าให๎ผู๎ใชค๎วามร๎ูเข๎าถึงความร๎ูที่ต๎องการได๎งําย
และสะดวก เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web 
board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น 

มีการแบํงปันความร๎ูให๎กัน 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
(Knowledge Sharing) 
 

ท าได๎หลายวิธีการ  
- กรณีเป็น Explicit Knowledge ความร๎ูที่ชัดแจ๎ง อาจ
จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความร๎ู เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- กรณีเป็น Tacit Knowledge ความร๎ูที่ฝังในตัวคน 
อาจท าเป็นระบบทีมข๎ามสายงาน กิจกรรมกลุํมคุณภาพ
และนวัตกรรม ชุมชนแหํงการเรียนร๎ู ระบบพี่เลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความร๎ู  
เป็นต๎น  

ความร๎ูน้ันท าให๎เกิดประโยชน์กับ
องค์กรหรือไมํ ท าให๎องค์กรดีขึ้น
หรือไมํ 

7. การน าองค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
(Learning) 
 

เป็นการน าความร๎ูที่ได๎จากการแบํงปัน แลกเปลี่ยน หรือ
สืบค๎นไปใช๎ประโยชน์ในการท างาน สามารถลดความ
เสี่ยงในกระบวนการท างานบางขั้นตอน และควรท าให๎
การเรียนร๎ูเป็นสํวนหน่ึงของงาน เชํน เกิดระบบการ
เรียนร๎ูจากการสร๎างองค์ความร๎ู > การน าความร๎ูจาก
การสร๎างองค์ความร๎ูไปใช๎ >      เกิดการเรียนร๎ูและ
ประสบการณ์ใหมํ  และหมุนเวียนตํอไปอยํางตํอเน่ือง 
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ส่วนที่ 3  
 

แผนการจัดการองค์ความรูข้ององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้(พ.ศ. 2564 – 2568) 
 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการความรู้ (KM SWOT)  
 อ.อ.ป. ได๎วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการความรู๎ จากนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู๎ด๎วยการท า Site Visit โดยการสัมภาษณ์  
สถานการณ์ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การวิเคราะห์ชํองวําง : GAP Analysis) และรายงานผลการ
ประเมินการจัดการองค์ความรู๎ Feedback Report ของบริษัท TRIS สรุปได๎ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
 (1) ผ๎ูบริหารระดับสูง มีบทบาทในการก ากับ ดูแล การด าเนินงานด๎านการจัดการความรู๎ มีการ

ก าหนดแนวทางและเปูาหมายอยํางเป็นรูปธรรม  
 (2) ผ๎ูบริหารทุกระดับมีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านการจัดการความรู๎ 
 (3) มีการด าเนินงานด๎าน KM และสร๎างการรับรู๎ด๎าน KM มาอยํางตํอเนื่อง รวมถึงการส่ือสารและ

การจัดท าส่ือกิจกรรมตํางๆ เพื่อสร๎างความเข๎าใจและสร๎างการมีสํวนรํวมของบุคลากร 
 (4) การมีคณะท างานในระดับสายงานท่ีชัดเจน และให๎ความส าคัญในการด าเนินงานเรื่อง KM 

 จุดอ่อน 
  (1) แผนการจัดการความรู๎ระยะยาวและทิศทางการด าเนินงานยังไมํชัดเจน ยังขาดการเช่ือมโยง
กับแผนงานท่ีส าคัญอื่นๆ และการบูรณาการระหวํางกระบวนการจัดการความรู ๎กับการจัดการนวัตกรรม          
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับปรุงกระบวนการท างานยังไมํมีความสมบูรณ์ 

 (2) การติดตาม ดูแล และสนับสนุน ยังไมํจริงจังสม่ าเสมอ ยังไมํมีระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด๎าน KM และขาดการติดตามผลลัพธ์จากการด าเนินงาน KM (KM Results) 

 (3) การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการาจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และระบบสนับสนุนอื่น           
ยังไมํชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

 (4) การน าองค์ความรู๎มาเป็นกลไกหนึ่งในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติงานยังไมํชัดเจน   
 (5) ยังไมํมีการก าหนดกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียท่ีส าคัญและสารสนเทศ/ความ ท่ีต๎องการจาก

หนํวยงานภายนอก รวมถึงการก าหนดวิธีการถํายทอด และเปล่ียนสารสนเทศ/ความรู๎จากหนํวยงานภายนอก 
ท่ีส าคัญผํานชํองทางท่ีมีประสิทธิผล 

 (6) กระบวนการในการคัดกรองและรวบรวมความรู๎ยังไมํเป็นระบบ 

 โอกาส 
 (1) ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและของหนํวยงานก ากับให๎ความส าคัญกับการพัฒนา

ความรู๎และสมรรถนะของบุคลากร และนวัตกรรม 
 (2) ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ให๎ความส าคัญกับการจัดการความรู๎และการยกระดับศักยภาพของ

บุคลากร  เพื่อรองรับการด าเนินงานในอนาคต 
 (3) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. เอื้อให๎มีระบบงานท่ีอ านวยตํอระบบการจัดการองค์ความรู๎

และการใช๎ประโยชน์จากฐานข๎อมูลมากขึ้น  
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 อุปสรรค       
 1. ข๎อจ ากัดจากกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ ท่ีจ ากัดการท าธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ 
 2. การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหนํายไม๎ท าให๎ อ.อ.ป. ต๎องเรํงพัฒนา       

องค์ความรู๎ให๎สามารถแขํงขันได๎ในอนาคต 
 3. เทคโนโลยีในการสนับสนุนการจัดการความรู๎มีความหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอยําง

รวดเร็ว สํงผลให๎ อ.อ.ป. ต๎องตอบสนองและปรับตัวให๎ทันอยูํตลอดเวลา 

2. นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/วัฒนธรรมการจัดการความรู้ของ อ.อ.ป.  
นโยบาย 

    (1) เสริมสร๎างวิสัยทัศน์  และทัศนคติของบุคลากรให๎ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ
ความรู๎ และการสร๎างองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
           (2) สํงเสริมและสนับสนุนให๎ทุกหนํวยงานมีการด าเนินงานด๎านการจัดการความรู๎ โดยมุํงเน๎น    
การมีสํวนรํวมของบุคลากรและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียท่ีส าคัญ เพื่อพัฒนางานให๎เกิดประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง 
           (3) เสริมสร๎างวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และมีการน าความรู๎ท่ีได๎จากการแลกเปล่ียน      
ไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน โดยมุํงหวังให๎บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู๎ ทักษะ และมีทัศนคติท่ีดีตํอการ
ปฏิบัติงาน เพื่อท าให๎เกิดการปรับปรุงและกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางตํอเนื่อง 
           (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให๎บุคลากร และผ๎ูมีสํวนได๎
สํวนเสียท่ีส าคัญเข๎าถึงองค์ความรู๎ได๎โดยงําย สะดวก และรวดเร็ว 
           (5) ผ๎ูบริหารทุกระดับต๎องมีสํวนรํวมในการจัดการความรู๎ดังกลําว และมีหน๎าท่ีในการสนับสนุน
ด๎านทรัพยากรอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายตามเจตนารมณ์แหํงนโยบายนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎เพื่อขับเคล่ือนพันธกิจหลักของ อ.อ.ป. และก๎าวทันตํอการเปล่ียนแปลง     

ด๎านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) 

(1) สํงเสริมการจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาและตํอยอดให๎เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นเลิศ เพื่อน าไปสํู 
นวัตกรรมท่ีสร๎างมูลคําเพิ่มทางความรู๎ตอบสนองเปูาหมายขององค์กร ในทุกสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง 

(2) สนับสนุนสภาพแวดล๎อมและทรัพยากรด๎านการจัดการความรู๎เพื่อให๎เกิดวัฒนธรรม  
นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

เป้าหมาย 
(1) เป็นศูนย์กลางของคลังความรู๎เพื่อสร๎างนวัตกรรมทางความรู๎ท่ีตอบสนองความต๎องการ  

ซึ่งสามารถเข๎าถึงและแลกเปล่ียน แบํงปัน เรียนรู๎รํวมกันได๎จากทุกท่ีอยํางปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว 
(2) บุคลากรสามารถตํอยอดองค์ความรู๎และสร๎างสรรค์นวัตกรรมความรู๎ใหมํๆ ในทุกสถานการณ์ 

ความเปล่ียนแปลง 
วัฒนธรรมองค์กร  

“สร๎างองค์กรแหํงการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมพันธกิจ อ.อ.ป. สํูความส าเร็จ” 
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3. ขอบเขตองค์ความรู้ 
  ขอบเขตองค์ความรู๎ท่ีได๎น ามาพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู๎ขององค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม๎ ท่ีสอดคล๎องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

(1) ขอบเขตองค์ความรู๎ด๎านการก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให๎ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(2) ขอบเขตองค์ความรู๎ด๎านการบริหารการลงทุนให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(3) ขอบเขตองค์ความรู๎ด๎านการเสริมสร๎างความแข็งแกรํงทางการเงิน เพื่อความยั่งยนืระยะยาว 
(4) ขอบเขตองค์ความรู๎ด๎านการสนับสนุนการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับ 

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
(5) ขอบเขตองค์ความรู๎ด๎านการสํงเสริมระบบธรรมาภิบาลให๎มีความโปรํงใสและมีคุณธรรม 

4. การก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น 
ขอบเขตองค์ความรู้ 
(ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.) 

เป้าประสงค ์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น ระยะเวลา 

1. ก าหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให๎ชัดเจน 
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. รัฐวิสาหกิจทุกแหํงมีบทบาท
และทิศทางการด าเนินงาน
ชัดเจน สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตาม
บทบาทและทิศทางที่ก าหนด 
ได๎อยํางครบถ๎วน 

- ด๎านการจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอยํางย่ังยืน 
- การมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถ่ินในการปลูก
สร๎างสวนปุา 
- การคุ๎มครองและอนุรักษช์๎างไทย 
- ระบบควบคุมการเคลื่อนย๎ายสินค๎าไม๎ด๎วย 
CoC 
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2. บริหารการลงทุน 
ให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 

1. ภาครัฐมีแผนการลงทุน 
ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร ์
ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี 
2. โครงการลงทุนมีแหลํงเงินทุน 
ที่เหมาะสมครบถ๎วนทุกโครงการ 

- การระดมทุนจากพันธมิตรลูกค๎า(PPP) 
- การใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวํางรัฐวิสาหกิจ 
(Synergy) 
- การจัดหาแหลํงเงินทุน  
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3. เสริมสร๎างความ
แข็งแกรํงทางการเงิน 
เพื่อความยั่งยืน 
ในระยะยาว 

1. รัฐวิสาหกิจมีฐานะทาง
การเงิน 
ที่แข็งแกรํงในระยะกลางและ 
ระยะยาว 
2. รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทาง 
การเงินได๎รับการแก๎ไขจนแล๎ว
เสร็จ 
3. มีภาครัฐมีกลไกในการ
สนับสนุนทางการเงินแกํ
รัฐวิสาหกิจในการด าเนินการตาม
บทบาท 

- ระบบ EVM กับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจ 
- การบริหารการเงิน 
- ระบบสารสนเทศด๎านการบริหารสินค๎าคง
คลัง 
- การ Renovation & Relocation โรงงาน
อุตสาหกรรมไม ๎
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม๎ของ อ.อ.ป. 
- การพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวให๎ได๎มาตรฐาน 
- การพัฒนาตลาดกลางค๎าไม๎   
- การพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 

2564 - 2568 
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ขอบเขตองค์ความรู้ 
(ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.) 

เป้าประสงค ์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น ระยะเวลา 

4. สนับสนุนการใช๎
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให๎
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 และแผน DE 
 

1. รัฐวิสาหกิจใช๎นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการพัฒนางานและการ
ให๎บริการแกํประชาชน 
2. รัฐวิสาหกิจใช๎นวัตกรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให๎มี
ประสิทธิภาพ 
3. รัฐวิสาหกิจมีสํวนรํวมในการ
สํงเสริมให๎เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในด๎านที่เกี่ยวข๎อง 

- การจัดท าระบบ E-Commerce 
- การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลลูกคา๎ 
- การเพิ่มชํองทางการขายและบริการทาง Social 
Media 
- การพัฒนาระบบด๎านเครือขาํยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (ความ
เสี่ยง/ควบคุมภายใน/EVM/การประเมินผลการ
ด าเนินงาน)  
- การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลภูมิสารสนเทศ 
สวนปุา (GIS) 
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5. สํงเสริมระบบ 
ธรรมาภิบาลให๎มีความ
โปรํงใสและมีคุณธรรม 
 

1. รัฐวิสาหกิจทุกแหํงมีระบบการ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภบิาลเป็น
องค์กรคุณธรรม 
2. ระบบก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
มีความชัดเจนสอดคล๎องกับรูปแบบ
และบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
3. รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ 

- แนวทางการพฒันาและรักษาผู๎มศีักยภาพสูง 
ให๎อยํูกับองค์กรอยํางตํอเน่ือง 
- การสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน 
- การปรับปรุง/พฒันาระบบประเมินผล 
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หมายเหตุ  องค์ความรู๎อื่น หรือภูมิปัญญาตํางๆ ท่ีคณะท างานของหนํวยงานเห็นวําเหมาะสม และองค์ความรู๎ 
ท่ีแสวงหาจากผ๎ูมีประสบการณ์/ผ๎ูเกษียณอายุ (จะก าหนดไว๎ใน หัวข๎อ องค์ความรู๎อื่นๆ) 

5. KM Roadmap การจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. 
 KM Roadmap ทิศทางการด าเนินงานการจัดการความรู๎ท่ีสอดคล๎องตามวิสัยทัศน์การจัดการ

ความรู๎สามารถแบํงออกได๎เป็น 3 ระยะ ดังนี ้
 ระยะสั้น ทบทวนโครงสร๎างหนํวยงานท่ีรับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะท างาน รวมถึงบทบาท

หน๎าท่ี ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ และพัฒนาบุคลากร/ทีมงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการขับเคล่ือนการ
จัดการความรู๎เพื่อให๎เกิดการยกระดับโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการจัดการความรู๎ และรวมท้ังปรับเปล่ียนรูปแบบ 
แนวทางการส่ือสารด๎านการจัดการความรู๎ให๎แกํบุคลากร ในการสร๎างให๎บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู๎ เพื่อให๎เกิดคํานิยมและเสริมสร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ 

 ระยะกลาง พัฒนาโครงสร๎างและความพร๎อมบุคลกร และยกระดับระบบงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาโปรแกรม และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรองรับการจัดการความรู๎ ท้ังธุรกิจปัจจุบันและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมท้ังการปรับบทบาทให๎ผ๎ูบริหารเป็นต๎นแบบ (Role model) ผํานปัจจัยขับเคล่ือนคํานิยม
องค์กรและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการจัดการความรู๎ เพื่อให๎การจัดการความรู๎ของ อ.อ.ป. สอดคล๎องตามแนว
ปฏิบัติท่ีดีและมาตรฐานสากล (International Standard) 

 ระยะยาว การยกระดับการจัดการความรู๎ในระดับสายงานให๎มีการจัดการความรู๎ให๎สอดคล๎อง
ตามแนวปฏิบัติท่ีดีและมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหนํวยงานต๎นแบบ (Success Model) ในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลรวมท้ังการใช๎ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการความรู๎กับผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียในการสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับองค์กรเพื่อให๎เกิดการบูรณาการการจัดการความรู๎กับกระบวนปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ทางธุรกิจและ
นวัตกรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการจัดการความรู๎ และมุํงเข๎าสํูองค์กรแหํงความรู๎ ( Knowledge - based 
Organization) 
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5. การถ่ายทอด KM Roadmap สู่กลยุทธ์การจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. 
 

กลยุทธ์ 
การจัดการความรู้ 

การด าเนินการ 
ปี 2564 

การด าเนินการ 
ปี 2565 - 2566 

การด าเนินการ 
ปี 2567-2568 

กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานด๎านการจัดการ
ความรู ๎
 

ทบทวนโครงสร๎าง
หนํวยงาน/คณะกรรมการ/
คณะท างาน บทบาทหน๎าท่ี 
ระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู ๎

การปรับบทบาทให๎ผู๎บริหาร
เป็นต๎นแบบ (Role model) 
ผํานปัจจัยขับเคลื่อนคํานิยม
องค์กร (F-I-O) และการมีสํวน
รํวมในกิจกรรมการจัดการองค์
ความรู๎ 

การพัฒนาคณะท างานของ
สายงานหรือหนํวยงานด๎าน
การจัดการความรู๎ให๎สํงเสริม/
สนับสนุนบุคลากรและผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎อง  

กลยุทธ์ที่ 2 
การยกระดับ
กระบวนการจัดการ
ความรู ๎
 

ปรับเปลี่ยนวิธีการ/
รูปแบบ/ชํองทาง เน้ือหา
ของการสื่อสารด๎านการ
จัดการความรู๎ให๎แกํบุคลากร 
เพ่ือสร๎างให๎บุคลากรมี
ความรู๎ความเข๎าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการจัดการความรู ๎
 

การยกระดับการก าหนด
ความรู๎ที่ส าคัญและกลุํม
ความรู๎ที่จ าเป็นตํอทิศทางและ
การด าเนินงาน และการ
พัฒนากลไก/เครื่องมือในการ
สร๎างและแสวงหาความรู๎  
รวมถึงการระบบติดตามผล
การด าเนินงานด๎านการจัดการ
ความรู๎ 

ใช๎ประโยชน์ท่ีเกิดจากการ
จัดการความรู๎กับผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียในการสร๎างมูลคําเพิ่ม
ให๎กับองค์กร เพื่อให๎เกิด
การบูรณาการการจัดการ
ความรู๎กับกระบวนการ
ปฏิบัติงานผลลัพธ์ทางธุรกิจ
และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 
การขับเคลื่อนการ
จัดการความรู๎ด๎วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ทบทวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนา
โปรแกรม และแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล เพ่ือรองรับการ
จัดการความรู ๎

ยกระดับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนา
โปรแกรม และแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล เพ่ือรองรับการจัดการ
ความรู๎ ท้ังธุรกิจปัจจุบันและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง 

ใช๎ประโยชน์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการจัดการ
ความรู๎ ท้ังธุรกิจปัจจุบันและ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง 

 
 

KM Landscape 

การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
และยกระดับหนํวยงานด๎าน

การจัดการความรู ๎

Knowledge-based 
organization 

องค์กรแหํงความรู๎ โดยมี
วัฒนธรรมการเรียนรู๎ และ
เชื่อมโยงผลลัพธ์การจัดการ
ความรู๎ในการสร๎างมลูคําเพ่ิม

ให๎กับ อ.อ.ป. 

KM Standardize 

ยกระดับมาตรฐานการจัดการ        
องค์ความรู๎ ท้ังโครงสร๎างและ
ระบบในการรองรับการจัดการ
องค์ความรู๎  ทั้งธุรกจิปัจจุบัน

และธุรกิจเกี่ยวเน่ือง 

2567-2568 

2565-2566 

2564
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7. กิจกรรมส่งเสรมิ KM Roadmap ปี 2564 - 2568 
  

กลยุทธ์ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานด๎านการจัดการ
ความรู ๎

การเพิ่มบทบาทและศักยภาพของ
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ/คณะท างานท่ี
เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ 

     

การปรับบทบาทให๎ผู๎บริหารเป็นต๎นแบบ 
(Role model) ผํานการขับเคลื่อนคํานิยม
องค์กร และมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
จัดการความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมของการเรียนรู๎ 

     

การพัฒนาแรงจูงใจและสร๎างการมีสํวนรํวม 
ส าหรับการจัดการความรู๎ให๎เกิดข้ึนอยําง
ชัดเจนละเป็นรูปธรรม 

     

การพัฒนาคณะท างานของสายงานหรือ
หนํวยงานด๎านการจัดการความรู๎ให๎สํงเสริม
สนับสนุนบุคลากรได๎ท้ังองค์กรและสามารถ
สนับสนุนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎องได๎ 

     

กลยุทธ์ที่ 2 
การยกระดับ
กระบวนการจัดการ
ความรู ๎

การปรับปรุงชํองทางการสื่อสารภายใน
องค์กรด๎านการจัดการความรู๎ 

     

ยกระดับรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู๎
ภายในองค์กร (Knowledge Sharing and 
Knowledge Utilization 

     

การสอบทานกระบวนการจัดการความรู๎ (KM 
Audit) 

     

การรวบรวมเรียบเรียงจัดเก็บความรู๎และ
การเข๎าถึงความรู๎ 

     

การจัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงานด๎าน
การจัดการความรู ๎

     

การสร๎างมูลคําเพิ่มจากการจัดการความรู๎
รํวมกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

     

การใช๎การจัดการความรู๎ให๎เป็นสํวนหน่ึง
ของกระบวนการท างาน 

     

กลยุทธ์ที่ 3 
การขับเคลื่อนการ
จัดการความรู๎ด๎วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บองค์ความรู๎ 
ด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

การยกระดับระบบการการจัดการความรู๎
ด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

การพัฒนาแอปพลิเคช่ัน/โปรแกรมเพื่อการ
จัดการความรู๎ (KM Application) 
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8. แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปี 2564 – 2568 
 

ท่ี แผนปฏิบัติการ 2564 2565 2566 2567 2568 

1 คณะท างานจัดการองค์ความรู๎ของ อ.อ.ป. พิจารณา\     
คัดเลือกและแสวงหาองค์ความรู๎ที่จ าเป็นตํอการด าเนิน 
กิจการของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนการจัดการ 
องค์ความรู๎ ประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับแผนธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ อ.อ.ป.  เสนอให ๎อ.อ.ป. 
ให๎ความเห็นชอบ 

     

2 แจ๎งทุกหนํวยงานทราบและให๎คณะท างานของ
หนํวยงานด าเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู๎
ประจ าปี โดยรวบรวม ประมวล กลั่นกรององค์ความรู๎ 
ท่ีมีอยูํในหนํวยงานจากผู๎มีประสบการณ์  ผู๎เกษียณอายุ  
องค์ความรู๎ใหมํ หรือตํอยอดจากความรู๎เกํา รายงานผล 
ให๎ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 

     

3 สรุปรวบรวมองค์ความรู๎ของทุกหนํวยงานน ามาจัด 
หมวดหมูํในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ฯลฯ เสนอ อ.อ.ป.    
ให๎ความเห็นชอบ 

     

4 เผยแพรํองค์ความรู๎ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบ ผํานชํองทาง 
ตํางๆ เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานสืบค๎นน าไปใช๎ปฏิบัติงาน 
และเสนอข๎อคิดเห็น 

     

5 ประเมินผลการจัดการองค์ความรู๎ ประจ าปี      
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ส่วนที่ 4 
 
 
  

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

1. ความหมายของการจัดการความรู้  
การจัดการความรู๎ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู๎ท่ีมีอยูํในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัว 

บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบเพื่อให๎ทุกคนในองค์กรสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎เป็น
ผ๎ูรู๎รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพอันจะสํงผลให๎องค์กรมีความสามารถในเชิงแขํงขันสูงสุด           
(ส านักงาน กพร.)  

การจัดการความรู๎ หมายถึง กระบวนการท่ีดาเนินการรํวมกันโดยผ๎ูปฏิบัติงานในองค์กรหรือหนํวย 
ยํอยขององค์กรเพื่อสร๎างและใช๎ความรู๎ในการทางานให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนกวําเดิมโดยมีเปูาหมายพัฒนางาน
และคน (ศ.นพ.วิจารณ์พานิช)  

การจัดการความรู๎ หมายถึง กระบวนการในการนาความรู๎ท่ีมีอยูํหรือได๎เรียนรู๎มาใช๎ให๎เกิด 
ประโยชน์สูงสุดตํอองค์กรและเป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กรในด๎านการทางานด๎านการ
พัฒนาคนด๎านการเป็นองค์กรเรียนรู๎ด๎านการเป็นชุมชนท่ีมีความเอื้ออาทรระหวํางกันในท่ีทางานและด๎านการ
ตอบสนองความต๎องการของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียขององค์กรในทุกกลํุมโดยผํานกระบวนการตํางๆเชํนการสร๎าง
การรวบรวมการแลกเปล่ียนและการนาไปใช๎งานโดยมีเปูาหมายขององค์กรในด๎านการทางานท่ีส าคัญ คือ      

(1) การตอบสนอง (Responsiveness) เป็นการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าเจ๎าของกิจการ 
หรือผ๎ูถือห๎ุนบุคลากรสังคมสํวนรวมและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลํุม  

(2) การมีนวัตกรรม (Innovation) เป็นนวัตกรรมในการทางานและนวัตกรรมด๎านผลิตภัณฑ์     
หรือบริการ  

(3) การมีสมรรถนะ (Competency) เป็นขีดความสามารถขององค์กรและของบุคลากรท่ี 
พัฒนาขึ้นซึง่สะท๎อนภาพการเรียนรู๎ขององค์กร  

 (4) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นสัดสํวนระหวํางผลลัพธ์กับต๎นทุนท่ีลงไป การท างาน       
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงคือการลงทุนลงแรงน๎อยแตํได๎ผลมากหรือคุณภาพสูง  

2. ประเภทของความรู้  
ในการจัดการความรู๎มีการแบํงความรู๎ออกเป็น 2 ประเภทคือ  
(1) ความรู๎ท่ีฝังอยูํในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู๎ท่ีได๎จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ 

สัญชาตญาณของแตํละบุคคลในการทาความเข๎าใจในส่ิงตํางๆเป็นความรู๎ท่ีไมํสามารถถํายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได๎โดยงํายเชํนทักษะในการทางานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึง
เรียกวําเป็นความรู๎แบบนามธรรม  

(2) ความรู๎ท่ีชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู๎ท่ีสามารถรวบรวมถํายทอดได๎โดยผําน   
วิธีตํางๆเชํนการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีคํูมือตํางๆและบางครั้งเรียกวําเป็นความรู๎แบบรูปธรรม  
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ความรู๎ในองค์กรสํวนใหญํจะเป็นความรู๎ท่ีฝังในตัวคน เปรียบเทียบเป็นอัตราสํวนกับความรู๎ท่ีชัด
แจ๎งอาจได๎เป็น 80 : 20 ซึ่งเปรียบเทียบได๎กับภูเขาน้ าแข็ง สํวนท่ีโผลํพ๎นน้ าขึ้นมาเปรียบเสมือนความรู๎ท่ีชัดแจ๎ง 
เป็นสํวนท่ีน๎อยมาก ประมาณ 20 % ของท้ังหมด ในขณะท่ีสํวนท่ีจมอยูํใต๎น้ า ซึ่งเปรียบเสมือนความรู๎ที่ฝังในตัว
คน เป็นสํวนท่ีใหญํมาก ประมาณ 80 % ของท้ังหมด  

โดยท่ีความรู๎ท้ัง 2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการท่ีแตกตํางกัน การจัดการ “ความรู๎เดํนชัด” จะเน๎นไป 
ท่ีการเข๎าถึงแหลํงความรู๎ ตรวจสอบ และตีความได๎ เมื่อน าไปใช๎แล๎วเกิดความรู๎ใหมํ ก็น ามาสรุปไว๎ เพื่อใช๎
อ๎างอิง หรือให๎ผ๎ูอื่นเข๎าถึงได๎ตํอไป สํวนการจัดการ “ความรู๎ซํอนเร๎น” นั้นจะเนน๎ไปท่ีการจัดเวทีเพื่อให๎มีการ
แบํงปันความรู๎ท่ีอยูํในตัวผ๎ู ปฏิบัติ ท าให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกนั อันน าไปสํูการสร๎างความรู๎ใหมํ ท่ีแตํละคน
สามารถน าไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ตํอไป  

โมเดลปลาทูกับการจัดการความรู้ 

โมเดลปลาทู เป็นโมเดลอยํางงําย ท่ีเปรียบการจัดการความรู๎ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวท่ีมี ๓ สํวนคือ 
(1) สํวน “หัวปลา” (Knowledge Vision-KV) หมายถึง วิสัยทัศน์ของการจัดการความรู๎ เป็นการ

ก าหนดเปูาหมายของการจัดการความรู๎วําด าเนินการไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เชํน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานสํูความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผ๎ูประกอบการสินค๎า OTOP ระดับ 5 ดาว เป็นต๎น ซึ่งการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ของการจัดการความรู๎ในแตํละประเด็น เปรียบเสมือนหัวปลาท่ีบอกทิศทางในการวําย วําจะ
เคล่ือนท่ีไปทางใด โดยเปูาหมายส าคัญท่ีก าหนดขึ้นต๎องสอดคล๎อง และสนับสนุนกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  

   (2) สํวน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) การแลกเปล่ียนเรียนรู ๎ซึ่งถือวําเป็นหัวใจหลัก ใน
การจัดการความรู๎ในสํวนของการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จึงมุํงหวังจัดการให๎เกิดเหตุปัจจัย และส่ิงแวดล๎อมท่ีจะ
สํงเสริมให๎คนตระหนัก และพร๎อมท่ีจะแบํงปันและเรียนรู๎รวํมกัน  

(3) สํวน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็นสํวนของ “คลังความรู๎” หรือ “ขุมความรู๎”  
ท่ีได๎จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู๎” ท่ีได๎จากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บ    
สํวนของ “หางปลา” นี้ด๎วยวิธีตําง ๆ เชํน ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู๎ท่ีซํอนเร๎นให๎เป็นความรู๎ท่ีเดํนชัด น าไป
เผยแพรํและแลกเปล่ียนหมุนเวียนใช๎ พร๎อมยกระดับตํอไป 
 

ความรู๎ท่ีชัดแจ๎ง 
(Explicit Knowledge) 

ความรู๎ท่ีฝังอยูํในคน  
(Tacit Knowledge) 

อธิบายได๎ แตํยังไมํถูกบันทึก 

อธิบายได๎ แตํยังไมํ 
อยากอธิบาย 

อธิบายไมํได๎  
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โมเดลปลาตะเพียน 

โมเดลปลาตะเพียน  เป็นบทขยายของ "โมเดลปลาทู" ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น "หัวปลาใหญํ"         
เป็นส่ิงท่ีทุกหนํวยงานรํวมกันก าหนด ท่ีเรียกวํา วิสัยทัศน์รํวม (Shared Vision) หรือปณิธานความมุํงมั่นรํวม 
(Common Purpose) หรือเปูาหมายรํวม (Common Goal) เมื่อรํวมกันก าหนดแล๎ว ก็รํวมกันด าเนินการ   
ตามเปูาหมายนั้น เปรียบเสมือนการท่ี "ปลาเล็ก" ทุกตัว "วํายน้ า" ไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่ีแตํละตัวมีอิสระ
ในการ "วํายน้ า" ของตนเอง ผ๎ูบริหารระดับสูงมีหน๎าท่ี "บริหารหัวปลา" และคอยดูแล "บํอน้ า" ให๎ "ปลาเล็ก"  
ได๎มีโอกาสใช๎ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ของตนในการ "วํายสํูเปูาหมายรํวม" ทุกหนํวยงานก็ต๎องคอยตรวจสอบวํา 
"หัวปลาเล็ก" ของตนหันไปทิศทางเดียวกับ "หัวปลาใหญํ" ขององค์กรหรือไมํ 

 

 
 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการหมุนเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral)   

กระบวนการแปลงความรู๎ระหวํางความรู๎ฝังลึก (Tacit Knowledge) และความรู๎ชัดแจ๎ง  
(Explicit Knowledge) ในองค์กรจนได๎ความรู๎ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดตํอองค์กร มีลักษณะเป็นเกลียวความรู๎ 
(Knowledge Spiral) เป็นทฤษฎีหนึ่งของการบริหารจัดการความรู๎ท่ีสามารถเข๎าใจงําย เหมาะกับบริบทของ
คนไทยท่ีนิยมการถํายทอดความรู๎จกคนสํูคน และสามารถอธิบายจากมุมมองของความรู๎ Explicit Knowledge 
และ Tacit Knowledge ประกอบไปด๎วย 4 สํวน 
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(1) Socialization เป็นการสร๎างความรู๎ฝังลึก (Tacit Knowledge) ในตัวบุคคล เกิดจากการ 
แบํงปัน ความรู๎ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของผ๎ูอื่นท่ีส่ือสารระหวํางกัน โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรง   

(2) Externalization เป็นการแปลงจากความรู๎ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู๎ชัดแจ๎ง  
(Explicit Knowledge) จากการสร๎างและแบํงปันความรู๎ฝังลึกท่ีมีอยูํในตัวบุคคลเปล่ียนเป็นความรู๎ท่ีชัดแจ๎ง 
และท าการเผยแพรํเป็นลายลักษณ์อักษร    

(3) Combination เป็นการรวบรวมความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) ประเภทตําง ๆ  
ท่ีมีการเผยแพรํด๎วยการแลกเปล่ียนเรียนรู๎แล๎วแปลงเป็นความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) ใหมํ ๆ ให๎เกิดขึ้น  
ในองค์กร  

(4) Internalization เป็นการแปลงความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) ท่ีมีและเผยแพรํอยูํใน 

องค์กรมาเป็นความรู๎ฝังลึก (Tacit Knowledge) ในตัวบุคคลเพื่อให๎สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎  
 

3. วงจรการจัดการความรู้  
 
                                         คน (เพิ่มศักยภาพ) 

  

   งาน (พัฒนา)            ความรู ้(องค์ความรู้ใหม่) 

 
หลักการ 

(1) เช่ือมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของ อ.อ.ป. ปี 2564 - 2568 
(2) น าไปใช๎ได๎จริงเหมาะสมกับงานและได๎จากการปฏิบัติงานประจ า (ความชัดเจนของวิธีการ/ 

ขั้นตอน/กระบวนการ/ผลผลิต/วัดได๎) 
(3) ตอบสนองเปูาหมาย 
(4) ไมํจ ากัดรูปแบบ 
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4. ทัศนคติต่อการจัดการความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
5. องค์ประกอบท่ีส าคัญในการจัดการความรู ้ 

คน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นท้ังแหลํงความรู๎ และเป็นผ๎ูนาความรู๎ไปใช๎ให๎เกิด 
ประโยชน์ ดังนั้น การจะทา KM จะต๎องเน๎นให๎ความส าคัญท่ีองค์ประกอบนี้ ต๎องรู๎วําความรู๎อยูํที่คน ๆ ไหน 
และคน ๆ นั้นเป็นอยํางไร เพื่อท่ีจะดึงความรู๎จากบุคคลนั้นออกมาถํายทอดตํอให๎ได๎  

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อให๎คนสามารถค๎นหา จัดเก็บ แลกเปล่ียน และนาความรู๎ไปใช๎ได๎ 
อยํางงําย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต๎อง  

กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อนาความรู๎จากแหํงความรู๎ไปให๎ผ๎ูใช๎เพื่อทาให๎เกิด 
การปรับปรุงและนวัตกรรม 

6. กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Process)   
 เป็นกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะชํวยให๎องค์กรเข๎าใจถึงขั้นตอนท่ีทาให๎เกิดกระบวนการจัดการ
ความรู๎หรือพัฒนาการของความรู๎ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด๎วย 7 ขั้นตอน ดังนี ้ 

(1) การบํงช้ีความรู๎ – เชํนพิจารณาวํา วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย  
คืออะไร และเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย เราจ าเป็นต๎องรู๎อะไร , ขณะนี้เรามีความรู๎อะไรบ๎าง, อยูํในรูปแบบใด, อยูํท่ีใคร  

(2) การสร๎างและแสวงหาความรู๎ – เชํนการสร๎างความรู๎ใหมํ, แสวงหาความรู๎จากภายนอก, รักษา   
ความรู๎เกํา, ก าจัดความรู๎ท่ีใช๎ไมํได๎แล๎ว  

(3) การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร๎างความรู๎ เพื่อเตรียมพร๎อมส าหรับการเก็บ 
ความรู๎ อยํางเป็นระบบในอนาคต  

(4) การประมวลและกล่ันกรองความรู ๎– เชํนปรับปรุงรูปแบบเอกสารให๎เป็นมาตรฐาน, ใช๎ภาษา 
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให๎สมบูรณ์  

(5) การเข๎าถึงความรู๎ – เป็นการท าให๎ผ๎ูใช๎ความรู๎นั้นเข๎าถึงความรู๎ท่ีต๎องการได๎งํายและสะดวก   
เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น  
 
 
 

KM 
ไมจ่ าเปน็ตอ้ง ขนัแข่ง 

เพิ่มงาน 

แบง่ชนชัน้วรรณะ รอโอกาส 

มีสถานท่ี 

มีกฎ/ระเบียบ 
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(6) การแบํงปันแลกเปล่ียนความรู๎ – ท าได๎หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit  Knowledge   
อาจจัดท าเป็นเอกสาร, ฐานความรู๎, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท า     
เป็นระบบ ทีมข๎ามสายงาน, กิจกรรมกลํุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหํงการเรียนรู,๎ ระบบพี่เล้ียง,       
การสับเปล่ียนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปล่ียนความรู๎เป็นต๎น  

(7) การเรียนรู ๎– ควรท าให๎การเรียนรู๎เป็นสํวนหนึง่ของงาน เชํน เกิดระบบการเรียนรู๎จาก                
การสร๎างองค์ความรู๎>น าความรู๎ไปใช๎>เกิดการเรียนรู๎และประสบการณ์ใหมํ และหมุนเวียนตํอไปอยํางตํอเนื่อง  

การด าเนินงานจัดการองค์ความรู้ สามารถจ าแนกเป็น 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 
 
7. กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management process) 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบ 
ความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให๎องค์กรท่ีต๎องการจัดการความรู๎ภายในองค์กร ได๎มุํงเน๎นถึงปัจจัยแวดล๎อมภายใน
องค์กรท่ีจะมีผลกระทบ ตํอการจัดการความรู๎ ประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบ ดังนี ้ 

(1) การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม - เชํน กิจกรรมการมีสํวนรํวมและสนับสนุนจาก 
ผ๎ูบริหาร (ท่ีทุกคน มองเห็น), โครงสร๎างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม 
และประเมินผล , ก าหนดปัจจัยแหํงความส าเร็จชัดเจน 

(2) การส่ือสาร – เชํน กิจกรรมท่ีท าให๎ทุกคนเข๎าใจถึงส่ิงท่ีองค์กรจะท า, ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับ 
ทุกคน, แตํละคน จะมีสํวนรํวมได๎อยํางไร 

  (3) กระบวนการและเครื่องมือ - ชํวยให๎การค๎นหา เข๎าถึง ถํายทอด และแลกเปล่ียนความรู๎
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช๎กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู๎, ลักษณะขององค์กร 
(ขนาด, สถานท่ีต้ัง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร  

(4) การเรียนรู๎ – เพื่อสร๎างความเข๎าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการ 
ความรู๎ โดยการ เรียนรู๎ต๎องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลํุมเปูาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง  

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร 
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง 

2. การสร้าง/แสวงหา/รวบรวมองค์ความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจดัการองคค์วามรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Learning) 

ความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กัน

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ที่ใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

1. การระบุองค์ความรู้ท่ีส าคัญขององค์กร  

(Knowledge Identification) 
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(5) การวัดผล – เพื่อให๎ทราบวําการด าเนินการได๎บรรลุเปูาหมายท่ีต้ังไว๎หรือไมํ, มีการน าผลของ 
การวัดมาใช๎ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให๎ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช๎ในการส่ือสารกับบุคลากร
ในทุกระดับให๎ เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู๎ และการวัดผลต๎องพิจารณาด๎วยวําจะวัดผลท่ีขั้นตอนไหน
ได๎แกํ วัด ระบบ (System), วัดท่ีผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดท่ีประโยชน์ท่ีจะได๎รับ (Out come) 
   (6) การยกยํองชมเชยและให๎รางวัล - เป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
การมีสํวนรํวม ของบุคลากรในทุกระดับ โดยข๎อควรพิจารณาได๎แกํ ค๎นหาความต๎องการของบุคลากร, แรงจูงใจ
ระยะส้ันและ ระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยูํ, ปรับเปล่ียนให๎เข๎ากับกิจกรรมท่ีท าในแตํละชํวงเวลา 

 
 

     กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management process) 

 
8. ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ  

  (1) ได๎รับความรํวมมือจากผ๎ูบริหารและบุคลากรทุกระดับให๎มีความรู๎ความเข๎าใจตระหนักถึง
ความส าคัญและ ประโยชน์ของการจัดการความรู๎(Knowledge Management) และองค์กรแหํงการเรียนรู๎
(Learning Organization)  

(2) เปูาหมายและแผนงานการจัดการความรู๎ท่ีชัดเจน กระบวนการ และเครื่องมือ (Process &  
Tools) การเรียนรู ๎(Learning) การส่ือสาร (Communication) การวัดผล (Measurements) การยกยํอง
ชมเชย และการให๎รางวัล (Recognition and Reward) เปูาหมาย (Desired State) การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Transition and BehaviorRobert Osterhoff แผนจัดการความรู๎ KM Action 
Plan(6)  

(3) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอื้อประโยชน์ตํอการแลกเปล่ียนเรียนรู๎  
(4) ชํองทางการส่ือสารที่หลากหลายสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
(5) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู๎  
(6) มีการจัดการความรู๎อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง  
(7) มีแรงจูงใจด๎วยการยกยํองชมเชยหรือให๎รางวัล  
(8) มีการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู๎โดยใช๎ตัวชี้วัด  
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9. กลวิธีในการด าเนินงาน 
(1) จัดต้ังคณะกรรมการจัดการความรู๎ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎  
(2) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการความรู๎  
(3) จัดอบรมบุคลากรทุกระดับให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการจัดการความรู๎  
(4) จัดท าแผนการจัดการความรู๎ ระยะส้ัน และระยะยาว  
(5) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมให๎เกิดชุมชนนักปฏิบัติ  
(6) สร๎างเครือขํายการจัดการความรู๎ระหวํางองค์กร และหนํวยงานอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอก 

องค์กร เพื่อพัฒนาฐานข๎อมูลความรู๎ให๎มีความหลากหลายและครอบคลุม  
(7) สร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู๎เชํนการยกยํองการให๎รางวัลแกํผ๎ูท่ีน าความรู๎มา 

เผยแพรํหรือผ๎ูท่ีน าความรู๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงานให๎ประสบความส าเร็จ  
(8) สร๎างฐานข๎อมูลความรู๎  
(9) ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู๎ 

10. เครื่องมือการจัดการองค์ความรู้ (KM Tools) 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการค๎นหาและจัดเก็บ KM ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น 2 กลํุม ดังนี้ 

  กลุ่มที่ 1 เคร่ืองมือที่ไม่ใช้ IT สํวนใหญํมักจะเน๎นท่ีการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล เพื่อดึงความรู๎
ฝังลึก (Tacit Knowledge) ท่ียากตํอการลอกเลียนแบบออกมา  
  กลุ่มที่ 2 เคร่ืองมือ KM ที่ใช้ IT จะเน๎นท่ีการใช๎เทคโนโลยีเพื่อกํอให๎เกิดการแลกเปล่ียนข๎อมูล
และความรู๎ท่ีชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) ท่ีงํายตํอการถํายทอดและส่ือสาร ซึ่งเครื่องมือท้ังสองกลํุม 
สามารถใช๎แบบผสมผสานเพื่อเสริมซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 

KM 
ต้อง
อาศัย 
อาศัย 

พึ่งพา/ชํวยเหลือ/เอื้อเฟื้อ 

แบํงปัน/แลกเปล่ียน/ถํายทอด 

ไขว๎คว๎า/แสวงหา/เรียนรู ๎

ลด EGO 

ตํอเนื่อง/ทุกเวลา 

รวมพลัง/สามัคคี 

สร๎างสรรค์/จินตนาการ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการองค์ความรู้ 

เคร่ืองมือ KM ที่ไม่ใช้ IT เคร่ืองมือ KM ที่ใช้ IT 
 1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุํมคน
ที่มาจากกลุํมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงรํวมกันรวมตัวกัน
อยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และสร๎างองคค์วามรู๎ใหมํๆ ในเรื่องที่มีความสนใจรวํมกัน 

1. บล็อก (Blog)  ยํอมาจาก web log  เป็นการ
เขียนบันทึกหรือไดอารี่ออนไลน์ 

2. การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR) คือ การ
รํวมกันทบทวนกระบวนการท างานแตํละขั้นตอน เพื่อค๎นหาโอกาสและ
อุปสรรคในการด าเนินการ ซึ่งในการทบทวนน้ัน อาจได๎ค๎นพบวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) และแนวทางการปรบัปรุงให๎เกิดผลงานที่ดีขึน้ ซึ่งจ าเป็นต๎อง
ท าการสรุปบทเรียนทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนการท างานที่ส าคัญแตํละขั้นตอน 
รวมถึงเป็นการตรวจสอบระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ด๎วย 

2. Collaboration tool  การใช๎เครื่องมือรํวมกัน  
ที่ใช๎กันมากที่สุดคือ Microsoft SharePoint  

3. เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist)  
คือ การให๎หรือขอรับค าแนะน าหรือประสบการณ์ที่มีคุณคาํจากบุคคลหรือ
หนํวยงานที่ประสบความส าเร็จในเรื่องน้ันๆ เพ่ือจะได๎น าไปประยุกต์ใช๎ใน
หนํวยงาน 

3. Expertise location เป็นเครื่องมือบูรณาการคน, 
กระบวนการ, เทคโนโลยี และเน้ือความรู๎ เพื่อเชื่อมโยงคน
กับสารสนเทศเกี่ยวกับคนอื่น  ๆหาคนที่มีทักษะและเชื่อม
ไปสูํคนที่มีค าถาม หรือต๎องการความรู๎ รวมทั้งชํวยหาตัว
คนที่เหมาะส าหรับไปท างานในโครงการที่ต๎องการทักษะ
น้ันๆ 

4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)  
คือ การเรียนรู๎จากการลงมือปฏบิัติจริง เพื่อให๎เข๎าใจถึงสาเหตุและน าไปสูํการ
แก๎ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนาวธิีการท างานให๎มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นได๎ 

4. Mash up  เป็นเครื่องมือรวมข๎อมูลจาก 2 แหลํง 
เพื่อจัดท าเป็นแหลํงเน้ือความรู๎ใหม ํ

5. การสอนงาน (Coaching)  คือ การถํายทอดจากผู๎ที่มีประสบการณ์
มากกวําหรือรุํนพี่ที่มีผลงานดี มาแนะน า สอนให๎คนที่มาใหมหํรือคนที่ต๎องการ
เรียนรู๎ได๎ปรับปรุงวิธีการท างาน 

5. Micro blog เป็นเครื่องมือเผยแพรํข๎อมูลสั้นๆ 
เชํน Twitter  

6. พ่ีเลี้ยง (Mentoring)  คือ การใหค๎นท างานที่อยํูคนละฝุาย/กลุํมงาน/แผนก
หรือแผนกเดียวกันก็ได๎ มาชํวยแนะน าวิธีการท างาน ชวํยเหลือสนับสนุน คอยให๎
ค าปรึกษาชีแ้นะ มักใช๎ในการเรียนรู๎ในกลุํมผู๎บริหารหรือผู๎ที่จะกา๎วไปเป็นผู๎บริหาร 

6. Podcast  เป็นคลิปเสียงหรือวีดิทัศน์ ที่สามารถ
ดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได๎  

7. การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเร่ือง (Storytelling)  
คือ การถอดความรู๎ฝังลึกโดยการมอบหมายให๎ผู๎ที่มผีลงานดีหรือมีวิธีการท างาน
ที่ดี มาเลําใหค๎นอื่นๆ ฟังวําท าอยํางไร ผู๎เลาํจะเลําให๎เห็นการปฏิบัติใช๎ภาษาเชิง
ปฏิบัติจริง และมีการบันทึกเก็บไว๎อยํางเป็นระบบ 

7. RSS (Really Simple Syndication)  ชํวยให๎
คนบอกรับขําวสารได๎ 

8. การศึกษาดูงาน (Study tour)  
คือ การเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู๎อื่นโดยเข๎าไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติ
จริง เพื่อให๎เห็นตัวอยํางที่เป็นรูปธรรม สามารถน ามาประยุกต์ใช๎งานได๎ 

8. Social bookmarking, folksonomy และ 
collaborative tagging เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยน
สารสนเทศที่อยํูในเว็บ 

9. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence  - CoE) คือ การก าหนด
แหลํงผู๎รู๎ในองค์กร (Center of Excellence) ให๎สามารถติดตํอสอบถามผู๎รู๎ได๎ 

 9. Social Networking ที่รู๎จักกันดีที่สุดคือ 
Facebook และ Line 

10. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)  
คือ การย๎ายบุคลากรไปท างานในหนํวยงานตํางๆ ซึ่งอาจอยํูภายในสายงาน
เดียวกันหรือข๎ามสายงานเป็นระยะๆ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระต๎ุน
ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ของทั้งสองฝาุย ท าให๎ผู๎ถูก
สับเปลี่ยนงานเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้น 

10. Virtual space  พื้นที่เสมือนส าหรับการ
เรียนรู๎ 

11. วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
คือ การเรียนรู๎จากวิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องน้ันๆ เพ่ือใช๎เป็นต๎นแบบเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการท างาน ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการตํางๆ 
ที่ท าให๎ผลงานบรรลุเปาูหมายระดับสูงสุด 

11. Wiki  เป็นระบบส าหรบัแลกเปลี่ยนเน้ือความรู๎ 
แก๎ไข และตีพิมพ์เผยแพรํ 
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การจัดการความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2552 ถึง 2563 
 

การจัดการความรู้ท่ีผ่านมา 
  ในการจัดการความรู๎ อ.อ.ป. ได๎ด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นรูปธรรม มาต้ังแตํปี 2552 โดยได๎
แตํงต้ังคณะท างานจัดการองค์ความรู๎ (KM) จากทุกหนํวยงาน ให๎ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู๎ท่ีมีอยูํของ
หนํวยงาน เพื่อรับถํายโอนความรู๎ที่ส าคัญ ภูมิปัญญาตํางๆ ประสบการณ์ในการท างานท่ีจะเป็นประโยชน์ตํอการ
ด าเนินงานจากผ๎ูเกษียณให๎มีลักษณะเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอ โดยแยกแยะเป็นความรู๎ที่มีและท่ี
ยังขาด สร๎างหรือแสวงหาความรู๎แล๎วรวบรวมจัดเก็บอยํางเป็นระบบใน KM Database แบํงปันและแลกเปล่ียน
ความรู๎ เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอองค์กร 
  การด าเนินการจัดการความรู๎ ต้ังแตํ พ.ศ. 2552 – 2563 ได๎ถูกรวบรวมและเผยแพรํในเว็บไซต์
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ หัวข๎อ KM อ.อ.ป. ซึ่งบุคลากรสามารถดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู๎ท้ังหมดท่ี
รวบรวมไวไ๎ด๎ โดยสามารถสรุปรายละเอียดขององค์ความรู๎ท่ีจัดเก็บในแตํละด๎านได๎ดังนี้ 

 

ตารางสรุปผลการรวบรวมองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2552 - 2560 

องค์ความรู้ ปี พ.ศ. รวม 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. ด๎านการพัฒนาองค์ความรูแ๎ละ 
   การจัดการสวนปุาเศรษฐกิจให๎ได๎ 
   มาตรฐานสากล 

7 6 6 2 1 2 7 4 2 37 

2. ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการสู ํ
   อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคําไม ๎

3  2  2  1 2 3 13 

3. ด๎านพัฒนาระบบการจัดการ 
   ทางการเงินเพื่อแก๎ไขปัญหา 
   สภาพคลํอง 

  1 2  1    4 

4. ด๎านการบรหิารจัดการองคค์วามรู๎ 
   ที่มีสมรรถนะสูงและพนักงาน 
   มีความภูมใิจ 

   2 2 5    9 

5. ด๎านพัฒนาธุรกจิบริการและการ 
   ทํองเที่ยว 

1      3 2  6 

6. ด๎านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล๎อม และบริบาล 
   ช๎างไทย 

1 2 2 2   1 3  11 

7. องคค์วามรู๎อื่นที่คณะท างาน 
   หนํวยงานแสวงหาจากผู๎ม ี
   ประสบการณ์ 

  7 5 8 11 4 2 9 46 

8. ด๎านการบรหิารจัดการ 3  3 6 4     16 
รวมองค์ความรู้ 15 8 21 19 17 19 16 16 14 142 

 
 

ส่วนที่ 5 
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 ตารางสรุปผลการรวบรวมองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2561 - 2563  

องค์ความรู้ 
ปี พ.ศ. รวม 

2561 2562 2563  
1. ด๎านการก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให๎ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1.1 ด๎านการจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอยํางย่ังยืน 

 
2 

 
3 

 
3 
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   1.2 การมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถ่ินในการปลูกสร๎างสวนปุา 1 1 1 2 
   1.3 การคุ๎มครองและอนุรักษ์ช๎างไทย 1 11 6 18 
   1.4 ระบบควบคุมการเคลื่อนย๎ายสินค๎าไม๎ด๎วย CoC 1 1 1 3 
2. ด๎านการบริหารการลงทุนให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตรข์องประเทศ 
   2.1 การระดมทุนจากพันธมิตรลูกค๎า (PPP) 

    

   2.2 การใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวํางรัฐวิสาหกิจ (Synergy)   1 1 
   2.3 การจัดหาแหลํงเงินทุน     
3. ด๎านการเสริมสร๎างความแข็งแกรํงทางการเงินเพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว 
   3.1 ระบบ EVM กับการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 

 
1 

1 

   3.2 การบริหารการเงิน  2 2 4 
   3.3 ระบบสารสนเทศด๎านการบริหารสินค๎าคงคลงั     
   3.4 การ Renovation & Relocation โรงงานอุตสาหกรรมไม ๎     
   3.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม๎ของ อ.อ.ป. 1  2 3 
   3.6 การพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวให๎ได๎มาตรฐาน     
   3.7 การพัฒนาตลาดกลางค๎าไม๎    1 1 2 
   3.8 การพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.     
4. ด๎านการสนับสนุนการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
   4.1 การจัดท าระบบ E-Commerce 

    

   4.2 การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลลูกค๎า     
   4.3 การเพ่ิมชํองทางการขายและบริการทาง Social Media     
   4.4 การพัฒนาระบบด๎านเครือขํายระบบคอมพิวเตอร์   1 1 
   4.5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน/
EVM/การประเมินผลการด าเนินงาน)  

  1 1 

   4.6 การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลภูมิสารสนเทศสวนปุา (GIS)     
5. ด๎านการสํงเสริมระบบธรรมาภิบาลให๎มีความโปรงํใสและมีคุณธรรม 
   5.1 แนวทางการพัฒนาและรักษาผู๎มีศักยภาพสงูให๎อยูํกับองค์กร 
อยํางตํอเน่ือง 

 
1 

 
1 

 
 

 
2 

   5.2 การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน     
   5.3 การปรับปรุง/พัฒนาระบบประเมินผล     
6. องค์ความรู๎อื่นที่คณะท างานหนํวยงานแสวงหาจากผู๎มีประสบการณ์/ 
ผู๎เกษียณอายุ ภายในหนํวยงานที่เห็นวําเหมาะสม 

 
3 

 
2 

 
9 

 
14 

รวมองค์ความรู้ 10 22 29 61 
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คลังความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ต้ังแต่ปี 2552 – 2563 

 
ปี พ.ศ. องค์ความรู้ 
2552 ด้านการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 

1. การปลูกสร๎างสวนปุาไม๎สักเชิงประณีต 
2. การปลูกสร๎างสวนปุาไม๎ยางพาราเชิงประณีต 
3. การกรีดและจ าหนํายไม๎ยางพารา 
4. หลักการจัดการสวนปุาอยํางย่ังยืนตามาตรฐาน อ.อ.ป. 
5. การปลูกสร๎างสวนปุากับ Agro-Forestry และ ระบบหมูบํ๎านปุาไม๎ของ อ.อ.ป. 
6. หมูํบ๎านปุาไม๎ของ อ.อ.ป. กับวนเกษตร (Forest Village and Agroforestry) 
7. การปูองกันก าจัดมอดเจาะต๎นสัก โดยชีววิธี 

ด้านกลไกตลาดไม้เศรษฐกิจ 
1. การพัฒนาระบบและการสร๎างกลไกการตลาดไม๎เศรษฐกจิอยํางเป็นระบบ 
2. การจ าหนํายไม๎สักสวนปุาตํางประเทศ 
3. การอัดน้ ายาไม๎ เพ่ือรักษาคุณภาพและยืดอายุการใช๎งาน 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. การด าเนินงานด๎านสารบรรณ 
3. การด าเนินการด๎านพัสดุ 

ด้านการอนุรักษ์ช้างไทย แหล่งทอ่งเที่ยวสวนป่า 
1. พืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ตํอช๎างในพ้ืนที่สวนปุา 
2. แหลํงทํองเท่ียวและศึกษาธรรมชาติสวนปุา 

2553 ด้านการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 
1. การใช๎ปุ๋ยยางพาราตามคําวิเคราะห์ดิน 
2. การกรีดยางและการใชส๎ารเคมีเรงํน้ ายาง 
3. การปลูกสร๎างสวนปุาตามโครงการปลูกสร๎างสวนปุาเพ่ือพัฒนาชนบท 
4. การท าไม๎และจ าหนํายไม๎ยางพาราในสวนปุาองค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎
5. การปลูกสร๎างสวนปุาระบบวนเกษตร 
6. วนเกษตรในฝัน 
7. กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
8. การจัดท าบัญชีก๏าซเรือนกระจกพ้ืนที่สวนปุาองค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎
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ปี พ.ศ. องค์ความรู้ (ต่อ) 
2554 ด้านการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 

1. เครื่องเลื่อยเคลื่อนที ่
2. การเก็บรักษาเหง๎าสัก 
3. วิวัฒนาการการท าไม๎สักในประเทศไทย 
4. การขยายพันธ์ุยางพารา 
5. เครื่องมือการจัดการสวนปุาอยํางย่ังยืน 
6. องค์ความรู๎ด๎นการท าไม๎ (อยํูระหวํางการปรับปรุงข๎อมูล) 
7. การผลิตกล๎าสักจากการเพาะเน้ือเย่ือ และเทคนิคการย๎ายช าลงถุงเพาะช า 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. ค าสั่ง ระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. คูํมือผังบัญชี ปี 2554 
3. คูํมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4. ประสบการณ์การท างานของ นายจง  เทพอักษร 
5. ประสบการณ์การท างานของ นายเมือง  โคกทุํง 
6. ประสบการณ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
7. คุณสมบัติที่ดีของหัวหน๎างาน และผู๎ชํวยหัวหน๎างานสวนปุา 
8. การผูกมัดจัดแพไม๎ซุง 
9. ประสบการณ์ในการท างานของผู๎ที่เกษียณอายุ ประจ าปี 2554 
10. ข๎อคิดเห็นจากประสบกรณีการท างานสวนปุา  
11. ประสบการณ์การท างานของ นายเดํน  ขุนหลวง 
12. ประสบการณ์การท างานของ นายทองคูณ  ปาหิน 

ด้านการอนุรักษ์ช้างไทย แหล่งทอ่งเที่ยวสวนป่า 
1. พิธีพาลูกช๎างเข๎าโรงเรียน 
2. ความรู๎ระดับครใูนเรื่องการจัดการช๎าง 

2555 ด้านการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 
1. กลยุทธการพัฒนาปุาเศรษฐกิจ 

- การปลูกสร๎างสวนปุาในประเทศ 
- วิทยานิพันธ์ “การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร๎างสวนปุาไม๎สักแมํเมาะ จ.ล าปาง 
- การจัดการน้ าเสียโดยพ้ืนที่ชุํมน้ า 

2. กลยุทธ์การบริหารจัดการ 
- ประสบการณ์การท างานของ นายมานะ  เหมวรางค์กูล (หนํวยจักรกลเคลื่อนที่) 
- ประสบการณ์การท างานของ นายประกิจ  ไชยรุํงเรือง (กลุํมอ านวยการฯ) 
- ประสบการณ์การท างานของ นายสมศักด์ิ  แสงปัญญา (ด๎านสูตรค านวณไม๎เป็นยก) 
- ประสบการณ์การท างานของ นายชวลิต  เน่ืองดี 

3. การสรุปรายงานผลการฝึกอบรมของผู๎ปฏิบัติงาน 
- เทคนิคการจัดท าคูํมือการปฏิบัติงาน 
- การก าหนดเสนทางความก๎าวหน๎าสายอาชีพ 
- Gap assessment กับเครื่องมือการพัฒนา Non Classroom 
- การพัฒนางานสารบรรณให๎มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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 ปี พ.ศ. องค์ความรู้ (ต่อ) 
2555 ด้านการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ (ต่อ) 

4. การสรุปรายงานผลการฝึกอบรมของผู๎ปฏิบัติงาน (ตํอ) 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนการตรวจราชการสูํการเป็นมืออาชีพ 

- ศิลปะการวางตนของคนท างานเพ่ือการบริการที่มีคุณภาพ 
- การผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติจากเศษวัชพืชในสวนปุา และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในสวนปุาท๎องที่ ออป.

เหนือบน 
5. สรุปเน้ือหารายวิชาของผู๎ได๎รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

- ตราสารอนุพันธ์ 
- การจัดท างบกระแสเงินสด 
- กลยุทธ์การอนุรักษ์ช๎างไทย/แหลํงทํองเท่ียวสวนปุา 

6. องค์ความรู๎และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเลี้ยงช๎างของ อ.อ.ป. 
2556 ด้านการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 

1. กลยุทธ์การพัฒนาปุาเศรษฐกิจ 
- การวิเคราะห์ซัพพลายเชนกล๎าไม๎สักในศูนย์ผลิตกล๎าไม๎แมํเมาะ 
- เทคนิคในการใช๎รถแทรกเตอร์ลากไม๎สกิตเดอร์ 
- ความรู๎เก่ียวกับงานเช็คปั้มฉีดเครื่องยนต์ดีเซล 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. องค์ความรู๎ของพัสดุ 

- การเขียน TOR 
- คูํมือการตรวจรับการจ๎างตรวจการจ๎างและการควบคุมงาน อ.อ.ปง 
- ตัวอยํางประกาศจ๎างกํอสร๎าง e-Auction 
- ตัวอยํางประกาศจ๎างทั่วไป e-Auction 
- ตัวอยํางประกาศซื้อ e-Auction 
- ตัวอยํางประกาศสอบราคาจ๎างกํอสร๎าง 
- ตัวอยํางประกาศสอบราคาจ๎างทั่วไป 
- ตัวอยํางประกาศสอบราคาซื้อ 
- ตัวอยํางสัญญาแบบตํางๆ 
- รายงานขอซื้อขอจ๎างพร๎อมตัวอยําง 
- องค์ความรู๎ การจัดหาด๎วยการวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การถํายทอดประสบการณ์ในการท างานจากผู๎เกษียณอายุ 
- นายกิตติ  พรศิริ 
- นายศิริชัย  ศรีฮอแก๎ว 
- นายพิทักษ์  ชํางทอง 
- นายณรงค์ชัย  เหลําชัย 
- นายพิจารณ์  ทองรัตน์ 
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ปี พ.ศ. องค์ความรู้ (ต่อ) 
2556 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 

3. ความรู๎ที่ส าคัญในการท างานเก่ียวกับการขับรถ 
- นายประสาน  ผิวสานต์ 
- นายลิน  ทนิล 
- นายยวด  เข็มกลัด 

4. การสรุปรายงานผลการฝึกอบรมของผู๎ปฏิบัติงาน 
- เทคนิคการใช๎และบ ารงุรักษาเครื่องมือคม การใช๎ใบเลื่อยและเครื่องเลื่อยอยํางมีประสิทธิภาพใน

งานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร ์
- เทคนิคการจัดท าคูํมือปฏิบัติงาน 

5. สรุปเน้ือหาวิชาผู๎ได๎รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
- การบริหารจัดการองค์กร และนโยบายสาธารณะ 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและการบริหารการคลังภาครัฐ 
- การจัดการการเงิน 

2557 ด้านการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 
1. การส ารวจชํวงเวลาการออกเป็นตัวเต็มวัยของผีเสื้อ หนอนเจาะต๎นสัก (Xyleutes ceramlcus)      

ในพ้ืนที่สวนปุาแมํลี้ จ.ล าพูน 
2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “พฤติกรรมของมอดปุาเจาะไม๎สัก” ที่สํวนผลิตเมล็ดพันธ์ุไม๎ปุาแมํกา จ.พะเยา  

ด้านการบริหารจัดการ 
1. การถํายทอดประสบการณ์ในการท างานจากผู๎เกษียณอายุ 

- นายชัยรัตน์  อรํามศรี 
- นายนวกุล  พรหมเสน 
- นายหมาย  ประกอบศิลป์ 
- นายสมพงษ์  บัวผัด 
- นายปรัชญา  อัตรวรฑิฆัมพร 
- นายโกษา  จิตรประไพ 
- นายเสนียน  ตรีสวัสด์ิ 
- นายทองสุก  ทํองเท่ียว 
- นายทวี  ใจสุต๏ะ 

2. การสรุปรายงานการฝึกอบรมของผู๎ปฏิบัติงาน 
- การประเมินผลและความคุ๎มคําของแผนและโครงการ 
- พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด๎านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํวนราชการ 

(เจ๎าหน๎าท่ีกองคลัง) 
3. สรุปเน้ือหาวิชาของผู๎ได๎รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- การเจริญเติบโตและผลผลิตไม๎สักจากวิธีการเจริญทดแทนแบบผสมผสานในสวนปุาขุนแมํค ามี 

จ.แพรํ  
- รัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับนักบริหาร Master of Public Administration (MPA)  (นายวิชาญ  

ไชยถาวร)  
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ปี พ.ศ. องค์ความรู้ (ต่อ) 
2557 

 
 
 

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 
         4. สรุปเน้ือหาวิชาของผู๎ได๎รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
         - รัฐประศาสนศาสตร์ ส าหรับนักบริหารนักบริหาร Master of Public Administration (MPA)      
           (นายมฆวัฒน์  ขุนทิพย์ลาย)  

2558 1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล 
     1.1 องคค์วามรู๎จากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร) 
     1.2 องคค์วามรู๎จากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายพิทักษ์ ไชยจิตต์) 
     1.3 แนวทางการด าเนินงานซํอมและสร๎างถนนปุาไม๎ 
     1.4 องคค์วามรู๎ของ ดร.อ านวย คอวนิช จากวารสารสักทอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2527 เรื่อง 
นโยบายและผลการด าเนินงานตามโครงการปลูกสร๎างสวนปุาประเทศไทย 
     1.5 การใช๎ประโยชน์ในทันที่สวนปุาแมํหอพระ โดยชุมชนมีสํวนรํวม อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ       
ของนายเกรียงศักด์ิ พยุงแสนกุล 
     1.6 นายห๎างปุาไม๎ สีสันชีวิตอดีตล๎านนา (โดย กิตติชัย วัฒนานิกร) 
     1.7 หนังสือตอบข๎อหารือ - สั่งการ และแจ๎งแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. 2535 
 
2. ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้ 
     2.1 ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อไม๎สักสวนปุาของกลุํมอุตสาหกรรมไม๎ขนาดเล็กในจังหวัดล าปาง 
ของนายประวุฒิ จีนา 

3. ด้านพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินเพื่อแก้ไขปญัหาสภาพคลอ่ง 

4. ด้านการบริการจัดการองค์ความรู้ที่มีสมรรถนะสูงและพนักงานมีความภูมิใจ 

5. ด้านพัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
     5.1 องคค์วามรู๎จากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร) 
     5.2 องคค์วามรู๎จากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายขจิต สุนทรากร) 
     5.3 Risk factors for saddle - related skin lesions elephants used in the tourism Insustry in 
Thailand (โดย Scarlett Magda , Olivia ,Taweepoke Angawakish , Dale A.Smith and David L 
Pearl) 
 
6. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย 
     6.1 องคค์วามรู๎จากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร) 
 
7. องค์ความรู้อื่นที่คณะท างานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน ที่
เห็นว่าเหมาะสม 
     7.1 องคค์วามรู๎จากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายสมศักด์ิ เครือระยา) 
     7.2 องคค์วามรู๎จากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายจ าลอง จันตาแวํน) 
     7.3 องคค์วามรู๎จากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายลั่น สิทธิเสนา) 
     7.4 องคค์วามรู๎จากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายแฉล๎ม ด านา) 
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ปี พ.ศ. องค์ความรู้ (ต่อ) 
2559 

 
 
 

1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล 
     1.1 เรื่อง ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์ส าหรับการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ Mathemactic programmiming 
for Forest Rorest Resources Management เทคนิคก าหนดการเชิงเปูาประสงค์ (Goal Programming : 
GP) 
     1.2 เรื่อง ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์ส าหรับการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ Mathemactic programmiming 
for Forest Rorest Resources Management เทคนิคก าหนดการเชิงเส๎น (Linear Programming : LP) 
     1.3 เรื่อง การประเมินคําทรัพยากรปุาไม๎และสิ่งแวดล๎อม Valuation of Forest Resources and 
Envionment 
     1.4 สรุปผลการด าเนินโครงการวิจัยในพ้ืนที่สวนปุาของ อ.อ.ป. ปี 2559 
 
2. ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้ 
     2.1 การใช๎งานเลื่อยโซํยนต์ (สํวนแผนงานและประเมินผล ออป.เหนือบน) 
     2.2 คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล (Physicl mechanical properties) ของไม๎สักสวนปุาและไม๎สัก
ธรรมชาติ และการจัดชั้นคุณภาพไม๎สัก 

3. ด้านพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินเพื่อแก้ไขปญัหาสภาพคลอ่ง 

4. ด้านการบริการจัดการองค์ความรู้ที่มีสมรรถนะสูงและพนักงานมีความภูมิใจ 

5. ด้านพัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
     5.1 คูํมือการให๎บริการ ด๎านการทํองเท่ียว (สํวนพัฒนาการทํองเท่ียว ส.คช.) 
     5.2 ความรู๎เก่ียวกับปรับปรุงภูมิทศัน์และสิ่งแวดล๎อม (นายทรงศักด์ิ ประสาท ส.คช.) 
 
6. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย 
     6.1 โรค EEHV (สํวนอนุรักษ์และบริบาลช๎าง ส.คช.) 
     6.2 การไหว๎พระพิฆเนศ, การฝึกช๎าง, วิธีบายสีสูํขวัญช๎าง, การปัดไพรช๎างล๎ม, สมุนไพรรักษาช๎าง, ลักษณะ
ของช๎างที่ดีและไมํดี, ดูลักษณะการเจ็บปุวยเบื้องต๎นของช๎าง และการเคลื่อนย๎ายช๎าง (นายบุญยัง บุญเทียม 
ส.คช.) 
      6.3 ฝึกนักทํองเท่ียวในการข้ึนลงช๎าง, การด ารงชีวิตในปุา, การข้ึนข่ีช๎างอุปกรณ์บนหลังช๎าง, ข่ีช๎างเกิน
ทางไกล, สมุนไพรรักษาช๎าง, ลักษณะของช๎างที่ดีและไมํดี, ดูลักษณะการเจ็บปุวยเบื้องต๎นของช๎าง และการ
เคลื่อนย๎ายช๎าง (นายเปิ้น นาหลวง ส.คช.)) 
 
7. องค์ความรู้อื่นที่คณะท างานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน         
ที่เห็นวา่เหมาะสม 
      7.1 องค์ความรูจ๎ากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายสุนทร รักน้ าหิน) 
      7.2 องค์ความรูจ๎ากประสบการณ์ผู๎เกษียณอายุ (นายสมคิด อํวมมีเพียร) 
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ปี พ.ศ. องค์ความรู้ (ต่อ) 
2560 

 
 
 

1. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย จ านวน 1 เรื่อง  
      1.1 พืชช๎างกินได๎และสมุนไพรรักษาช๎าง 
 
2. องค์ความรู้อื่นที่คณะท างานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน   
ที่เห็นวา่เหมาะสม (นายประสาน มานะสันติ) จ านวน 3 เรื่อง  
      2.1 การท าไม๎สวนปุา ตาม พ.ร.บ. สวนปุา 2535  
      2.2 ข้ันตอนการท าไม๎สวนปุานอกโครงการ  
      2.3 ขันตอนการท าไม๎อํางเก็บน้ า 

3. ด้านพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินเพื่อแก้ไขปญัหาสภาพคลอ่ง 

4. ด้านการบริการจัดการองค์ความรู้ที่มีสมรรถนะสูงและพนักงานมีความภูมิใจ 

5. ด้านพัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 

6. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย 

7. องค์ความรู้อื่นที่คณะท างานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน            
ที่เห็นวา่เหมาะสม 
      - โครงการถํายทอดมุมคิดประสบการณ์ของผู๎บริหารกํอนเกษียณ (Pass on knowledge)  
     7.1 KMผู๎บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)  
     7.2 KMผู๎บริหารที่เกษียณในปี2560 ( นายเกษม วัยวุฒิ)  
     7.3 KMผู๎บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์)  
     7.4 KMผู๎บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายนรินทร์ วรวิลาวัณย์)  
     7.5 KMผู๎บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายมนต์ชัย น๎อยฤทธ์ิ)  
     7.6 KMผู๎บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายภาสกร มีวาสนา)  
     7.7 KMผู๎บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายสวัสด์ิ ตวงรัตน์หรดี)  
     7.8 KMผู๎บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายมนต์ชัย น๎อยฤทธ์ิ)  
     7.9 KMผู๎บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายสุเมธ ทัศนนิยม) 
 
8. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล  
      8.1 สรุปผลการด าเนินโครงการวิจัยในพ้ืนที่สวนปุา อ.อ.ป. ปี 2560 
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ปี พ.ศ. องค์ความรู้ (ต่อ) 
2561 1. ด้านการก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเปน็พลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  จ านวน 4 เรื่อง 

     1.1 ด้านการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จ านวน 1 เรื่อง 
           - ข้ันตอนการผลิตกล๎าไม๎ยูคาลิตัส (โดยนายไชยา จันทร์สวําง) 
     1.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการปลูกสร้างสวนป่า จ านวน 1 เรือ่ง 
           - ประสบการณ์การท างานของผู๎ปฏิบัติงานธุรกจิหลักของ อ.อ.ป. ด๎านการบริหารจัดการสวนปุา             
           (โดยนายประเสริฐ จารุก าเนิดกุล) 
     1.3 ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ด้วย CoC จ านวน 1 เรื่อง 
           - คูํมือการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยส าหรับงานปุาไม๎ (ฉบับที่ 1) โดย ส.วป. 
     1.4 การคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย จ านวน 1 เรือ่ง 
           - ประสบการณ์การท างานของผู๎ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุ ปี 2561 ด๎านการบริบาลช๎าง              
           (โดยนายวงศ์มา อุํนค า และ นายจรัญ แปงอ๎าย) 
2. ด้านการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
3. ด้านการเสริมสร้างความแข็งแรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว จ านวน 1 เรื่อง 
     3.1 การพัฒนาผลิตภะณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป.   
           - ประสบการณ์การท างานของผู๎ปฏิบัติงานธุรกจิหลักของ อ.อ.ป. ด๎านอุตสาหกรรมไม๎                
           (โดยนายธิติวัฒน์ ทองใหมํ) 
4. ด้านการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 4.0 และแผน DE 
5. ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
     5.1 แนวทางการพัฒนาและรักษาผู้มีศักยสูงให้อยูกั่บองค์กรอย่างต่อเน่ือง จ านวน 1 เรื่อง 
           - ประสบการณ์การท างานของผู๎ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุ ปี 2561 ด๎านการบริบาลช๎าง              
6. องค์ความรู้อื่นที่คณะท างานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน   
ที่เห็นวา่เหมาะสม 
     6.1 โครงการถ่ายทอดมุมคิดประสบการณ์ของผู้บริหารก่อนเกษียณ (Pass on knowledge)  ด้าน
อื่นๆ จ านวน 3 คน 
             - นางอารยา ณ ปูอมเพ็ชร์ ด๎านบริหารงานบุคคล 
             - นายทรงพล อาทรธุรกิจ ด๎านประชาสัมพันธ์ 
             - นายอุดม หงส์ 
7. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล  จ านวน 1 เรื่อง 
             - สรุปผลการด าเนินโครงกาวิจัยในพ้ืนที่สวนปุาของ อ.อ.ป. 2561 

2562  1. ด้านการก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพือ่เป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  จ านวน 4 เรื่อง 
     1.1 ด้านการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จ านวน 3 เรื่อง 
           - บทบาทของ อ.อ.ป. (โดยนายประสิทธ์ิ เกิดโต รองผู๎อ านวยการ อ.อ.ป.) 
           - ปัญหาในการปฏิบัติงานและข๎อแนะน า (โดยนายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู๎อ านวยการ อ.อ.ป.)  
           - อดีต ปัจจุบัน อนาคต (โดยนายสุกิจ จันทร์ทอง) 
     1.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการปลูกสร้างสวนป่า จ านวน 1 เรือ่ง 
     1.3 ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ด้วย CoC จ านวน 1 เรื่อง 
 

 

 

  

http://www.fio.co.th/km/docKM61/610104-1.1.pdf
http://www.fio.co.th/km/docKM60/600920-7.1.pdf
http://www.fio.co.th/km/docKM61/610104-1.1.pdf
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ปี พ.ศ. องค์ความรู้ (ต่อ) 
2562 

 
 
 

     1.4 การคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย จ านวน 1 เรือ่ง 
           - การขนย๎ายพระเศวตดุลยเดชฯ ไปยืนโรง ณ พระราชวังไกลกงัวล              
           - การตรวจสุขภาพช๎างเบื้องต๎น              
           - ความรู๎ทั่วไปเรื่องช๎างไทย              
           - โรคของช๎าง              
           - สถิติช๎าง อ.อ.ป. ที่ถูกลักตัดงา              
           - การดูแลช๎างก าพร๎า              
           - การผําตัดชํวยเหลือแมํช๎างแท๎งลูกในท๎อง              
           - โรคโพรงงานช๎างอักเสบ              
           - โรงช๎างต๎น...ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์              
           - วัณโรคในช๎างไทย  
           (โดย น.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ผู๎เชี่ยวชาญด๎านสัตวแพทย์)   
           - การฝึกควาญช๎าง (โดยผู๎เกษียณอายุ ประจ าปี 2562 ที่ปฏิบัติหน๎าท่ีเก่ียวกับการดูแลช๎าง ส.คช.) 
2. ด้านการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ   
    2.1 การระดมทุนจากพันธมิตรลูกค้า (PPP) 
    2.2 การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจ (Synergy) 
    2.3 การหาแหล่งเงินทุน  
3. ด้านการเสริมสร้างความแข็งแรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว  
     3.1 ระบบ EVM กับการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ 
     3.2 การบิหารการเงิน 
           - ข้ันตอนการเบิกจํายงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) โดย น.ส.จิตเจริญ แก๎วอยํู ผู๎เกษียณอายุปี 62 
           - การบันทึกบัญชี (เงินรับลํวงหน๎า และการจํายช าระสินค๎า บริการและคําใช๎จํายตํางๆ ด๎วยเช็ค)    
โดย นายธีระพันธ์ กุมภนันท์ ผู๎เกษียณอายุปี 62 
    3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารสินค้าคงคลัง 
    3.4 การ Renovation & Relocation โรงงานอุตสาหกรรม 
    3.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป.   
    3.6 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
    3.7 การพัฒนาตลาดกลางค้าไม ้
          - การจัดการธุรกิจการเกษตร (ด๎านการตลาด) โดนนายมนต์ชัย วัฒนเชื้อ อ.อ.ป. ใต๎ 
    3.8 การพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.    
4. ด้านการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 4.0 และแผน DE 
5. ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
6. องค์ความรู้อื่นที่คณะท างานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน   
ที่เห็นวา่เหมาะสม 
         - การบริหารจัดการองคค์วามรู๎ ของ อ.อ.ป. (โดยนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) 
7. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล  จ านวน 1 เรื่อง 
         - สรุปผลการด าเนินโครงกาวิจัยในพ้ืนที่สวนปุาของ อ.อ.ป. 2562 
  
 
 

 
 

 

http://www.fio.co.th/km/docKM60/600920-7.1.pdf
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ขอบเขตองค์ความรู ้
(ยุทธศาสตร ์อ.อ.ป.)/องค์ความรู้ที่จ าเปน็ องค์ความรู้ ประจ าปี 2563 (เร่ือง) ผู้ให้องค์ความรู้ 

1. ด้านการก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
   เพือ่เป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด๎านการจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอยํางย่ังยืน 
  
 

 
 
 การประเมินผลได๎จากการลงทุนท าไม๎
หลงเหลือบริเวณพ้ืนที่น้ าทํวมเหนือเข่ือน
แหลมของฝุายท าไม๎ภาคตะวันตกและใต๎ 
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม ๎
แนวทางการบริหารจัดการสวนปุาภาค
กลาง 
 

 
 
ผู๎เกษียณอายุ ปี 2563 ส.วป. 
นายเกียรติพัฒน์ อินทรเกษม 
    
 
ผู๎มีประสบการณ์ ออป.กลาง 
(จากโครงการฯ FIO KM 
Sharing Day 2020)  

การมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถ่ินในการปลูก
สร๎างสวนปุา 

แนวทางการบริหารจัดการสวนปุายุค
ใหมํ ของ ออป.กลาง 

ผู๎มีประสบการณ์ ออป.กลาง 
 

การคุ๎มครองและอนุรักษ์ช๎างไทย การฝึกควาญช๎าง ผู๎เกษียณอายุ ปี 2563 ส.คช. 
นายเสาร์แก๎ว ท๎าวค า  
นายเทย โภชนะ 
นายสมบูรณ์ มีคุณ 

ระบบควบคุมการเคลื่อนย๎ายสินค๎าไม๎ด๎วย CoC  คูํมือการจัดท าระบบควบคุมการ
เคลื่อนย๎ายของสินค๎าไม๎ (Chain of 
Custody : CoC) 

ผู๎เกษียณอายุ ปี 2563 ส.วป. 
นายเกียรติพัฒน์ อินทรเกษม 

2. ด้านการบริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับ 
    ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
การใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวํางรัฐวิสาหกิจ 
(Synergy) 

 
 Public Power Plant (Biomass) 

 
 
ผู๎เกษียณอายุ ปี 2563 ส.วป. 
นายเกียรติพัฒน์ อินทรเกษม 

3. ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน  
    เพือ่ความยั่งยืนระยะยาว 
การบริหารการเงิน 
 
 
 
ระบบ EVM กับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจ 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม๎ของ อ.อ.ป. 
 
 
 
 
การพัฒนาตลาดกลางค๎าไม๎ 
 

 
 
 คูํมือส าหรับการย่ืนภาษีผํานระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 คูํมือการค านวณต๎นทุนไม๎ซุงสักสวนปุา
ตามขนาดและความโต 3 กลุํม 

 
 
ผู๎มีประสบการณ์ ส.บง. 
 
 

 ทิศทางการด าเนินการด๎านงาน
นวัตกรรม อ.อ.ป. 

ผู๎มีประสบการณ์ ส.วป. 
(จากโครงการฯ FIO KM 
Sharing Day 2020)  

การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ไม๎
ประสาน 
 
ทิศทางการบริหารจัดการด๎าน
อุตสาหกรรมไม๎ของ อ.อ.ป. 

บุคคลภายนอก (ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์การ คันธโชติ) 
ผู๎มีประสบการณ์ ออป.กลาง 
(จากโครงการฯ FIO KM 
Sharing Day 2020) 

ทิศทางการบริหารจัดการด๎านการตลาด
และผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. 

 

ผู๎มีประสบการณ์ ส.ธต. 
(จากโครงการฯ FIO KM 
Sharing Day 2020)  
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ขอบเขตองค์ความรู ้ 
(ยุทธศาสตร ์อ.อ.ป.)/องค์ความรู้ที่จ าเปน็ องค์ความรู้ ประจ าปี 2563 (เร่ือง) ผู้ให้องค์ความรู้ 

4. ด้านการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
    ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
การพัฒนาระบบด๎านเครือขํายระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร )ความ
เสี่ยง/ควบคุมภายใน/ EVM/การประเมินผลการ

ด าเนินงาน) 

 
 
 
การบริหารจัดการงานด๎านสารสนเทศ
ของ อ.อ.ป. 
  
การบริหารความเสี่ยงขององค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม ๎

 
 
 
ผู๎มีประสบการณ์ ส.วป. 
(จากโครงการฯ FIO KM  
Shaning Day 2020) 
ผู๎มีประสบการณ์ ส.นผ. 
นายวิรัตน์ เรืองไชยศร ี 

 
5. ด้านส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใส และมีคุณธรรม 
แนวทางการพัฒนาและรักษาผู๎มีศักยภาพสูง 
    ให๎อยูํกับองค์กรอยํางตํอเน่ือง 

 
 
 

 

6. องค์ความรู้อื่นที่คณะท างานหน่วยงาน
แสวงหาจากผู้มีประสบการณ์ /ผู้เกษียณอายุ  
ภายในหน่วยงาน ทีเ่ห็นวา่เหมาะสม 

ประสบการณ์การท างานของ
ผู๎ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
จ านวน 4 เรื่อง 

            
 
 
 
 

- นายณัฐนนท์ ศุขเขษม ส.
บก. (Talent ปี 2559) 
- นายอัครเดช โค๎วเหลย ส.บง. 
(Talent ปี 2558) 
- นายฉลาด สุธาน๏ะ ออป.
กลาง  (Talent ปี 2558) 
- น.ส.ปัทมา ทรัพย์วิไล       
ออป.กลาง (Talent ปี 2561) 

กระบวนการด๎านงานสารบรรณ 
ประจ าปี 2563 

ผู๎มีประสบการณ์ ส.บก. 

การเขียนโครงการเพ่ือการบริหาร
จัดการงานด๎านแผนงานของ อ.อ.ป. 

ผู๎มีประสบการณ์ ส.นผ. 
น.ส.วิภารัศมิ์ ผิวสวัสด์ิ 

การตํอต๎านการทุจริตในโลกแหํงการ
เปลี่ยนแปลง 

นายณัฐวิฒิ แสงภา ส.ตส. 
ประสบการจ์ากการเข๎ารับ 
การอบรมกับหนํวยงาน
ภายนอก 
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