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  บทบาทหนาท่ีของกรมสรรพสามิตในการดําเนินการ การจัดการความรูภายในองคกร     

แบงออกเปน 2 ภารกิจหลัก 
 1. การจัดการความรูภายในองคกร ของกรมสรรพสามิต 

2. การพัฒนาองคความรู ของกลุมภารกิจดานรายได กระทรวงการคลัง 
 

1. วัตถุประสงค 
  

 1.1 การจัดการความรูภายในองคกรของกรมสรรพสามิต 
      เพ่ือกําหนดองคความรูเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตท่ีบุคลากรสามารถเรียนรูรวมกันได ให

เกิดการถายทอดความรูระหวางบุคคลเพ่ือสรางความรูใหมขององคกร เปนการเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางปญญาใหแกบุคลากรภายในหนวยงานอยางกวางขวาง   โดยวิธีแสวงหาความรูจากผูเช่ียวชาญท่ี

มีประสบการณการตรงซ่ึงเปนความรูท่ีมีอยูในตัวตน (Tacit Knowledge) ท่ีสามารถถายทอดออกมา
ในลักษณะของทักษะเฉพาะตนในรูปแบบนามธรรม และความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) ท่ี
สามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เปนการแบงปนและเรียนรูรวมกันภายในองคกร และ

เปนการเก็บเกี่ยวประโยชนจากทุนทางดานความรู (Knowledge Assets) ท่ีเกิดจากปญญาของ
บุคลากรทุกระดับภายในองคกร ซ่ึงประโยชนท่ีไดรับจากการถายทอดความรูในบางสวนสามารถ

นําไปปรับปรุง ดัดแปลงใหเหมาะกับการใชงานไดตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
 1.2 การพัฒนาองคความรูของกลุมภารกิจดานรายได กระทรวงการคลัง 

       เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง ท้ัง 3 หนวยงาน 

ประกอบดวย กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมศุลกากร  มีองคความรูเรื่องสินคาท่ีมีการ

จัดเก็บภาษีรวมกันท้ัง 3 หนวยงาน สามารถนําขอมูลท่ีเช่ือมโยงในองคความรูและสามารถบูรณาการ         

การจัดเก็บภาษีรวมกันในองคความรู เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีอากรมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 

2. ขอบเขต 
 

2.1 การจัดการความรูภายในองคกรของกรมสรรพสามิต 

     กําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูภายในองคกร วางกลยุทธ

ในการจัดทําระบบการจัดการความรู ที่ดําเนินตามภารกิจหนาที่ของกรมสรรพสามิตดวย

วิธีการเรียนรูเชิงรุก (Active learning experience) ผานบุคคลและสื่อตางๆ พรอมสราง

ฐานขอมูลจัดเก็บเขาสูคลังความรูท่ีเขาถึงไดงายและท่ัวถึง  
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2.2 การพัฒนาองคความรูของกลุมภารกิจดานรายได กระทรวงการคลัง 
      รวมกําหนดองคความรูเรื่องสินคาท่ีมีการจัดเก็บภาษีรวมกันท้ัง 3 หนวยงาน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลและเทคนิคการปฏิบัติงานระหวางกัน นําไปสูการบูรณาการความรูดานการจัดเก็บ

ภาษีและการปฏิบัติงานรวมกัน โดยจัดเก็บเขาสูคลังความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Website) ท่ี
เครือขายของกระทรวงการคลัง 

 

3. คําจํากัดความ 
 

  การจัดการความรู หมายถึง เปนกระบวนการในการการนําความรูท่ีมีอยูหรือเรียนรูมาใชให

เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยผานกระบวนการตางๆ เชน การสราง รวบรวม แลกเปลี่ยนและ

ใชความรู 

 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

 นักทรัพยากรบุคคลท่ีปฏิบัติงานในสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีหนาท่ี

ดําเนินการ จัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานประจําป 

ของกรมสรรพสามิต ดําเนินการแสวงหาความรูและบุคคลเพ่ือถายทอดความรูใหแกบุคลากรภายใน

องคกร และผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย โดยจัดการบรรยายพิเศษสรางชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) และจัดทํา
องคความรู ท่ียั่งยืนอยางนอย 1 องคความรูตอป เพ่ือนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

5.1 การจัดการความรูภายในองคกรของกรมสรรพสามิต 

แผนปฏิบัติงานประจําปเปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบการปฏิบัติงานของ         สวน

นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนรายป โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
 5.1.1  แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรูภายในองคกร (KM Team) เพ่ือทําหนาท่ี

ประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานภายในดานขอมูลความรูตามภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน  

 5.1.2  กําหนดงบประมาณคาใชจายในการดําเนินการ 
 5.1.3  สัมมนาความคิดเห็นคณะทํางานการจัดการความรูของกรมฯ เพ่ือใหเกิดการ

รวมคิดรวมทําในองคกร  และกําหนดองคความรูตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรกรมฯ พรอมรายละเอียด

การเรียนรู โดยเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเขารวมถายทอดความรูจากประสบการณจริง  
 5.1.4  จัดทําแผนการจัดการความรู ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน

ประจําป ของกรมฯ ท้ังนี้ เปนไปตามขอกําหนดและตัวช้ีวัดของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA)  
 5.1.5  จัดกิจกรรมถายทอดความรูและเทคนิค (CoPs) เปนการสรางการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 
 5.1.6  บันทึกการเรียนรูเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บในคลังความรูพรอมนําเผยแพร 

 5.1.7  ติดตามประเมินผล และวัดผลการเรียนรู 

 

5.2 การพัฒนาองคความรูของกลุมภารกิจดานรายได กระทรวงการคลัง 
  5.2.1  บุคลากร ท้ัง 3 หนวยงาน (กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมศุลกากร) 

รวมกัน คัดเลือกองคความรูท่ีมีความเช่ือมโยงงานจัดเก็บภาษีรวมกัน   

 5.2.2. ดําเนินการติดตอประสานงานผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ เขารวมถายทอดความรู 

เทคนิคและประสบการณรวมกันท้ัง 3 หนวยงาน 
 5.2.3  ประสานงานดานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับภาษีสรรพสามิต   

 5.2.4  รวมกําหนดรายละเอียดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคหัวขอการเรียนรูรวมกัน  
 5.2.5  รวมจัดทําขอสรุปเพ่ือจัดทําการพัฒนาองคความรู (KM) กลุมภารกิจดาน

รายได กระทรวงการคลัง 
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แผนผังแสดงเปนข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดการความรูภายในองคกร (Knowledge 
Management)  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  1  ปงบประมาณ 
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6. เอกสารอางอิง 
 6.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 
 6.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ         พ.ศ. 

2550 

 

7. แบบฟอรม 
- ไมมี - 

 

8. เอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ

โครงการการจัดการความรู

ของกรมสรรพสามิต 

นักทรัพยากร

บุคคล 

สวนนวัตกรรม

การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

ฝายวิชาการ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

1 ป เรียงตามวันท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


