
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรด้ำนองคค์วำมรู้ 
          ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง                

และส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง มีหน้ำที่ควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำ กำรประสำนงำน กำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง งำนเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรในภำพรวม เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลัง นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
เรื่องวินัยของข้ำรำชกำร และปฏิบัติรำชกำรในเรื่องท่ีมิได้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใด 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
แบบสอบถำมควำมต้องกำรด้ำนองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนรัฐมนตรี 
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรและรวบรวมข้อเสนอของบุคลำกร 
ที่ตอบแบบสอบถำมด้ำนองค์ควำมรู้ และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
เพ่ือให้ตอบสนองตรงกับควำมต้องกำรของบุคลำกร โดยกำรจัดท ำแบบส ำรวจให้ผู้ตอบแบบส ำรวจด ำเนินกำร
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ผ่ำน URL หรือสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือสมำร์ทโฟนอ่ืนๆ ทั้งนี้  
จะได้น ำผลกำรส ำรวจไปใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ในปี พ.ศ. 2563  
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้นต่อไป หมำยเหตุ ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำร 
เว็บไซต์องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนที่อยู่ และรูปแบบ 
กำรน ำเสนอของเว็บไซต์  

 

 

ผู้ ตอบแบบส ำรวจมำจำกส่ วนรำชกำรในสั งกัดกระทรวงกำรคลั ง และส ำนักงำนรัฐมนตรี 
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีผู้ตอบแบบส ำรวจจ ำนวน 112 คน เป็นผู้ที่เข้ำถึง 
องค์ควำมรู้ผ่ำน MOF Family จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ส่วนผู้ที่ไม่เคยอ่ำนองค์ควำมรู้ใน 
MOF Family จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  51.8 ในจ ำนวนผู้ที่เข้ำถึงองค์ควำมรู้ผ่ำน MOF Family  
มีควำมคิดเห็นว่ำ มีควำมหลำกหลำยของเนื้อหำ คิดเป็นร้อยละ 81.5  เนื้อหำตรงตำมควำมต้องกำร คิดเป็นร้อยละ 
11.1  เห็นควรปรับปรุงเนื้อหำ คิดเป็นร้อยละ 5.5 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.9 ส่วนกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
องค์ควำมรู้ที่บุคลำกรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมสนใจอยำกให้จัดขึ้น โดยสังเขปมีอยู่  14  กิจกรรม ได้แก่ 
1) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้  2) กิจกรรมชุมชนปฏิบัติ  3) กิจกรรมอบรม/สัมมนำ/บรรยำยให้ควำมรู้  
4) กิจกรรมศึกษำดูงำน 5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์  6) กิจกรรมถำม-ตอบ  7) กิจกรรมเสียงตำมสำย  

ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนองค์ควำมรู้ 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

     1. สรุปผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนองค์ควำมรู้ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
และส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง 
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8) กิจกรรมที่กระตุ้นกำรให้ควำมรู้  9) กิจกรรมที่เป็นกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรใน สป.กค. และ 
สร.กค.  10) กิจกรรมโต้วำทีโดยใช้หัวข้อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 11) กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยชำวคลัง 
12) กิจกรรมตลำดนัดองค์ควำมรู้  13) กิจกรรมคนคลังคิด และ 14) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ซึ่งประเภทขององค์ควำมรู้ที่บุคลำกรที่ตอบแบบส ำรวจเลือกให้ควำมสนใจมำกที่สุดคือ องค์ควำมรู้ทั่วไป/ควำมรู้
เรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำน คิดเป็นร้อยละ 55.4  รองลงมำคือ องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับงำน คิดเป็นร้อยละ 
51.8 องค์ควำมรู้ด้ำนพัฒนำบุคลิกภำพและสุขภำพ คิดเป็นร้อยละ 45.5 องค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 
และองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ คิดเป็นร้อยละ 33.9 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ผู้ตอบแบบส ำรวจได้เสนอหัวข้อ
องค์ควำมรู้ที่สนใจเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ส ำหรับเผยแพร่ให้บุคลำกรของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง 

 

 

2.1 ผู้ทีเ่คย/ไม่เคยอ่ำนองค์ควำมรู้ใน MOF Family  

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เคย 54 48.2 
ไม่เคย 58 51.8 
รวม 112 100 

มีผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 112 คน จ ำแนกเป็นผู้ที่เคยอ่ำนองค์ควำมรู้ใน MOF Family คิดเป็น 
ร้อยละ 48.2 ซึ่งน้อยกว่ำจ ำนวนกลุ่มผู้ที่ไม่เคยอ่ำนองค์ควำมรู้ใน MOF Family คิดเป็นร้อยละ 51.8  
ของผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด  

2.2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำขององค์ควำมรู้ที่เผยแพร่ที่ผ่ำน MOF Family 

หัวข้อ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. มีควำมหลำกหลำย 44 81.5 
2. ตรงตำมควำมต้องกำร 6 11.1 
3. เห็นควรปรับปรุง 3 5.5 
4. อ่ืนๆ 1 1.9 

รวม 54 100 

 ผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 54 คน ทีเ่คยอ่ำน MOF Family มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนเนื้อหำของ 
องค์ควำมรู้ที่เผยแพร่ผ่ำน MOF Family ระบุว่ำมคีวำมหลำกหลำยของเนื้อหำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.5 
รองลงมำคือ เนื้อหำตรงตำมควำมต้องกำร คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตำมล ำดับ 

     2. ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนองคค์วำมรู้ 
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2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่สนใจอยำกให้จัดท ำขึ้น 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจเสนอแนะกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่อยำกให้ส ำนักงำนปลัด

กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง จัดขึ้นโดยสังเขป  มีดังนี้ 

 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 เกี่ยวกับประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้บริหำร 

 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำสู่กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเอกชนในประเทศหรือนอกประเทศ   
และน ำกลับมำปรับใช้อย่ำงจริงจัง 

 แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 จัดกลุ่มพูดคุยเป็นกลุ่มเล็กๆ 
 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
 อบรม/สัมมนำ/บรรยำยให้ควำมรู้ 

 เพ่ิมทักษะในกำรท ำงำน 
 กำรศึกษำดูงำน 
 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ 
 กิจกรรมถำม-ตอบ 
 เสียงตำมสำย 
 กิจกรรมที่เป็นกำรบูรณกำรร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรใน สป.กค. และ สร.กค.  
 กิจกรรมโต้วำที โดยใช้หัวข้อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 
 สร้ำงเครือข่ำยชำวคลัง 
 คลำดนัดองค์ควำมรู้ 
 กิจกรรมคนคลังคิด  (สนย. ด ำเนินกำรทุก 2 ปี) 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ 

 กิจกรรมที่สร้ำงกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ 

 กิจกรรมกำรสื่อสำรเชิงบวก 

 กิจกรรม CSR 

 กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสุขในองค์กร 

 กิจกรรมที่เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมขององค์กร 

 กิจกรรมปฏิบัติธรรม 

 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว  (มีชมรม) 

 กิจกรรมบริกำรด้ำนสุขภำพ
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ผู้ตอบแบบส ำรวจระบุประเภทขององค์ควำมรู้ที่ มีควำมสนใจให้จัดท ำเผยแพร่  ในปี 2563  

โดยผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถเลือกประเภทขององค์ควำมรู้ที่สนใจได้มำกกว่ำ 1 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทองค์ควำมรู้ จ ำนวนผู้ตอบ
ทั้งหมด(คน) 

จ ำนวนผู้ที่
สนใจ(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ควำมรู้ทั่วไป/ควำมรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับงำน 

112 

62 55.4 
2. ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับงำน 58 51.8 
4. ควำมรู้ด้ำนพัฒนำบุคลิกภำพและสุขภำพ 51 45.5 
3. ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 49 43.8 
5. ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ 38 33.9 

ผู้ตอบแบบส ำรวจมีควำมสนใจองค์ควำมรู้ประเภทควำมรู้ทั่วไป/ควำมรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำนมำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.4  ส่วนเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมสนใจน้อยที่สุด คือ ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ 
คิดเป็นร้อยละ 33.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. ประเภทควำมรู้ทีผู่้ตอบแบบสอบถำมมีควำมสนใจ 
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     4. หัวข้อองคค์วำมรูท้ี่ผู้ตอบแบบส ำรวจเสนอให้น ำไปจัดท ำเป็นองค์ควำมรู้ส ำหรับเผยแพร่ 





แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์ความรู้ 
ช่องทางการ

เผยแพร่ 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.  ตราสัญลักษณ์ ในวาระการด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทย   
ประเภท ความรู้ทั่วไป 
ส ารอง HR 

- Mof family 
- km.vayupak.net 

             

2.  รู้ก่อนเป็นโรคซึมเศร้า 
ประเภท ความรู้ด้านสุขภาพ 
ส ารอง เกรด็ความรูเ้รื่องอาหาร เช่น พลังงานในอาหารจานเดียว 

- Mof family 
- km.vayupak.net 

             

3. การดูแลสุขภาพด้วยการประคบ 
ประเภท ความรู้ด้านสุขภาพ 
ส ารอง ปลูกฝังการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีด ี

- Mof family 
- km.vayupak.net 

             

4. ท างานราชการอย่างไรให้มีความสุข/ทัศนคติในการท างาน 
ประเภท ความรู้ทั่วไป 
ส ารอง ภาษาอังกฤษ 

- Mof family 
- km.vayupak.net 
- Digital Signage 

             

5. นวัตกรรมในการท างาน 
ประเภท ความรู้ด้านจติวิทยา/พัฒนาบุคลิกภาพ 
ส ารอง พัฒนาตัวเอง/ทัศนคติเชิงบวก 

- Mof family 
- km.vayupak.net 
- Digital Signage 

             

6. มาตรฐานจริยธรรม 
ประเภท ความรู้ด้านกฎหมาย 
ส ารอง กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

- Mof family 
- km.vayupak.net 
- Digital Signage  

             

7. ท่องเที่ยวในภาคฤดูร้อน 
ประเภท ความรู้ทั่วไป 
ส ารอง ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

- Mof family 
- km.vayupak.net 
- Digital Signage 

             

8. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลและประสานงาน 
ประเภท ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส ารอง การพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลย ี

- Mof family 
- km.vayupak.net 
- Digital Signage 

             

9. ความปลอดภยัทางไซเบอร/์เทคโนโลยีเพื่อการท างาน 
ประเภท ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส ารอง การเปลี่ยนแปลงบริบทราชการ 

- Mof family 
- km.vayupak.net 
- Digital Signage 

             



องค์ความรู้ 
ช่องทางการ

เผยแพร่ 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
10. การเงิน การออม และการลงทุน 
ประเภท ความรู้ด้านเศรษฐกิจ 
ส ารอง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

- Mof family 
- km.vayupak.net 
- Digital Signage 

             

11. ความรู้เกีย่วกับเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวตา่งๆ ของโลก 
ประเภท ความรู้ด้านเศรษฐกิจ 
ส ารอง สวสัดิการที่มีให้ต่อบุคลากร 

- Mof family 
- km.vayupak.net 
- Digital Signage 

             

12. การบริหารจัดการภาครัฐ/การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
ประเภท ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ส ารอง ภาวะเครียดในการท างาน 

- Mof family 
- km.vayupak.net 
- Digital Signage 

             

 

หมายเหตุ  1. หัวข้อองค์ความรู้ ได้จากแบบส ารวจความต้องการของบุคลากร สป.กค. 
 2. หัวข้ออาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ 
 
ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู ้

1 ช่องทางหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
 เว็บไซต์องค์ความรู้ (km.vayupak.net) 
 วารสารครอบครัวคนคลัง (MOF Family) 
 Digital Signage 

1 ช่องทางส ารอง 
 เสียงตามสาย 

 


