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แผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้
ประจ าปี 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและโลกของการท างาน การรองรับสภาวการณ์การแข่งขันสูง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความต้องการที่หลากหลาย ซับซ้อน และเมื่อบุคลากรลาออก/เกษียณ หรือ
เปลี่ยนหน้าที่ก็มีผลกระทบต่องาน เพราะผู้ที่ลาออก/เกษียณ หรือเปลี่ยนหน้าที่น าความรู้ที่สะสมไว้ตลอดอายุ
การท างานติดตัวไปด้วย ส่วนผู้ที่มารับหน้าที่ใหม่ก็ยังไม่มีความรู้เหล่านั้น ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝน เป็น
เวลานาน นอกจากนั้นความรู้เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ขององค์กร การที่บุคลากรลาออก/เกษียณไปพร้อมกับ
ความรู้จึงถือเป็นการสูญเสียขององค์กรด้วย รวมทั้งปัญหาในการท างานในปัจจุบันผลักดันให้องค์กรต้องมีการ
ค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรที่ต้องการใช้เข้าถึงความรู้นั้นได้
ตลอดเวลา บุคลากรทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารก็จะต้องมีการเรียนรู้ มีการสร้างและใช้ความรู้ในการท างาน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วและมีการ
แข่งขันสูง ยังมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จึงให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นทุนทางปัญญา
ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับบุคคลและองค์การ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ อ.อ.ป. ได้จัดท า
แผนการจัดการองค์ความรู้ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น  เพ่ือให้มีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน      
เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าและน าพาองค์การไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ยกระดับ
อุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565 

2. คณะท างาน KM  ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานในส านักงานกลางทุกส านัก โดยประธานคณะท างาน 
ผู้บริหารระดับสูงสุดควบคุมก ากับดูแลงานของส านักบริหารกลาง ประกอบด้วย 

(1) รองผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้     ประธานคณะท างาน 
ที่ก ากับดูแลรับผิดชอบงานของส านักบริหารกลาง 

(2) ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน     คณะท างาน 
(3) ผู้อ านวยการส านักบัญชีและการเงิน หรือผู้แทน    คณะท างาน 
(4) ผู้อ านวยการส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ หรือผู้ทน  คณะท างาน 
(5) ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน คณะท างาน  

หรือผู้แทน  
(6) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย หรือผู้แทน     คณะท างาน  
(7) ผู้อ านวยการส านักธุรกิจการตลาด หรือผู้แทน    คณะท างาน 
(8) ผู้อ านวยการส านักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง หรือผู้แทน คณะท างาน 
(9) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง หรือผู้แทน    คณะท างานและ 

           เลขานุการ 
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    คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้  
1. จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ และนโยบายขององค์การฯ 
2. คัดเลือกและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการขององค์การฯ 
3. สร้างเครื่องมือและกลไกการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ เชื่อมโยงทุกหน่วยงาน

ในองค์การฯ และเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการความรู้ และน าผลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ พ.ศ. 2561 – 2565 
2. สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

ของ อ.อ.ป. เพ่ือให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. รวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จากตัวบุคลากรให้อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของกิจกรรมย่อย 
 

5. ตัวชี้วัด  ร้อยละของกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปี  ๒๕62 
 

7. งบประมาณ  งบด าเนินงานของส านักบริหารกลาง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักบริหารกลาง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 

9. ปัจจัยสูค่วามส าเร็จ   
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้การด าเนินการจัดการองค์ความรู้ตาม
เป้าหมาย KM ที่เลือกท าสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร คือ 

1. ผู้บริหารระดับสูง เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร  

๒.  บุคลากรเห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานประสบ 
ความส าเร็จ โดยเริ่มจากสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการเรียนรู้ ในการพัฒนา 
ตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
  3.  คณะกรรมการจัดการความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งม่ันในการด าเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
  4. มีระบบติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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10. การก าหนดองค์ความรู้ 
ตารางก าหนดองค์ความรู ้

ขอบเขตองค์ความรู้ 
(ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.) 

เป้าประสงค์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น ระยะเวลา 

๑. ก าหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อ
เป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๑. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาทและ
ทิศทางการด าเนินงานชัดเจน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒. รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามบทบาท
และทิศทางที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 
 

- ด้านการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
ปลูกสร้างสวนป่า 
- การคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย 
- ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้
ด้วย CoC 

2562  

๒. บริหารการลงทุนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

๑. ภาครัฐมีแผนการลงทุนที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจระยะ 
5 ป ี
๒. โครงการลงทุนมีแหล่งเงินทุนท่ี
เหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ 

- การระดมทุนจากพันธมติรลูกค้า (PPP) 
- การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
รัฐวิสาหกิจ (Synergy) 
- การจัดหาแหล่งเงินทุน  

2562 

๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน 
ในระยะยาว 

๑. รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งในระยะกลางและระยะยาว 
๒. รัฐวิสาหกิจที่มีปญัหาทางการเงิน
ได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จ 
๓. มีภาครัฐมีกลไกในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการด าเนินการ
ตามบทบาท 
 

- ระบบ EVM กับการพัฒนาประสทิธิภาพ
การด าเนินธรุกิจ 
- การบริหารการเงิน 
- ระบบสารสนเทศด้านการบริหารสินค้า
คงคลัง 
- การ Renovation & Relocation 
โรงงานอุตสาหกรรมไม ้
- การพัฒนาผลติภณัฑ์ไม้ของ อ.อ.ป. 
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 
- การพัฒนาตลาดกลางค้าไม้   
- การพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 

2562 

๔. สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 และ 
แผน DE 
 

๑. รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการพัฒนางานและการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
๒. รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้าน   
ที่เกี่ยวข้อง 

- การจัดท าระบบ E-Commerce 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมลูลูกคา้ 
- การเพิ่มช่องทางการขายและบรกิารทาง 
Social Media 
- การพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร ์
- การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
(ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน/EVM/การ
ประเมินผลการด าเนินงาน)  
- การพัฒนาระบบฐานข้อมลูภูมิ
สารสนเทศสวนป่า (GIS) 

2562  
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ตารางก าหนดองค์ความรู ้(ต่อ) 

ขอบเขตองค์ความรู้ 
(ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.) 

เป้าประสงค์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น ระยะเวลา 

๕. สง่เสริมระบบ 
ธรรมาภิบาลใหม้ีความ
โปร่งใสและมีคณุธรรม 
 

1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการ
บริหารจดัการที่มีธรรมาภิบาลเป็น
องค์กรคุณธรรม 
๒. ระบบก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความ
ชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและ
บทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
3. รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรทีม่ีศักยภาพ 

- แนวทางการพัฒนาและรักษาผูม้ี
ศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
- การส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงาน 
- การปรับปรุง/พัฒนาระบบประเมินผล 

2562  

 
หมายเหตุ  องค์ความรู้อ่ืน หรือภูมิปัญญาต่างๆ ที่คณะท างานของหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม และองค์ความรู้ 
ทีแ่สวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ จะก าหนดไว้ใน หัวข้อ องค์ความรู้อื่นๆ 
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การจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
 

แผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2562 
ตารางกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การระบุองค์ความรู้ที่ส าคัญของ
องค์กร 
    - ศึกษาขอบเขตการด าเนินงาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้หมายของ    
อ.อ.ป. 

 
 
-มีแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 
 

 
 
ภายในไตรมาส 1 
 
 
 

 
 

ม.ค. – มี.ค. 
 
 
 

 
 
ส.บก. (ฝ.ทม.) 
 

2. การสร้าง/แสวงหา/รวบรวมองค์
ความรู ้
    - ประชุมคณะท างานจัดการ 
องค์ความรู้ อ.อ.ป. เพื่อร่วมกันจดัท า
แผนการจดัการองค์ความรู้ประจ าปี 
2562 

 
 
- ผลการประชุม
คณะท างานฯ/หรือ
ความเห็นร่วมกัน 
 

 
 
- จัดท าแผนการจดัการ   
องค์ความรู้ประจ าปี 
2562 
 

 
 

มี.ค.-เม.ย. 
 
 
 

 
 
ส.บก. (ฝ.ทม.) 
คณะท างานฯ 
 
 

3. การจัดการองค์ความรู้ให้เป็น
ระบบ          
    - แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบถึง
เป้าหมายขององค์ความรู้ที่
คณะท างานฯ ได้คดัเลือก และ
แสวงหาองค์ความรู้ทีส่อดคล้องกบั
ยุทธศาสตร ์
- ส ารวจความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานเกี่ยวกับการจัดการองค์
ความรู้ของ อ.อ.ป. และการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 
    - คณะท างานของหน่วยงานส ารวจ
ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน และ
แสวงหาความรู้ทีต่้องการ พร้อมทัง้
สรุปให้เหมาะสมต่อการใช้ 

 
 
- มีการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ 
แผนปฏิบัติการ KM 
 
 
-มีการส ารวจความรู้
ความเข้าใจของ
พนักงาน และการน า
องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
- ส ารวจองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในหน่วยงาน และ
นอกหน่วยงาน 

 
 
- พนักงานมีความเข้าใจ
เป้าหมายของ KM และ
ด าเนินการแสวงหาองค์
ความรู ้
 
- ได้ทราบว่าพนกังาน  
มีความรู้ความเข้าใจ 
อยู่ในระดับใด และการ
น าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
- มีองค์ความรู้ตามที่
คณะท างานก าหนด 

 
 

เม.ย.  
 
 
 
 

เม.ย.  
 
 
 
 

พ.ค.-ต.ค. 
 
 

 
 
ส.บก. (ฝ.ทม.) 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
ส.บก. (ฝ.ทม.) 
 
 
 
 
คณะท างาน
ของ   
หน่วยงาน 

4. การประมวลผลและกลั่นกรอง
องค์ความรู้ 
    -คณะท างานของหน่วยงาน
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
หน่วยงาน จากผู้เกษียณอายุ ความรู้
ใหม่ หรือต่อยอดความรูเ้ดิม และ
ปรับปรุงเนื้อหา รปูแบบ 
ให้เป็นมาตรฐานและสมบูรณ ์
    - สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของ 
ทุกหน่วยงาน น ามาจัดหมวดหมู ่
ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ฯลฯ 

 
 
- จ านวนองค์ความรู้ 
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
- จ านวนองค์ความรู้ 
ของ อ.อ.ป. 
 

 
 
- หน่วยงานรวบรวม      
องค์ความรู้  
 
 
 
 
- รายงานสรุปรวบรวม
องค์ความรู้ของ อ.อ.ป. 
 

 
 
 
 
 

มิ.ย. – ต.ค. 

 
 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
ส.บก. (ฝ.ทม.) 
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การจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
 

 
แผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2562 

ตารางกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. การเข้าถึงความรู ้
    - เผยแพร่องค์ความรู้ผา่นช่องทาง
ต่างๆ  เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานสืบค้น 
น าไปใช้ปฏิบัติงานและเสนอข้อคิดเห็น 

 
จ านวนช่องทางการ
เผยแพร ่

 
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

 
พ.ย. 

 
ส.บก.       

(ฝ.ทม./ฝ.กส.) 
ส.วป. 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
    - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรูค้วาม
เข้าใจให้พนักงานในองค์ความรู้ที่ส าคัญ
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุม 
ฝึกอบรม ประกวดแข่งขัน เวที
แลกเปลีย่นความรู ้
    - กรณีความรู้ที่ชัดแจ้งอาจท าเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    - กรณีความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล 
อาจใช้เป็นการสอนงาน การสัมภาษณ์ผู้
ที่จะเกษียณอายุในแต่ละป ี

 
 
 
 
 
 
จ านวนวิธีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
อย่างน้อย 2 วิธี 
 

 
 
 
 
 
 

ม.ค. – ธ.ค. 

 
 
 
 
 
 
ทุกหน่วยงาน 

 
 

7. การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    - มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมลูและ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
    - ส ารวจความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้
ของ อ.อ.ป. และการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (หลังการจัดกิจกรรมต่างๆ) 

 
จ านวนผู้เข้าสืบค้น
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
-มีการส ารวจความรู้
ความเข้าใจของ
พนักงาน และการน า
องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

 
บุคลากรทุกหน่วยงาน
และบุคคลภายนอกที่
สนใจ 
- พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
จากการส ารวจก่อนจัด
กิจกรรม และมีการน า
องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

 
พ.ย.-ธ.ค.  

 
 

พ.ย.-ธ.ค.  

 
ส.บก. (ฝ.ทม.) 

 
 

ส.บก. (ฝ.ทม.) 

8. สรุปผลการด าเนินงานจัดการ     
    องค์ความรู้ ประจ าปี 
    - น าผลสรุปผลการด าเนินงาน
รายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบ ประกอบด้วย 
       *สรุปผลและเปรียบเทียบจ านวน
ผู้สนใจเข้าสืบค้นองค์ความรู้กับปทีี่ผ่าน
มา 
       *สรุปผลการส ารวจความรู้ความ
เข้าใจเปรียบเทียบก่อน-หลัง การจัด
กิจกรรม  

 
 
 
 
-จ านวนผู้เข้าสบืค้น
เพิ่มขึ้น 
 
-ร้อยละของพนักงานท่ี
มีความรู้ความเข้าใจ
และองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์มากข้ึน 

 
 
 
 
จ านวนผู้เข้าสืบค้น
เพิ่มขึ้น 10 % 
 
-ร้อยละของพนักงานท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจและ
องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์มากข้ึน  

 
 
 
 

พ.ย.-ธ.ค. 

 
 
 
 

ส.บก. (ฝ.ทม.) 
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การจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
 

แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (พ.ศ. 2562) 
ตารางกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ผูร้ับผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิการ ประจ าปี 2562 

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. การระบอุงค์ความรู้ที่ส าคญัขององค์กร 
    - ศึกษาขอบเขตการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ    อ.อ.ป. 
 

 
ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

            

2. การสร้าง/แสวงหา/รวบรวมองค์ความรู้ 
    - ประชุมคณะท างานจัดการองค์ความรู้ อ.อ.ป. เพื่อร่วมกันจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้
ประจ าปี 2562 

ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

คณะท างานฯ 

            

3. การจัดการองค์ความรู้ให้เปน็ระบบ          
    - แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบถึงเป้าหมายขององค์ความรู้ท่ีคณะท างานฯ ได้คัดเลือก และ
แสวงหาองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
    - ส ารวจความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. และการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    - คณะท างานของหน่วยงานส ารวจความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน และแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 
พร้อมท้ังสรุปให้เหมาะสมต่อการใช้ 

 
ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

คณะท างานฯ 

            

4. การประมวลผลและกลั่นกรององค์ความรู้ 
    - รวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน จากผู้เกษียณอายุ ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดความรู้
เดิม และปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบ 
ให้เป็นมาตรฐานและสมบูรณ์ 
    - สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของทุกหน่วยงาน น ามาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ 
ฯลฯ 

 
ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

            

5. การเข้าถึงความรู้ 
    - เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้น น าไปใช้ปฏิบัติงานและ
เสนอข้อคิดเห็น 

 
ส.บก.         

(ฝ.ทม./ฝ.กส.) 
ส.วป. 
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การจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
 

 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (พ.ศ. 2562) 
ตารางกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรม ผูร้ับผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิการ ประจ าปี 2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
    - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้พนักงานในองค์ความรู้ท่ีส าคัญโดยการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุม ฝึกอบรม 
ประกวดแข่งขัน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 
    - กรณีความรู้ท่ีชัดแจ้งอาจท าเป็นเอกสาร 
ฐานความรู้ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - กรณีความรู้ท่ีฝังลึกในตัวบุคคล อาจใช้
เป็นการสอนงาน การสัมภาษณ์ผู้ท่ีจะ
เกษียณอายุในแต่ละปี 

 
 

ส.วป. 
ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

 

            

7. การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    - มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลและน าไปใช้
ประโยชน์ 
    - ส ารวจความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. 
และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (หลัง
การจัดกิจกรรมต่างๆ) 

 
ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 

            

8. สรุปผลการด าเนนิงานจัดการ     
    องค์ความรู้ ประจ าปี 
    - น าผลสรุปผลการด าเนินงานรายงาน อ.
อ.ป. เพื่อทราบ ประกอบด้วย 
       *สรุปผลและเปรียบเทียบจ านวนผู้สนใจ
เข้าสืบค้นองค์ความรู้กับปีท่ีผ่านมา 
       *สรุปผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจ
เปรียบเทียบก่อน-หลัง การจัดกิจกรรม 

 
ส.บก. 
(ฝ.ทม.) 
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การจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
 

 


