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บอกกล่าว.. 
 

  สํานักจัดการความรู้ ได้จัดทําหนังสือ “คู่มือการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค           
ปี 2554”เล่มน้ีขึ้น เพื่อให้เป็นคู่มือในการจัดทําแผนจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัด                 
กรมควบคุมโรค โดยไดย้ดึตามแนวคดิของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)          
ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)   
  “การวดั การวเิคราะหแ์ละการจดัการความรู”้ (หมวดที ่4) เป็น 1 ใน 7 หมวดของ
ระบบการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)  การวดั การวเิคราะหแ์ละการจดัการ
ความรู ้(ในภาพระดบักรม) ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คอื 

1. ระบบฐานขอ้มลูผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร,์ ผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดั
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการทีค่รอบคลุม ถูกตอ้ง ทนัสมยั 

2. ฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกั หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “กระบวนการ
สรา้งคุณคา่” (ไมน้่อยกวา่ 4 กระบวนการ) 

3. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน (ไม่น้อยกว่า 2 
กระบวนการ) 

4. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารอยา่งเหมาะสม 
5. มรีะบบการติดตาม เฝ้าระวงัและเตือนภยั(Warning System) เช่น การจดัตัง้ห้อง 

ปฏบิตักิารเพือ่ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (War Room), Management Cockpit  
6. มรีะบบบรหิารความเสีย่งของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 
7. จดัทาํแผนจดัการความรูแ้ละนําไปปฏบิตั ิ(อยา่งน้อย 3 แผน ใน 2 ประเดน็ยทุธศาสตร)์ 
 
ถงึแมแ้ผนการจดัการความรูจ้ะเป็นเพยีง 1 ใน 7 องคป์ระกอบของหมวดที ่4 “การวดั การ

วเิคราะหแ์ละการจดัการความรู”้ ของ PMQA กต็าม แต่ทัง้ 7 องคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ แนวคิดของ “การจดัการความรู้”สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทัง้ในระบบงาน , 
แผนงาน/โครงการ หรอืกจิกรรม เพื่อใหผู้ร้บัผดิชอบแผนงานการจดัการความรูเ้ขา้ใจแนวคดิและแนว
ทางการดาํเนินงานตามแผน KM  กลุ่มพฒันาองคก์ร สาํนกัจดัการความรูจ้งึจดัทาํคูม่อืฯ เล่มน้ีขึน้  

 
  สาํนกัจดัการความรู ้หวงัว่า คู่มอืเล่มน้ี จะเป็นเครื่องมอืเพื่อ “KM Team ของทุกหน่วยงาน 

ไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั” อยา่งเป็นกลัยาณมติรตลอดไป 

 
สาํนกัจดัการความรู ้
เดอืนธนัวาคม 2553 
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ความหมายและประเภทของความรู้ 
 

ความหมาย 
การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร              

ซึ่งกระจดักระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเขา้ถงึความรูแ้ละพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้ รวมทัง้ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะ
สง่ผลใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในเชงิแขง่ขนัสงูสดุ   
 

  ประเภทของความรู ้  
 ความรูม้ ี 2 ประเภท คอื 

        1. ความรูท้ีฝ่งัอยูใ่นคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรูท้ีไ่ดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสญัชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรอืลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย  เช่น ทกัษะในการทํางาน งานฝีมอื 
หรอืการคดิเชงิวเิคราะห ์บางครัง้  จงึเรยีกวา่เป็นความรูแ้บบนามธรรม 
        2. ความรูท้ีช่ดัแจง้  (Explicit Knowledge)  เป็นความรูท้ีส่ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้  
โดยผา่นวธิต่ีางๆ เชน่ การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎ ีคูม่อืต่างๆ และบางครัง้เรยีกวา่เป็น
ความรูแ้บบรปูธรรม 
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KPI Template 
 

รายละเอียดตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการหน่วยงาน  กรมควบคมุโรค ปีงบประมาณ 2554 

มิติท่ี 4 :  การพฒันาองคก์ร 

ตวัช้ีวดัท่ี..…. ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัการความรู้ของหน่วยงาน 

หน่วยวดั   ขัน้ตอน 

น้ําหนัก   ร้อยละ  5 

คาํอธิบาย :   
                     ระดบัความสําเรจ็ของการจดัการความรูข้องหน่วยงาน ปี 2554 ใช้แนวคดิการพฒันาองค์กร
ของ กพร.(PMQA) ในหมวดที ่4 การวดั การวเิคราะหแ์ละการจดัการความรู ้(แต่ตวัชีว้ดัน้ีมุง่เน้นเฉพาะแผนการ
จดัการความรูเ้ป็นหลกั) มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1.  สาํนัก KM กาํหนดองคค์วามรู้จาํเป็น (ในระดบักรม) ทีส่นบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตรท์ัง้ 6 ของ
กรมควบคุมโรค (รายละเอยีดตามแบบฟอรม์ที ่0) 

2.  หน่วยงานกาํหนด “เป้าหมายKM” หรือ “โจทย ์KM” ทีห่น่วยงานตอ้งการ (เพื่อแกไ้ขปญัหา /
พัฒนางานให้ดีขึ้นหรือเพื่อบรรลุวิสยัทัศน์หน่วยงาน) หลังจากนัน้จึงกําหนด “องค์ความรู้จําเป็นของ
หน่วยงาน” (ที่คดัเลอืกมาทําแผน KM) พรอ้มอธบิายความเชื่อมโยงขององค์ความรูฯ้กบัประเดน็ยุทธศาสตร ์ 
เป้าประสงค ์ตวัชีว้ดั และเป้าหมายตามคาํรบัรองหน่วยงาน (รายละเอยีดตามแบบฟอรม์ที ่1) 

3.  คณะทาํงาน KM ของหน่วยงานคดัเลือกองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น (ทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 2) มาทาํแผน
(KM Action Plan) ตามแบบฟอรม์ที ่2 

3.1  สาํนักวิชาการคดัเลือกองคค์วามรู้ อย่างน้อย  3 องคค์วามรู้ จาก 6  ประเดน็ยุทธศาสตร์
ของกรมฯ          

3.2 กองบริหาร (หรือหน่วยงานวิชาการท่ีมีขนาดเลก็) ให้คดัเลือกองคค์วามรู้ในประเดน็
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 (การพฒันาองค์กร) หรือองค์ความรู้ที่ตอบสนองพนัธกิจหรือต้องการบรรลุวิสยัทัศน์
หน่วยงาน จาํนวน 1 องคค์วามรู ้/หน่วยงาน  
แผน KM ควรมรีายละเอยีดกจิกรรมการจดัการความรู ้ทัง้ 7 ขัน้ตอน (KM Process) และกระบวนการบรหิาร
การเปลีย่นแปลง 6 องคป์ระกอบ (Change Management Process) มาบรูณาการรว่มกนั 
 4. หน่วยงานปฏิบติัตามแผนการจดัการความรู้ท่ีได้กาํหนดไว้ 
 5. ทุกหน่วยงานนําผลงาน (ตามท่ีระบุในแผน KM) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวททีี่สํานักจดัการ
ความรูจ้ดัขึน้/หรอืบนเวทตีลาดนดัออนไลน์ทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกัฯ 
 6.  เม่ือส้ินปีหน่วยงานสรปุบทเรียนการเรียนรู้ (ตามแบบฟอรม์ที ่3) สง่ใหส้าํนกัจดัการความรูเ้พือ่
เผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นในวงกวา้งต่อไป 
 
เกณฑก์ารวดั  พจิารณาจากขัน้ตอนทีร่ะบุไว ้

ตวัช้ีวดั น้ําหนัก ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ระดบัความสาํเรจ็ของการ
จดัการความรูข้องหน่วยงาน 

 

 
5 

 
ขัน้ตอนที ่

1 

 
ขัน้ตอนที ่

1+2 

 
ขัน้ตอนที ่
1+2+3 

 
ขัน้ตอนที ่
1+2+3+4 

 
ขัน้ตอนที ่

1+2+3+4+5 
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ขัน้ตอนการพิจารณา 

ขัน้ตอน เกณฑก์ารประเมิน หลกัฐาน คะแนน 

1 1.1 มกีารแต่งตัง้คณะทาํงาน KM ของหน่วยงาน                  
      (CKO ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผอ.หน่วยงานกไ็ด)้ 
1.2  หน่วยงานสง่ผลการประเมนิองคก์รตนเอง                    
ดา้นการจดัการความรู ้ (ทัง้ 5 หมวด)ใหส้าํนกั KM   
 

- คาํสัง่แต่งตัง้คณะทาํงาน KM ของ
หน่วยงาน 
-แบบประเมนิองคก์รตนเองดา้นการ
จดัการความรู ้(ทัง้ 5 หมวด) 
 (ภายในวนัท่ี 21 มกราคม 2554) 

1 

2 ขัน้ตอนที ่1 + ขอ้ 2.1 + ขอ้ 2.2 
2.1 หน่วยงานกําหนด “องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น” ที่จะมาทํา
แผน KM ของหน่วยงาน(แบบฟอร์มที่ 1) พร้อมอธิบาย
เหตุผลที่คดั เลอืกองค์ความรูน้ี้ /อธบิายความเชื่อมโยงของ
องค์ความรูท้ี่คดั เลอืกกบัประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ 
ตวัชีว้ดัและเป้า หมายตามคาํรบัรองของหน่วยงาน  
สํานักวชิาการ /สถาบนั/สคร.1-12 กําหนดองค์ความรู้จํา 

เป็น 3 องคค์วามรู ้จาก 6 ประเดน็ยทุธศาสตร ์
กองบรหิาร/หน่วยงานขนาดเลก็ กาํหนดองคค์วามรูจ้าํเป็น 

1 องคค์วามรูจ้ากประเดน็ยทุธฯ์การพฒันาองคก์ร 
 

หมายเหตุ: ก่อนกําหนดองค์ความรู ้ต้องกําหนด “โจทย ์
KM”ใหช้ดัเจนก่อน และพจิารณาว่า ถ้าจะบรรลุโจทย ์ KM 
นัน้ตอ้งใช ้“องคค์วามรู”้อะไร  
 
2.2 คณะทาํงาน KM หน่วยงานคดัเลอืกองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็น
จากขอ้ 2.1  มาจดัทาํแผนการจดัการความรู ้ (KM Action 
Plan) ตามแบบฟอรม์ท่ี 2  
 

หมายเหต:ุ ควรมรีายละเอยีดกจิกรรมการจดัการความรู ้ 
ทัง้ 7 ขัน้ตอน (KM Process) และกระบวนการบรหิาร           
การเปลีย่น แปลง 6 องคป์ระกอบ (Change Management 
Process) มาบรูณาการรว่มกนั 

 
- เอกสารการจาํแนกองคค์วามรูท้ี่
จาํเป็นต่อการผลกัดนัตามประเดน็
ยทุธศาสตร ์(ตามแบบฟอรม์ที ่1)  
 
(ภายในวนัท่ี 21 มกราคม 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารแผนการจดัการความรูข้อง
หน่วยงาน (KM Action Plan) ตาม
แบบฟอรม์ที ่2  

 
(ภายในวนัท่ี 21 มกราคม 2554) 

 
0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 

3 ขัน้ตอนที ่1+ ขัน้ตอนที ่2+หน่วยงานปฏบิตัติาม             
KM Action Plan ทีไ่ดก้าํหนดไว ้
 

- รายงานความกา้วหน้าการ
ดาํเนินงานในโปรแกรม Estimate 
(ของกองแผนงาน) ไตรมาส 2, 3, 4 

(ภายในวนัท่ี 5 เม.ย.,5 ก.ค.       
และ 5 ต.ค.) 

1 

4 ขัน้ตอนที ่1+ ขัน้ตอนที ่2+ ขัน้ตอนที ่3+ สรปุบทเรยีน (ตาม
แบบฟอรม์ ที ่3) สง่ใหส้าํนกัจดัการความรูเ้พือ่เผยแพรใ่น
ตลาดนดัออนไลน์บนเวบ็ไซตส์าํนกัจดัการความรู ้ 
  

- เอกสารสรปุบทเรยีน (ตามแบบ 
ฟอรม์ที ่3) พรอ้ม File ขอ้มลู   

(ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554) 

1 
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ขัน้ตอน เกณฑก์ารประเมิน หลกัฐาน คะแนน 

5 ขัน้ตอนที ่1+ขัน้ตอนที ่2+ระดบั 3+ขัน้ตอนที ่4+        
ทุกหน่วยงานนําผลงาน (ตามทีร่ะบุในแผน KM) มา
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเวท ี“ตลาดนดัความรู”้ ทีส่าํนกั
จดัการความรูจ้ดัขึน้ 
 

- สาํนกั KM จดัพมิพ ์“สรปุบทเรยีน
การจดัการความรูข้องหน่วยงาน        
ปี 54” (จากขัน้ตอนที ่4) เป็นเอกสาร
ประกอบในเวทตีลาดนดัความรู ้
- หน่วยงานรว่มเวทตีลาดนดัความรู ้
(ประมาณปลายเดือนสิงหาคม) 

1 

 

เป้าหมายความสาํเรจ็  :  ขัน้ตอนที ่ 5 
 

เป้าหมายของหน่วยงาน ปี 2554 :   
หน่วยงาน ส.

แมลง 
ส.โรค 
ต. 

ส.
อุบตัิ
ใหมฯ่ 

ส.
Enoc

c 

ส. 
NCD 

ส. 
ระบาด 

ส. 
เอดส ์

ส. 
วณั
โรค 

ส. 
แอล 

กอฮอล ์

ส. 
ยาสบู 

ส. 
บาํราศ 

ส. 
ราช

ประชา 
เรือ่ง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

หน่วยงาน กอง 
จ. 

กอง 
แผน 

กอง 
คลงั 

กพร. สลก. ตรวจ
สอบฯ 

เผย 
แพร ่

ศนูย ์
สารสน 
เทศ 

เรือ่ง 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

หน่วยงาน สคร.1 สคร.2 สคร.3 สคร.4 สคร.5 สคร.6 สคร.7 สคร.8 สคร.9 สคร.
10 

สคร.
11 

สคร.
12 

เรือ่ง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
รายละเอียดข้อมลูพืน้ฐาน :  

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดาํเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัการความรูข้องหน่วยงาน 
 

ขัน้ตอน   อยูร่ะหวา่งการ
วเิคราะห ์

แหล่งข้อมลู  : สาํนกัฯ/สถาบนั/กอง/สคร.1-12 (จาํนวน 32 หน่วยงาน) 
 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมลู :  จากการรายงานผลการดาํเนินงานของทุกหน่วยงาน  
   

ความถ่ีของการจดัเกบ็ข้อมลู :   ตามรายไตรมาส 
 

หมายเหต ุ เป้าหมายส่วนหน่ึงของสาํนักวิชาการ/สถาบนั จะนําไปตอบตวัช้ีวดัแผน KM ระดบักรม 
 

ผูก้าํกบัตวัช้ีวดั :   ผอ.สาํนกัจดัการความรู ้ เบอรต์ดิต่อ  :  02-5903251-3 
  ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล  1.  นางมณี   สขุประเสรฐิ         เบอรต์ดิต่อ  :     02-5903251-3 ต่อ 19  
  2.  นางสาวเพยีงใจ  ศรเีพช็ร เบอรต์ดิต่อ  :     02-5903251-3 ต่อ 15  
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ผูป้ระสานแต่ละหน่วยงาน:  
 

ช่ือผูป้ระสาน/เบอรโ์ทร 
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

วิภาวี  ธรรมจาํรสั 
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 14 
มอืถอื 08 1442 6396 
E-mail : veef4@hotmail.com 
 

-สาํนกัระบาดฯ / สาํนกัโรคเอดสฯ์ /สาํนกังานฯยาสบู /กลุม่
ตรวจสอบภายใน /สถาบนับาํราศฯ / กพร. /กองแผนงาน  
- สคร.1 /  สคร.12 
 

วิภาวรรณ  ศรีสเุพชรกลุ 
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 18 
มอืถอื 08 5150 5119 
E-mail : somkm@hotmail.com 
 

-สาํนกัโรคไมต่ดิต่อ /สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีฯ / สาํนกั 
งานฯ แอลกอฮอล ์/กองการเจา้หน้าที ่/ สาํนกังานเลขานุการกรม  
- สคร.6  / สคร.7 / สคร.10 

วฒันชยั  ภมุรินทร ์
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 17 
มอืถอื 08 4439 0384 
E-mail : wat_wp@msn.com 
 

-สาํนกัโรคตดิต่อทัว่ไป / สาํนกัโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่/ สาํนกัโรค-   
 ตดิต่อนําโดยแมลง / สาํนกังานเผยแพรฯ่ /สถาบนัราชประชาฯ /  
  ศนูยส์ารสนเทศ  
- สคร.4 / สคร.9 

อรณิชา  สมิตทนัต ์
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 15 
มอืถอื 08 7674 4104 
E-mail : softsoft12@hotmail.com 
 

-สาํนกัวณัโรค /สาํนกังานฯวคัซนี / กองคลงั 
-สคร.2  /  สคร.3  / สคร.5 /  สคร.8 /  สคร.11 
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ผงั Flowchart 
การจดัการความรู้เพ่ือสนับสนุน                          

ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 

           
           
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

1. การเตรียมการระดบักรม 

กรมฯกาํหนด 6 ยทุธศาสตร ์

(เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์กรมฯในปี 2563) 

1. เครอืขา่ยใน/นอกประเทศ 

2. มาตรฐานวชิาการ 
3. สือ่สารสาธารณะ 
4. PHER 

5. ประเมนิผล 
6. พฒันาองคก์ร 
 

กองแผนถ่ายทอดยทุธศาสตรใ์หทุ้ก
หน่วยงานจดัทาํคาํรบัรองการปฏบิตัิ
ราชการ และกาํหนด KPI ทีต่อ้งบรรลุ 

หน่วยงานจดัทาํแผนทีย่ทุธศาสตรห์น่วยงาน
(Strategic Map)  

เริม่ตน้ 

- กองแผนกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร ์/ 
เป้าประสงค ์/ KPI/ คา่เป้าหมาย ทีต่อ้งบรรลุ
แต่ละเป้าประสงค ์

- สาํนกัKM จดัทาํ “องคค์วามรูจ้าํเป็นสาํหรบั
สนบัสนุน 6 ประเดน็ยทุธศาสตร”์ 
 

หน่วยงานแต่งตัง้คณะทาํงาน 
( KM Team) 

- ประธานคณะทาํงานคอื CKO      
ซึง่ไมต่อ้งเป็นผูบ้รหิารกไ็ด ้

-  กาํหนดวสิยัทศัน์/ยทุธศาสตรห์น่วยงาน
โดยใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และ
ยทุธศาสตรข์องกรม 

 

2. การเตรียมการระดบัหน่วยงาน 
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หน่วยงาน (โดย KM Team) กาํหนดองคค์วามรู ้     
ทีจ่าํเป็นต่อการสนบัสนุนประเดน็ยทุธศาสตร์
(หน่วยงาน) หรอืเพือ่ทาํใหบ้รรลุพนัธกจิ  
วสิยัทศัน์  หน่วยงาน 

จดัทาํแผน KM 
( KM Action Plan) 

ใช้แบบฟอรม์ท่ี 2 “KM Action Plan” 

KM Process 
7 ขัน้ตอน 

Change Management Process 
6 องคป์ระกอบ 

-  สาํนกั/สถาบนัเลอืก 3 องคค์วามรู ้        
(จาก 6 ประเดน็ยทุธศาสตร)์ 
-  กองบรหิารเลอืก 1 องคค์วามรู ้          
(ในยทุธศาสตรพ์ฒันาองคก์ร) 
ใช้ “แบบฟอรม์ 1” จาํแนกองคค์วามรู้             
ท่ีจาํเป็นฯ 

3. การจดัทาํแผน KMระดบัหน่วยงาน 

หน่วยงานประเมนิองคก์รตนเอง 
ดา้นการจดัการความรู ้(ทัง้ 5 ดา้น) 

-  ใชแ้บบประเมนิองคก์รตนเองดา้นการ
จดัการความรู ้ 5 ดา้น คอื กระบวนการ,
ภาวะผูนํ้า,วฒันธรรม KM,เทคโนโลย,ีการ
วดัผล 
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ผงัการบรูณาการกระบวนการจดัการความรู ้(KM Process 7 ขัน้ตอน) 
และกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง  

(Change Management Process 6 องคป์ระกอบ) 
 

 
 
 
 
 

           
           

         

KM Process 
7 ขัน้ตอน 

1. บง่ชีค้วามรู ้

2. สรา้ง/แสวงหาความรู ้

3. จดัความรูเ้ป็นระบบ 

4. ประมวล/กลัน่กรองความรู ้

5. เขา้ถงึความรู ้

6. แลกเปลีย่นความรู ้

7. สรปุบทเรยีน 

 เป้าหมาย KM 
1. วิสยัทศัน์/พนัธกิจ 
2. สนับสนุนประเดน็
ยทุธศาสตรข์องกรมฯ /          
กลยทุธ ์/กระบวนงาน 
1. เครอืขา่ยใน/นอกประเทศ 
2. มาตรฐานวชิาการ 
3. สือ่สารสาธารณะ 
4. PHER 
5. ประเมนิผล 
6. พฒันาองคก์ร 
 

1. เตรยีมการปรบัพฤตกิรรม 
(สรา้งการยอมรบั) 

2. การสือ่สาร 3. กระบวนการ/เครือ่งมอื 

4. การฝึกอบรมและ
เรยีนรู ้

5. ประเมนิผล 6 .ยกยอ่ง / ชมเชย และให้
รางวลั 
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หน่วยงานปฏบิตัติามแผน KM 
ทีก่าํหนดไว ้

- หน่วยงานรายงานผลในระบบ 
Estimate ตามรายไตรมาส 
ใช้แบบฟอรม์ SAR 
 

สาํนกั KM จดัพมิพส์รปุบทเรยีนงาน KM     
ของหน่วยงานและเผยแพรใ่นเวท ี         

ตลาดนดัความรู ้

- เวทตีลาดนดัความรูค้าดวา่
จะจดัประมาณปลายเดอืน
สงิหาคม 2554 

หน่วยงานสรปุบทเรยีน(องคค์วามรูแ้ละ
บทเรยีนทีไ่ดร้บั) สง่สาํนกั KM เพือ่เผยแพร่
ในตลาดนดัออนไลน์ ภายใน 15 สงิหาคม 54 

สิน้สดุ 

หน่วยงานสง่แผนKM ใหส้าํนกัฯ 
ภายในวนัที ่5 มค.54 (ไตรมาสแรก) 

สาํนกั KM ประมวลขอ้มลูสง่กพร.
ตรวจประเมนิ (ในภาพรวมกรม) 

4. การปฏิบติัตามแผนและระบบรายงาน 

- ใช้แบบฟอรม์ท่ี 3 “แนวทางการ
สรปุบทเรียน” 
- สาํนกัKMจดัเตรยีมพืน้ที ่   
“ตลาดนดัออนไลน์”                   
(คลงัความรู)้ บนเวบ็ไซต ์
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คาํอธิบาย 
  
 
 

 

ในขัน้ตอนน้ี จะเป็นขัน้ตอนระดบักรม  คอืการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจของกรมฯ ซึ่งจะ
เชื่อมโยงไปถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตวัชี้วดัความสําเร็จของเป้าประสงค์ ระดบัน้ี
หน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั คอื กองแผนงาน  

วสิยัทศัน์กรม คอื “เป็นองคก์รชัน้นําระดบันานาชาติ ท่ีสงัคมเช่ือถือและไว้วางใจ เพ่ือ
ปกป้องประชาชนจากโรคและภยัสขุภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563” 

ม ี 6  ประเดน็ยทุธศาสตร ์คอื 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : การพฒันา และร่วมมอืกบัเครอืข่ายภาคภีายในประเทศและนานาชาต ิ

รวมทัง้สนับสนุนพื้นที่ในการดําเนินงานเฝ้าระวงัป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสทิธภิาพ และยัง่ยนื 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : การพฒันาเป็นศูนยก์ลางนโยบาย มาตรการ นวตักรรม ขอ้มลูอา้งองิ และ
มาตรฐานวชิาการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพของชาต ิทีไ่ดม้าตรฐานสากล และเป็น
ทีย่อมรบั   

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : การสื่อสารสาธารณะและประชาสมัพนัธอ์ยา่งทัว่ถงึและไดผ้ล เพื่อป้องกนั
ควบคุมโรคและภยัสขุภาพ 

   

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : การเตรยีมความพรอ้ม และดาํเนินการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภยัพบิตั ิอยา่งรวดเรว็ ตามความตอ้งการของพืน้ที ่และไดม้าตรฐานสากล 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 : การตดิตามและประเมนิผลภาพรวมของการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรค
และภยัสขุภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6  : การพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการองคก์รและบุคลากรใหม้ขีดี
สมรรถนะสงูไดม้าตรฐานสากล 

 

ทุกหน่วยภาคราชการตอ้งแสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิ ์ของการปฏบิตังิานใน 4 มติ ิคอื 
มิติประสิทธิผล :  ตอบผลสาํเรจ็ของภารกจิงานในความรบัผดิชอบ 
มิติคณุภาพ :  ตอบผลสาํเรจ็ (เชงิคุณภาพ) ของภารกจิงาน 
มิติประสิทธิภาพ :  แสดงถงึผลสาํเรจ็ของงานมคีวามคุม้คา่, มตีน้ทุนต่อหน่วย (ทีล่ดลง) 
มิติพฒันาองคก์ร :  ตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่าการทีอ่งคก์รมผีลงานใน 3 มติขิา้งตน้นัน้ องคก์ร

ตอ้งมกีารวางระบบเพือ่พฒันาคน/หรอืพฒันาองคก์รอยา่งไร 

1. เตรียมการระดบักรม 
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ในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร(์ทัง้ 6 ประเดน็ยุทธศาสตร)์ กองแผนงานไดก้ําหนดเป้าประสงค์
และตวัชีว้ดั(KPI)ของเป้าประสงค ์   ภาพความเชื่อมโยงของประเดน็ยุทธ ์, เป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดั 
(ปรากฏตามภาพ)  ซึง่กองแผนงานไดด้าํเนินการถ่ายทอด(Strategy Map)ใหก้บัทุกหน่วยงานแลว้ 

 
ในส่วนของ “การจดัการความรู้เพ่ือสนับสนุน 6 ประเดน็ยุทธศาสตร”์ เมื่อกองแผนงาน

กําหนดยุทธศาสตร(์งานสาํคญัๆ)เพื่อใหก้รมฯบรรลุวสิยัทศัน์  กําหนดเป้าประสงค(์ภาพความสาํเรจ็
ของแต่ละยุทธศาสตร)์และตวัชี้วดัเป้าประสงค์แล้ว  สํานักจดัการความรูต้้องกําหนด “องคค์วามรู้
จาํเป็น”ทีจ่ะทําใหแ้ต่ละยุทธศาสตรส์มัฤทธิผ์ล  เพื่อการนําไปสู่ การสรา้งความรู ้, การถ่ายทอด
ความรู ้, การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู ้และการนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ ซึง่เป็นการวางระบบของ
การจดัการความรูใ้หอ้ยูก่บัองคก์รถงึแมผู้ป้ฏบิตังิานจะจากองคก์รไปแลว้กต็าม  
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1. เมื่อกองแผนไดถ่้ายทอดประเดน็ยุทธศาสตร ์เป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดั (KPI) ในระดบักรม

ให้กบัทุกหน่วยงานแล้ว หน่วยงานต้องกลบัมาทบทวน วิสยัทศัน์/ยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และยทุธศาสตรข์องกรม 

2. หน่วยงานจดัทําแผนทียุ่ทธศาสตรห์น่วยงาน (Strategic Map) พรอ้มจดัทําแผนงาน/
โครงการทีต่อบสนองประเดน็ยทุธศาสตร ์

 
 

 
  
เมื่อหน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์  มีประเด็นยุทธ์และมีแผนงานโครงการเพื่อตอบสนอง

ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ลว้  ขัน้ตอนน้ีจะเป็นการจดัทาํแผน KM หน่วยงาน  เริม่ดว้ย 
1. หน่วยงานแต่งตัง้คณะทาํงาน( KM Team)  โดยกําหนดบทบาทความรบัผดิชอบของ

ประธาน / เลขา และสมาชกิใหช้ดัเจน  ทัง้น้ี ประธานคณะทํางานคอื CKO ไม่จํากดัว่าจะตอ้งเป็น
ผูบ้รหิารหน่วยงาน 

2. KM Team ประเมินองคก์รตนเอง(ทัง้ 5 หมวด)ดา้นการจดัการความรู ้เพื่อจะไดท้ราบ
จุดแขง็ จุดอ่อนขององคก์รตนเอง(ในดา้นการจดัการความรู)้ ประโยชน์ทีไ่ดค้อื หน่วยงานสามารถนํา
ผลวเิคราะหไ์ปวางแผนปรบัปรงุใหห้น่วยงานได ้รวมทัง้ทาํใหส้าํนกั KM ทราบสถานการณ์การจดัการ
ความรูข้องทุกหน่วยงานในภาพรวมกรมฯ และจะไดนํ้าขอ้มลูมากาํหนดการขบัเคลื่อนในภาพรวมกรม
ฯได ้

3. หน่วยงานต้องกําหนดองคค์วามรู้จาํเป็นของหน่วยงาน (โดย KM Team) โดยการ
กําหนด “โจทย ์ KM” ที่จะต้องทําว่า คอือะไร การกําหนดโจทยใ์หช้ดัเป็นเรื่องทีม่คีวามสําคญัมาก  
เพราะจะชว่ยใหเ้รากาํหนดแนวทาง ขัน้ตอนการทาํงานชดัไปดว้ย    

 
 

 
 
 

 
 
 

2. เตรียมการระดบัหน่วยงาน 

3. การจดัทาํแผน KM ระดบัหน่วยงาน 



14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เมื่อได ้“โจทย ์KM” ที่ชดัเจนแล้ว กต็้องมกีารจดัทําแผน KM Action Plan ใหร้ะบุ

รายละเอยีดในแบบฟอรม์ 2 แผนKM ฉบบัปฏบิตักิารน้ี ใหบู้รณาการ KM Process 7 ขัน้ตอน               
กบั Change Management Process 6 องคป์ระกอบ  

 

 KM  Process ( KP)  มีองคป์ระกอบ  7  ขัน้ตอน  ไดแ้ก่ 

1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) เมื่อได ้“โจทย ์KM” (ซึ่งเป็น
เป้าหมายของการใชเ้ครื่องมอื KM เพื่อจะทําใหผ้ลงานดขีึน้ พฒันาขึน้แลว้) หน่วยงานตอ้งพจิารณา
วา่ “โจทยK์M”น้ีถา้จะทาํใหส้าํเรจ็  เราตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถอะไร ซึง่กค็อื “การคดัเลอืกหรอืบ่งชี้
ความรู”้ นัน่เอง          

หรอืเป็นองคค์วามรูท้ีท่าํให ้บรรลุพนัธกจิ วสิยัทศัน์ของหน่วยงาน เป็นการวเิคราะห์
รปูแบบและแหล่งความรูท้ีม่อียู ่“เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร  เรามีความรู้เร่ืองนัน้หรือยงั” 
   

             2)  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็น
ขัน้ตอนทีต่่อเน่ืองจากการบ่งชีค้วามรูแ้ลว้  ถา้เราจะบรรลุ “โจทย ์KM” โดยตอ้งใช ้“ความรูเ้รื่อง......”  
เราจะตอ้งแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ ทีใ่ดบา้ง ทัง้ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน ทัง้ในตวัคน (Tacit) 
หรอืในเอกสาร(Explicit)   เพื่อจดัทําเน้ือหา ใหต้รงกบัความต้องการที่จะใชง้าน ถ้าอยู่ในตวัคนควร
ต้องสอบถามหรอืถอดบทเรยีนองค์ความรูอ้อกมา “ความรู้อยู่ท่ีใคร อยู่ในรูปแบบอะไร เป็น
เอกสาร ? หรือเป็นประเภทไหน จะเอามาเกบ็รวมกนัได้อย่างไร หรือเราต้องสร้างความรู้
ขึน้มาใหม่ ??” 

 

ข้อควรระวงั  การทําแผน KM ตอ้งไม่เริม่ที ่“ตวัองคค์วามรู”้ แต่ใหเ้ริม่ที ่“โจทย ์KM”  (หรอืถา้คุน้ชนิกบั
โมเดลปลาท ูกค็อื หวัปลาท ูนัน่เอง) โจทย ์KM จะเป็นเสมอืน “เป้าหมาย”ทีเ่ราตอ้งการ ซึง่จะไดม้าจาก 

 ปัญหาท่ีต้องการแก้ไข  อาจมกีารทบทวน/ถอดบทเรยีนว่าแผนงาน โครงการทีเ่รารบัผดิชอบใน
ปีทีผ่า่นมา อะไรทีเ่ราทาํไดด้(ีสาํเรจ็) อะไรทีย่งัทาํไมไ่ดด้ ีตรงไหนทีค่วรจะนํามาปรบัปรงุ และทีต่อ้งปรบัปรุง
น้ี “ตอ้งใชค้วามรู ้ / ความสามารถอะไร” 

 ส่ิงท่ีต้องการพฒันา  หากงานในความรบัผดิชอบของเรา  ซึง่เราทาํไดด้แีลว้(ไม่มปีญัหาอะไร) 
ใหต้ัง้คาํถามวา่ ถา้เราจะทาํใหด้กีวา่น้ี  เราตอ้งปรบัปรงุตรงไหนบา้ง สว่นทีต่อ้งปรบัปรงุน้ี “เราตอ้งใชค้วามรู ้
/ ความสามารถอะไร” 

 ส่ิงท่ีทาํให้เราบรรลวิุสยัทศัน์หรือบรรลกุลยทุธอ์งคก์ร  ขอ้น้ีกค็ลา้ยๆกบัสองขอ้แรก ถา้เราจะ
บรรลุวสิยัทศัน์หรอืกลยทุธข์ององคก์ร “ เราตอ้งมคีวามรู ้/ ความสามารถในเรือ่งอะไรบา้ง ?” 

อยา่ลมื !! KM คอืเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหเ้ราทาํงานไดอ้ยา่ง “มคีุณภาพ”มากขึน้ คอืตอ้งไปทาํงานรว่ม
(บรูณาการ)กบัแผนงาน / โครงการทีท่าํอยูน่ัน่เอง !! 
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  3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ  (Knowledge Organization) เมื่อไดร้วบรวมความรู้
ทัง้ภายใน ภายนอกองค์กร ทัง้ในตวัคนหรอืในเอกสารแล้ว  เราต้องแบ่งชนิดและประเภทหรอืวาง
โครงสรา้งของความรู ้เพื่อจดัทําระบบใหง้า่ยและสะดวกต่อการคน้หาและใชง้าน “จะแบ่งประเภท
หวัข้อหรือวางโครงสร้าง(Knowledge Structure )ของความรู้นัน้อย่างไร” 
 

  4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and  
Refinement)  หลงัจากแบ่งประเภท/หวัขอ้ หรอืโครงสรา้งความรูท้ีเ่ราต้องใชง้าน ใหส้ะดวกต่อ
ผูใ้ชง้านแลว้  เพือ่ใหค้วามรูท้ีพ่รอ้มใชง้านน้ีมคีวามถูกตอ้ง  เราตอ้งกลัน่กรองใหไ้ด ้“ความรูท้ีถู่กตอ้ง” 
ซึง่อาจผา่นการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆโดยตรง พรอ้มจดัทาํรปูแบบและภาษา ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร “จะทาํให้เข้าใจง่าย  และสมบรูณ์อย่างไร” 
 

  5)  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ภายหลงัจากกลัน่กรองความรูใ้หเ้ป็น 
“ความรู้ที่ถูกต้อง”แล้ว  ต้องให้ผู้ใช้งานเขา้ถึงความรูไ้ด้อย่างสะดวก รวดเรว็ ในเวลาที่ต้องการใช ้
“ของคนที่ทํางานในเรื่องนัน้ๆ”(เป็นความเฉพาะ เจาะจงกบักลุ่มเป้าหมาย  มใิช่การเผยแพร่ความรู้
ให้แก่คนอื่นทัว่ๆไป) ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT)มาประยุกต์ใช้  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย(คณะทํางานและผูเ้กี่ยวขอ้งในเรื่องนัน้)เขา้ถงึความรูด้งักล่าวไดง้่าย  “เรานําความรู้
นัน้ มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่” 
 

  6)  การแบง่ปันแลกเปล่ียนความรู้(Knowledge Sharing)  เป็นการนําความรูท้ีไ่ด้
จากการปฏบิตัิงานแล้วมาแลกเปลี่ยนเคลด็ลบั  เทคนิคในการทํางาน เทคนิคการแก้ไขปญัหาฯลฯ 
หรอืเมือ่นําคูม่อืการปฏบิตังิานฯไปใชแ้ลว้  มาแลกเปลีย่นกนัวา่ควรจะปรบัแกไ้ขตรงไหน อยา่งไรบา้ง 
การแลกเปลีย่นเรยีนรูน้ี้ทาํไดห้ลากหลายวธิกีาร 
 

กรณเีป็น Explicit Knowledge อาจจดัทาํเป็นเอกสาร , ฐานความรู ้,เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

กรณีเป็น Tacit Knowledge  อาจอยูใ่นวงชุมชนนกัปฏบิตั ิ(CoP) , การแลกเปลีย่นความรู ้
ประสบการณ์ทํางานในระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) ,ทมีขา้มสายงาน , การยมืตวั(ยมืตวัผูรู้ ้
ผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ ใหม้าปฏบิตังิานในอกีทีห่น่ึง) ,หรอืการจดัเวทใีหแ้ลกเปลีย่นเป็นการเฉพาะ
ในเรื่องนัน้ๆ เช่น ตลาดนัดความรูโ้รคไม่ตดิต่อ , ตลาดนัดความรูเ้รื่องการรบัมอืโรคไขห้วดัใหญ่
,ตลาดนดัความรูเ้รือ่ง การดแูลผูป้ว่ยเบาหวานในชุมชน ฯลฯ 

 

 เครื่องมอืในการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ไีดอ้ยา่งหลากหลาย (ขึน้กบักลุ่มเป้าหมาย) เช่น การทาํ 
CoP,  เรื่องเล่าเรา้พลงั(Storytelling) , สุนทรยีสนทนา(Deep Listening) ,การถอดบทเรยีน โดยม ี
“คุณอาํนวย” “คุณบนัทกึ” จะเป็นตวัชว่ยใหเ้วทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูม้กีารสกดั “ความรูส้าํคญั” จดัทาํ
เป็น Explicit Knowledge เพือ่นําไปใชง้านต่อไป “มีการแบง่ปันให้ความรู้กนัหรือไม่” 

 

 ในปี 2554 สาํนกั KM เตรยีมจดัเวทกีลาง (ตลาดนดัความรู)้ ใหทุ้กหน่วยงานนําผลงาน KM  
มาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(คาดวา่ประมาณเดอืนสงิหาคม 54) 
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7)  การเรียนรู้ (Learning) เป็นการนําความรูท้ี่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้
ประโยชน์ในการทํางานเพื่อแก้ปญัหา  พัฒนาองค์กรหรือเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
ขณะเดยีวกนัคนทาํงานกจ็ะไดป้ระสบการณ์ใหมเ่ป็น “ความรูชุ้ดใหม”่ ทีจ่ะนําไปใชใ้นการทาํงาน เมื่อ
นําความรูไ้ปใชแ้ลว้กลบัมาแบ่งปนัแลกเปลีย่น  กจ็ะไดค้วามรูใ้หมไ่ปใชอ้กี  อยา่งน้ีไปเรื่อยๆไมส่ิน้สุด  
เป็นการยกระดบัหมนุเกลียวความรู้ไปเร่ือยๆไม่รู้จบ 
 

 Change Management Process (CMP) 6 องคป์ระกอบ  

เป็นกระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลง โดยหลกัคดิทีว่่า การจดัการความรูเ้ป็นพืน้ฐานของ 
“วัฒนธรรมการเรียนรู้” เป็นเรื่อง “วินัยและนิสัยใหม่” ที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ทําอะไร
แบบเดมิๆ  ต้องทําดขีึน้กว่าเดมิเรื่อยๆ ซึ่งจําเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม หรอืกระบวนการ 
Change Management Process  นัน่เอง หน่วยงานสามารถบูรณาการแผน KM Process  7 ขัน้ตอน 
เขา้กบั Change Management Process 6 องคป์ระกอบได ้     
 

Change Management Process   ม ี  6 องคป์ระกอบ  คอื 

1. การเตรียมการและปรบัเปล่ียนพฤติกรรม  เชน่ กจิกรรมการใหก้ารสนบัสนุนจาก
ผูบ้รหิาร/คณะทาํงานทีร่บัผดิชอบ, เตรยีมวางระบบการตดิตามประเมนิผล , กาํหนดปจัจยั
ความสาํเรจ็ของงานอยา่งชดัเจน 

2. การส่ือสาร  เช่น กจิกรรมทีท่าํใหทุ้กคนเขา้ใจถงึสิง่ทีห่น่วยงานจะทาํ , ประโยชน์ทีจ่ะเกดิ
ขึน้กบัทุกคน และทุกคนจะมสีว่นรว่มไดอ้ยา่งไร 

3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยในการคน้หา เขา้ถงึ ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรูไ้ด้
สะดวก รวดเรว็  การเลอืกใชก้ระบวนการและเครื่องมอืขึน้กบัชนิดความรู ้ลกัษณะงาน วฒันธรรม
องคก์ร ฯลฯ 

4. การเรียนรู้  เพื่อสรา้งความเขา้ใจและตระหนักถงึความสําคญัของการจดัการความรู ้โดย
การเรยีนรู ้ตอ้งพจิารณาถงึ เน้ือหา , กลุ่มเป้าหมาย, วธิกีาร, การประเมนิผลและปรบัปรงุ 

5. การประเมินผล เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว้หรอืไม่ ,           
มกีารนําผลมาปรบัปรุงแผนและดําเนินการใหด้ขีึน้, นําผลจากการประเมนิมาสื่อสารกบับุคลากรใน
หน่วยงาน 
              6. ช่ืนชม /ยกย่อง /ให้รางวลั  เป็นการยกย่อง ชื่นชม หรอืใหร้างวลัแก่ผูท้ีป่ฏบิตังิานดเีด่น
หรอืดเีลศิ เพื่อเป็นขวญัและกําลงัใจ รางวลัอาจเป็น เงนิ  สิง่ของ หรอืคํายกย่อง ชมเชยกไ็ด ้ขึน้กบั
บรบิทและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน   
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1. เมื่อหน่วยงานสง่แผน KM Action Plan ใหส้าํนกั KM ภายในวนัที ่ 21 เดอืนมกราคม 54 
แลว้  หน่วยงานกด็ําเนินการตามกจิกรรมในโครงการ ขณะเดยีวกนัหน่วยงานกต็้องรายงานผลการ
ดาํเนินงานในระบบ Estimate ของกองแผนงาน (ใชแ้บบฟอรม์ SAR) ไตรมาสที ่2, 3, 4 (ภายในวนัที ่ 
5 เม.ย. /5 ก.ค. / 5 ต.ค. 54)   

 

2. เมื่อสิน้สุดโครงการ ทุกหน่วยงานตอ้ง “สรุปบทเรยีน” ตามแบบฟอรม์ที ่3 ว่า KM Team 
หรอืหน่วยงานได ้“ความรู”้ หรอื “บทเรยีน”อะไรบา้งจากการทาํงานโครงการนี้ (ถา้เป็นโครงการระยะ
ยาวหลายปี ใหส้รุปบทเรยีนเฉพาะปี 2554น้ี) สง่สาํนกั KM  ภายใน 15 สิงหาคม 2554  สาํนกั KM 
จะเตรยีมพืน้ที ่“ตลาดนดัออนไลน์”(คลงัความรู)้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกัฯให ้

 

3. เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นวงกวา้ง สาํนัก KM จะจดัเวทกีลางหรอื “ตลาดนัด
ความรู”้ ใหทุ้กหน่วยงานนําผลงานโครงการKMมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(คาดว่าจะจดัประมาณเดอืน
สงิหาคม 54) 

 

หมายเหตุ: สาํนัก KM จะพิมพผ์ลงาน “การจดัการความรู้ ของหน่วยงานในสงักดั            
กรมควบคมุโรค” โดยใช้ข้อมลูจากการสรปุบทเรียนของทุกหน่วยงาน (ในหวัข้อท่ี 2) 

 

 4. ผลงานของสํานักวชิาการ สํานัก KM จะประมวล / จดัทําเน้ือหาเพื่อประกอบการส่ง
ประเมนิผลงาน (ภาพกรมฯ) แก่คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การปฏิบติัตามแผนและระบบรายงาน 
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ภาคผนวก 
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• แบบฟอรม์ 0 : บ่งชีค้วามรูจ้าํเป็นของกรมฯ ใน 6 ประเดน็ยทุธศาสตร ์

• แบบฟอรม์ 1 : การจาํแนกองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นของหน่วยงาน 
                      - สาํนกัวชิาการ /สถาบนั /สคร. 
              - กองบรหิาร 

• แบบฟอรม์ 2 : แผนปฏบิตักิารจดัการความรู(้KM Action Plan) 

• แบบฟอรม์ 3 : แนวทางการสรปุบทเรยีน 

• แบบฟอรม์ SAR (Self Assessment Report) : แบบรายงาน(เชงิคณุภาพ) 

• แบบประเมนิองคก์รตนเองดา้นการจดัการความรู ้
 
 

แบบฟอรม์ที่เกี่ยวข้อง  
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แบบฟอรม์ที่ 0  องคค์วามรู้ที่จาํเป็นเพื่อสนับสนุน 6 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ 
ของกรมควบคมุโรค 

 
 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : 
การพฒันา และรว่มมอืกบัเครอืขา่ย
ภาคภีายในประเทศและนานาชาต ิ
รวมทัง้สนบัสนุนพืน้ทีใ่นการ
ดาํเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและ
ควบคุมโรคและภยัสขุภาพอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และยัง่ยนื 

1.1เครอืขา่ยทุกระดบั สามารถ
บรหิารจดัการ และขบัเคลื่อน 
การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม
โรค/ภยัสขุภาพ และการบงัคบั
ใชก้ฎ หมาย เพือ่ลดปญัหาทีม่ี
ผล กระทบต่อสขุภาพ 

1.1.1 รอ้ยละของจงัหวดัทีม่รีะบบ
บรหิารจดัการ และสนบัสนุนตาม
มาตรฐานทีก่าํหนดเพือ่พฒันา"
อาํเภอป้องกนัควบคุมโรคเขม้แขง็
แบบยัง่ยนื" 

รอ้ยละ  100  
 

1.   องคค์วามรู้สาํหรบัสนับสนุน สสจ.  

- ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการสนบัสนุนอาํเภอให้
เป็นอาํเภอป้องกนัควบคุมโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื  

-     หลกัเกณฑ/์คุณลกัษณะของอาํเภอป้องกนัควบคุม 
       โรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื (ในระดบัจงัหวดั/อาํเภอ) 
-      เทคนิคการถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูป้ฏบิตั ิ

2.   องคค์วามรู้ดาํเนินงานประสานเครือข่ายใน
ประเทศ 

-     ทกัษะและเทคนิคการประสานงาน 
-     การถ่ายทอดความรูก้บัเครอืขา่ย 

- การบรหิารจดัการความสมัพนัธเ์ครอืขา่ย 
- การสือ่สารประชาสมัพนัธ ์

- การจดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) 
กบัเครอืขา่ยในประเทศ 

 
 
 
 
 
 

1.1.2 รอ้ยละของอาํเภอทีเ่ป็น"อําเภอ
ป้องกนัควบคุมโรคเขม้แขง็แบบ
ยัง่ยนื"ตามคุณลกัษณะทีก่าํหนด 

รอ้ยละ  5 
 

 

  1.1.3 รอ้ยละของจงัหวดัทีม่ ี"อาํเภอ
ป้องกนัควบคุมโรคเขม้แขง็แบบ
ยัง่ยนื" ตามคุณลกัษณะทีก่าํหนด
อยา่งน้อย 1 อาํเภอ 

รอ้ยละ  50 
 

  1.1.4 จาํนวนขอ้ตกลงความรว่ม
มอืใหมท่ีก่รมควบคุมโรคลงนาม
ขอ้ตกลงกบัเครอืขา่ยหรอืองคก์ร
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ

รอ้ยละ  5 
 

  1.1.5 รอ้ยละของขอ้ตกลงความ
รว่มมอืทีด่าํเนินการสาํเรจ็ตามที่
กาํหนด 
 

รอ้ยละ 70 
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 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์

 1.2 ประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ไดร้บับรกิารเฉพาะโรคและภยั
สขุภาพทีส่าํคญั ตลอดจนโรค
อุบตัใิหมท่มีคีุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

1.2.1 จาํนวนประชาชน
กลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บับรกิารเฉพาะ
โรคและภยัสขุภาพทีส่าํคญั ตลอดจน
โรคอุบตัใิหมท่มีคีุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  (ราย) 

5,119,000 คน 
 

3.   องคค์วามรู้ดาํเนินงานการประสานเครือข่าย            
      ต่างประเทศ) 

- ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ (อ่าน, ฟงั, พดู 
และการเขยีน) 

- ภาษาองักฤษสาํหรบัการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์
- การจดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) 

กบัต่างประเทศ 
4.   องคค์วามรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 
     4.1 โรคเอดส ์ วณัโรค โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ)์ที่
ตอ้งใหบ้รกิารแก่ประชาชนเฉพาะกลุม่ใน 2 สถาบนัและ 
ศนูยส์าธติบรกิาร  
      4.2  การใหบ้รกิารทีเ่ป็น Vertical Program  เชน่        

- โรคตดิต่อนําโดยแมลง 
- ฉีดวคัซนี 

- ตรวจคดักรองโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ 
- การตรวจทางอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

     4.3   ความรูเ้รือ่งโรคและภยัสขุภาพทีเ่ป็นปญัหา
เฉพาะในพืน้ที ่(ทอ้งถิน่)   
     4.4   ความรูเ้รือ่งโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่ 
     4.5   ความรูเ้รือ่งกฎอนามยั (IHR 2005) 
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 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : 

การพฒันาเป็นศนูยก์ลางนโยบาย 
มาตรการ นวตักรรม ขอ้มลูอา้งองิ 
และมาตรฐานวชิาการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสขุภาพ
ของชาต ิทีไ่ดม้าตรฐานสากล และ
เป็นทีย่อมรบั 
 

2.1 เป็นศนูยก์ลางของนโยบาย 
มาตรการ นวตักรรม ขอ้มลู
อา้งองิดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคและภยัสขุภาพของ
ชาตทิีไ่ดม้าตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรบั และเชื่อถอื 

2.1.1 รอ้ยละของนโยบาย มาตรการ 
นวตักรรม ขอ้มลูอา้งองิและผลงาน 
วจิยัมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

รอ้ยละ  80 
 

1. องคค์วามรู้ในการทาํวิจยัและจดัทาํผลงานวิชาการ
ด้านการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

- ความรู ้เชีย่วชาญเฉพาะโรค 9 โรค (เอดส/์ 
ไขห้วดัใหญ่ / วณัโรค /ไขเ้ลอืดออก /อุจจาระรว่ง 
/เบา หวาน /ความดนั /บุหรี ่/สรุา) 

หมายเหต:ุ  9 โรคเป็นนโยบายสาํคญัในระดบักระทรวง 

- ความรูด้า้นพฤตกิรรมศาสตร,์ มนุษยศาสตร,์  
สงัคมศาสตร,์ การพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 

-   การจดัทาํขา่วกรอง/เตอืนภยั  

- กระบวนการทาํวจิยั ตามเกณฑม์าตรฐานสากล
(ระดบัพืน้ที ่/ประเทศ / นานาชาต)ิ       

- การนําเสนอผลงานวจิยัในและต่างประเทศ 
2.  องคค์วามรู้และขอ้มลูทีด่าํเนินตามเกณฑม์าตรฐาน 
สากล ไดแ้ก่ IHR,WHO, EIA, HIA, HA,PMQA, ISO ,Healthy 
workplace, กรอบอนุสญัญา การควบคุมการบรโิภคยาสบู 
3. การผลกัดนัเพื่อนําสู่การเป็นนโยบาย 

- กระบวนการจดัทาํนโยบายสาธารณะ  

- กระบวนการผลกัดนัเพือ่ Implement เป็นนโยบาย 
4. แนวทางและกระบวนการจดัทาํผลิตภณัฑข์องกรม 

- นโยบาย(Policy)  / มาตรฐาน(SOP)/มาตรการ
(Measurement) /แนวทาง(Guideline) /
นวตักรรม (Innovation)ของงานป้องกนัควบคุม
โรคและภยัสขุภาพ 
 

  2.1.2  รอ้ยละของผลติภณัฑท์าง
วชิาการของกรมฯทีน่ําไปกาํหนดเป็น
นโยบาย/แผนงาน/ มาตรฐาน/
มาตรการ เพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคและภยัสขุภาพของ
ประเทศ 

รอ้ยละ  70 
 

  2.1.3 รอ้ยละของนโยบาย มาตรการ 
นวตักรรม ขอ้มลูอา้งองิและผลงาน 
วจิยัของกรมฯ ทีเ่ขา้ถงึเครอืขา่ยและ
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

รอ้ยละ  100 
 

  2.1.4 รอ้ยละของเครอืขา่ยทีเ่กีย่ว 
ขอ้ง มคีวามพงึพอใจในคุณภาพของ
นโยบาย มาตรการ นวตักรรม ขอ้มลู
อา้งองิและผลงานวจิยัของกรมฯ 

รอ้ยละ  75 
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 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์

 5. กฎหมายป้องกนัควบคมุโรค (ยาสบู/ แอลกอฮอล ์ 
โรคตดิต่อ / Env.Occ / กฎหมายการควบคุมโรคระหวา่ง
ประเทศ /กฎอนามยั (IHR 2005)   

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : 
การสือ่สารสาธารณะและประชา สมั 
พนัธอ์ยา่งทัว่ถงึและไดผ้ล เพือ่
ป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพ 

3.1มกีลไกการสือ่สารสาธารณะ 
ประชาสมัพนัธแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศทีค่รอบคลุมและมี
ประสทิธภิาพไดม้าตรฐาน 

3.1.1 รอ้ยละของประชาชนที่
รบัทราบการสือ่สารสาธารณะ
เกีย่วกบัโรคและภยัสขุภาพทีส่าํคญั
ของกรมฯ 

รอ้ยละ  70 
 

1. ความรู้พืน้ฐานเรื่องการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์

- การประชาสมัพนัธ ์(Public relation) 
- การสรา้งกระแส 

- การบรหิารสือ่สารมวลชน 
- การสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร(Brand) 

- การประเมนิการรบัรูก้ารสือ่สารสาธารณะเกีย่วกบั
โรค/ภยัสขุภาพทีส่าํคญัของกรมฯ ใน
กลุม่เป้าหมายเฉพาะ 

2. ความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 9 โรค (ทีเ่ป็นนโยบาย
สาํคญัของกระทรวง) 

- การควบคุม ป้องกนัโรค และสง่เสรมิสขุภาพ 
     ( เอดส/์ ไขห้วดัใหญ่ / วณัโรค /ไขเ้ลอืดออก /    
      อุจจาระรว่ง /เบา หวาน /ความดนั /บุหรี ่/สรุา) 

1. ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ภยัสขุภาพที่เป็น
ปัญหาสาํคญัในพืน้ที่ 

2. ความรู้ที่จาํเป็นใช้ประกอบการดาํเนินงาน 

- พฤตกิรรมศาสตร ์, มนุษยศาสตร ์,สงัคมศาสตร ์   
- การพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 
- การประยกุตท์ฤษฎ/ีรปูแบบเพือ่การปรบัเปลีย่น 

พฤตกิรรมสขุภาพ 
 

3.1.2 รอ้ยละของประชาชนกลุม่ 
เป้าหมายมคีวามรูต้ามเกณฑใ์นเรือ่ง
โรคและภยัสขุภาพทีส่าํคญั (9 โรค
ไดแ้ก่ เอดส/์ ไขห้วดัใหญ่ / วณัโรค /
ไขเ้ลอืดออก /อุจจาระรว่ง /เบา หวาน 
/ความดนั /บุหรี ่/สรุาในปี54) 

รอ้ยละ  90 
 

  3.1.3.รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้า 
หมายมพีฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสม
ตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

รอ้ยละ  75 
 

  3.1.4 รอ้ยละของเครอืขา่ยกลุม่เป้า 
หมายมคีวามพงึพอใจในภาพลกัษณ์
ของกรมฯ 

รอ้ยละ  70 
 

  3.1.5 มกีลไกการบรหิารจดัการการ
สือ่สารสาธารณะเกีย่วกบัโรคและภยั
สขุภาพทีส่าํคญัซึง่บรูณาการกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ
ภายนอกกรมฯตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

ผา่น 
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 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์

- การบรหิารเครอืขา่ย(ในระดบัพืน้ที/่ระดบัชาต ิ
และ นานาชาต)ิ 

3. ความรู้พืน้ฐานเรื่องการสื่อสาร  ประชาสมัพนัธ ์

- การประชาสมัพนัธ ์(Public relation) 

- การสรา้งกระแส 
- การบรหิารสือ่สารมวลชน 
- การสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร(Brand) 

4. ความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 9 โรค 

- การควบคุม ป้องกนัโรค และสง่เสรมิสขุภาพ      
(เอดส/์ ไขห้วดัใหญ่ / วณัโรค /ไขเ้ลอืดออก /   
อุจจาระรว่ง /เบา หวาน /ความดนั /บุหรี ่/สรุา) 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : 
การเตรยีมความพรอ้ม และ
ดาํเนินการป้องกนัควบคุมโรคและภยั
สขุภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
ภยัพบิตั ิอยา่งรวดเรว็ ตามความ
ตอ้งการของพืน้ที ่และได้
มาตรฐานสากล 

4.1มกีลไกการจดัการเตรยีม
ความพรอ้มและบรูณาการระบบ
ตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นโรคและ
ภยัสขุภาพทีไ่ดม้าตรฐานสากล 

4.1.1มกีลไกและขัน้ตอนการบรหิาร
จดัการการเตรยีมความพรอ้ม และ
การตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นโรคและ
ภยัสขุภาพแบบบรูณาการตามเกณฑ์
ทีก่าํหนด 
 
 
 

ผา่น 
 

1. ความรู้เรื่อง Public Health  Emergency 
(ความหมาย /ประเภทและการจดัการ) 

2.    การเตรียมความพร้อมเพื่อรบัมือภาวะฉุกเฉินทาง 
       สาธารณสขุ 

- ประเมนิความเสีย่ง(Risk Analysis) 
- การสือ่สารความเสีย่ง(Risk Communication) 
- การบรหิารจดัการ War room 

- การวางระบบ Incident Command System (ICS) 
- การบรหิาร Logistic  

- การฝึกซอ้มแผน(ในหลากหลายรปูแบบ) 
- บทบาทหน้าทีใ่นการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินของแต่

ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4.1.2 รอ้ยละของสถานการณ์ฉุกเฉิน
และภยัพบิตัซิึง่มปีญัหาโรคและภยั
สขุภาพทีก่รมควบคุมโรคสามารถ
ตอบโตต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 

รอ้ยละ  80 
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 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์

- แนวทาง /ขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้มและ
รบัมอืภาวะฉุกเฉินดา้นโรค/ภยัสขุภาพรา้ยแรง /
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเชน่ นํ้าทว่ม  โคลนถล่ม 
ฯลฯ ตามเกณฑม์าตรฐานสากล 

3.  การพฒันาศกัยภาพเครือข่ายใหส้ามารถเตรยีมความ
พรอ้มรบัภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : 
การตดิตามและประเมนิผลภาพรวม
ของการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรค
และภยัสขุภาพของประเทศตาม
มาตรฐานสากล 

5.1 มกีลไกการพยากรณ์โรค 
การตดิตามประเมนิผลภาพรวม
และการตดิตามประเมนิผลการ
บรหิารจดัการทรพัยากรของการ
เฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคและ
ภยัสขุภาพของประเทศตาม
มาตรฐานสากล 

5.1.1มกีลไกการพยากรณ์โรค การ
ตดิตามประเมนิผลภาพรวมของการ
เฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรคและภยั
สขุภาพของประเทศ และการบรหิาร
จดัการทรพัยากรในระดบัต่างๆตาม
มาตรฐานสากล 
 

ม ี
 

1.    การพยากรณ์โรค /ภยัสขุภาพ 

- ความรูเ้รือ่งโรค/ภยัทีคุ่กคามสขุภาพประชาชน 

- การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูดา้นระบาดวทิยา 
- Model /เครือ่งมอืในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์

ขอ้มลูดา้นระบาดวทิยาของโรค/ภยัสขุภาพ          
(ทีท่นัสมยั) 

- การจดัทาํรายงานพยากรณ์โรค /ภยัสขุภาพ 
2. การกาํกบั ติดตาม ผลการดาํเนินงาน 

- ภาพรวมของกรมฯ /ภาพรวมหน่วยงาน 
- การตดิตาม ประเมนิผลโรค/ภยัสขุภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานสากล (ระดบักรม/หน่วยงาน) 
3. การประเมินในประเดน็สาํคญัต่างๆ อย่างมี

มาตรฐาน  ได้แก่ 

- ประเดน็ยทุธศาสตร ์/กลยทุธ(์ระดบักรม) 
- ความคุม้คา่ของโครงการ(ทีใ่ชง้บประมาณสงู) 

- ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของแผนงาน/   
โครงการ(ทีส่าํคญั) 

  5.1.2 จาํนวนรายงานการตดิตาม
ประเมนิผลการเฝ้าระวงั ป้องกนั
ควบคุมโรคและภยัสขุภาพและการ
ตดิตามประเมนิผลการบรหิารจดั การ
ทรพัยากรภาพรวมของประเทศ 
เกีย่วกบัโรคทีส่าํคญัโดยเป็นรายงาน
ทีม่คีุณภาพไดต้ามมาตรฐานสากล 
(เรือ่ง) 

8  เรือ่ง 
 

    5.1.2.1 รายงานการตดิตาม
ระดบัประเทศ (Midterm Review) 
 

1  เรือ่ง 
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 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์

   5.1.2.2 รายงานการประเมนิผล
ระดบัประเทศ 
 

7  เรือ่ง 
 

       -     ตน้ทนุต่อหน่วย(การป้องกนัควบคุมโรค) 
4. การจดัทาํรายงาน  

- Midterm  Review 
- ประเมนิผลระดบัประเทศ (เฉพาะโรคทีส่าํคญั 

เป็นการสงัเคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการประเมนิ
ระดบั   
ประเทศกบัเกณฑม์าตรฐานสากล) 

- ประเมนิผลทีเ่ป็นพนัธะสญัญาระหวา่งประเทศ 

- ประเมนิผลตามบรบิทพืน้ที ่(โรค /ภยัสขุภาพ
สาํคญับรเิวณชายแดน) 

   5.1.2.3 รายงานการสงัเคราะห์
เปรยีบเทยีบผลการประเมนิระดบั 
ประเทศกบัมาตรฐานสากล 
 

- 
 

  5.1.3 รายงานผลการตดิตาม
ประเมนิผลภาพรวมโรคและภยั
สขุภาพทีส่าํคญั  และการตดิตาม
ประเมนิผลการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรของการ   เฝ้าระวงั 
ป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพ
ของระดบัประเทศตามมาตรฐาน 
สากล(1 เรือ่ง) 
 

1 เรือ่ง 
 

  5.1.4 จาํนวนรายงานการพยากรณ์
โรคทีส่าํคญัตามทีก่าํหนด (เรือ่ง) 

1  เรือ่ง 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 6 : 
การพฒันาคุณภาพระบบบรหิาร
จดัการองคก์รและบุคลากรใหม้ขีดี
สมรรถนะสงูไดม้าตรฐานสากล 

6.1 เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู้
และมรีะบบบรหิารจดัการทีไ่ด้
มาตรฐาน สากล 
 
 
 
 
 
 
6.2 บุคลากรมขีดีสมรรถนะสงู
และมจีติใจใหบ้รกิาร 

6.1.1 กรมควบคุมโรคมรีะบบบรหิาร
จดัการ (6ระบบ)ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานสากล 
 
6.1.2 รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนกั
ความสาํเรจ็ของผลสมัฤทธิข์อง
มาตรการ/องคก์ารตามนโยบายการ
กาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ ี(OG) 
 
6.2.1 รอ้ยละของบุคลากรของ 
กรมควบคุมโรคมสีมรรถนะตาม
เกณฑท์ีก่าํหนด 
 
 

5 ระบบ 
 
 
 

รอ้ยละ  80 
 
 
 
 

รอ้ยละ  80 
 

1.   ระบบบริหารจดัการองคก์รตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล(PMQA) ทัง้ 7 ระบบ ไดแ้ก่ 
       1) ระบบการนําองคก์ร (สือ่สารทศิทาง นโยบาย  
การกาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ ี กาํกบัและควบคุมภายใน) 
      2) ระบบบรหิารจดัการเชงิยทุธศาสตร ์(ยุทธศาสตร ์
แผน และประเมนิ) 
       3) ระบบการเงนิ การบญัช ีการพสัดุ 
       4) ระบบบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       5) ระบบบรหิารบุคคล (HRM / HRD) 
       6) ระบบการจดัการความรู ้
       7) ระบบกระบวนการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกัและ   
           ภารกจิสนบัสนุน 
2.  นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารที่ดี (OG)           
 (โยบายหลกั 4 ดา้นและแนวทางปฏบิตั ิ)   
        1) ดา้นรฐั สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
         2) ดา้นผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
         3) ดา้นองคก์าร 
         4) ดา้นผูป้ฏบิตังิาน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ตามประเดน็ยทุธศาสตร ์

    3. เทคนิค/กระบวนการอื่นๆเพื่อการสนับสนุนการ
พฒันาคณุภาพคนและองคก์ร 

- การจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่ง 

- การจดัทาํระบบการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 
- การจดัทาํระบบควบคุมภายใน 

- การจดัทาํคาํรบัรองปฏบิตัริาชการ 
- การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
- การจดัทาํแผนยทุธศาสตรพ์ฒันาบุคลากร 

- การประเมนิความพงึพอใจ(และความไมพ่งึพอใจ)
ของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดเ้สยี(Stakeholder) 
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แบบฟอรม์ท่ี 1  การจาํแนกองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น 
 

แบบฟอรม์ท่ี 1  การจาํแนกองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นต่อการสนบัสนุนประเดน็ยทุธศาสตรข์องกรมควบคุมโรค 
ช่ือหน่วยงาน 

 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

(Objective) 
 

ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

(Target) 

องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อการ
ปฏิบติัราชการตามประเดน็
ยทุธศาสตร ์

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี.่.... ระบุเป้าประสงคท์ี่
หน่วยงานเลอืก 

ระบุตวัชีว้ดัของ
เป้าประสงคท์ี่
หน่วยงานเลอืก
(ซึง่กรมฯได้
กาํหนดตวัชีว้ดัไว้
แลว้) 

ระบุคา่เป้าหมาย
ของตวัชีว้ดั 

ระบุองคค์วามรูท้ีต่อบสนอง
เป้าประสงคต์ามทีห่น่วยงาน
เลอืก (ในคอลมัน์ที ่2) 
 
 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี.่.... 
 

 
 

   

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี.่.... 
 

 
 

   

องคค์วามรูท่ี้จาํเป็นต่อการปฏิบติัราชการตามประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์เลือกมาจดัทาํแผนการจดัการความรู้ 
คือ 
 
แผนการจดัการความรูท้ี ่1 ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี.่.... : 

องคค์วามรูท้ีจ่าํเป็น : 
เหตุผลทีเ่ลอืกองคค์วามรูน้ี้ : 
ตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองและเป้าหมายทีเ่ลอืกใชว้ดัในการทาํKM : 

 
แผนการจดัการความรูท้ี ่2 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี.่....... : 
องคค์วามรูท้ีจ่าํเป็น : 
เหตุผลทีเ่ลอืกองคค์วามรูน้ี้ : 
ตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองและเป้าหมายทีเ่ลอืกใชว้ดัในการทาํKM : 
 
 
 
 
 

สาํนักวิชาการ/

สถาบนั / สคร. 
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แผนการจดัการความรูท้ี ่3 ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี.่....... : 

 องคค์วามรูท้ีจ่าํเป็น : 

 เหตุผลทีเ่ลอืกองคค์วามรูน้ี้ : 

 ตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองและเป้าหมายทีเ่ลอืกใชว้ดัในการทาํKM : 

ผูท้บทวน 
 (ลงนาม)........................................................................ 
  ตําแหน่ง....................................................................... 

หวัหน้า KM Team 

 
 
 

ผูอ้นุมตั ิ
(ลงนาม)........................................................... 
ตําแหน่ง............................................................. 

ประธานคณะทาํงาน 
ดา้นจดัการความรูข้องหน่วยงาน(CKO) 
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แบบฟอรม์ท่ี 1  การจาํแนกองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น 
 

แบบฟอรม์ท่ี 1  การจาํแนกองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตังิานเพือ่สนบัสนุนประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6 
(พฒันาองคก์ร) หรอืเพือ่บรรลุพนัธกจิ/วสิยัทศัน์ของหน่วยงาน 
ช่ือหน่วยงาน 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์
(1) 

เป้าประสงค ์
(Objective) 

(2) 
 

ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

(3) 

เป้าหมายตวัช้ีวดั 
(Target) 

(4) 

องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น
ต่อการสนับสนุน
ประเดน็ยทุธศาสตร์
การพฒันาองคก์ร  

(5) 

 ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6 
:การพฒันาคุณภาพระบบ
บรหิารจดัการองคก์รและ
บุคลากรใหม้ขีดีสมรรถนะ
สงูไดม้าตรฐานสากล 
 

ระบุเป้าประสงคท์ี่
หน่วยงานเลอืก 

ระบุตวัชีว้ดัของ
เป้าประสงคท์ี่
หน่วยงานเลอืก
(ซึง่กรมฯได้
กาํหนดตวัชีว้ดั 
ไวแ้ลว้) 

ระบุคา่เป้าหมาย
ของตวัชีว้ดั 

ระบุองคค์วามรูท้ี่
ตอบสนอง
เป้าประสงคต์ามที่
หน่วยงานเลอืก          
(ในคอลมัน์ที ่2) 
 

องคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัริาชการเพือ่สนบัสนุนประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6 (การพฒันาคุณภาพระบบ
บรหิารจดัการองคก์รและบุคลากรใหม้ขีดีสมรรถนะสงูไดม้าตรฐานสากล) ทีห่น่วยงานเลอืกมาจดัทาํแผนการ
จดัการความรู ้คอื…….................................................................................................................................. 
เหตุผลทีเ่ลอืก              
องคค์วามรูน้ี้ : 

 
 
 
 
 

ผูท้บทวน 
 (ลงนาม)........................................................ 
  ตําแหน่ง....................................................... 

หวัหน้า KM Team 
 
 

ผูอ้นุมตั ิ
(ลงนาม)........................................................... 
ตําแหน่ง............................................................. 

ประธานคณะทาํงาน 
ด้านจดัการความรู้ของหน่วยงาน(CKO) 

 

กองบริหาร 
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แบบฟอรม์ที่ 2  แผนปฏิบตัิการจดัการความรู้ (KM Action Plan) 
 
แบบฟอรม์ที่ 2  แผนการจดัการความรู้(KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

องคค์วามรู้ที่จาํเป็น 

ตวัชี้วดัเป้าประสงค ์(KPI) ตามคาํรบัรอง 

เป้าหมายตวัชี้วดัเป้าประสงคต์ามคาํรบัรอง 

ลาํดบั กจิกรรมการจดัการ
ความรู ้

ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลุม่ 
เป้าหมาย 

ผูร้บั 
ผดิชอบ 

เครือ่งมอื/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานะ หมายเหตุ 

 
1 

กจิกรรมที ่1 
กจิกรรมที ่1.1 
กจิกรรมที ่1.2 
 

         

 
2 

.......................... 

.......................... 
       

ผูท้บทวน 
 (ลงนาม).................................................................................................................. 
  ตาํแหน่ง.................................................................................................................. 

หวัหน้า KM Team 
 

ผูอ้นุมตั ิ
(ลงนาม)................................................................................................. 
ตาํแหน่ง................................................................................................... 

ประธานคณะทาํงาน 
ด้านจดัการความรู้ของหน่วยงาน(CKO) 
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คาํอธิบายแบบฟอรม์ที่ 2 
คอลมัภ ์ ชื่อคอลมัภ ์ ความหมาย 

1 ลาํดบั คอืลาํดบัของกจิกรรมการจดัการความรู ้ 
2 กจิกรรมการจดัการความรู ้ เป็นกจิกรรมหลกัและกจิกรรมยอ่ยภายใตก้จิกรรมการจดัการความรู ้ทัง้ 7 ขัน้ตอน (KM Process) และกระบวนการบรหิารการ

เปลีย่นแปลง 6 องคป์ระกอบ (Change Management Process)  
3 ระยะเวลา ระบุระยะเวลาทีใ่ชด้าํเนินการในแต่ละกจิกรรมยอ่ย อาจกาํหนดในชว่งเวลาของวนัหรอืเดอืน 
4 ตวัชีว้ดั ระบุตวัชี้วดัหรอืสิง่ที่สะทอ้นความสาํเรจ็ของกจิกรรมย่อย เช่น รอ้ยละของผูม้คีวามรูต้ามเกณฑ์ที่กําหนดไว/้จํานวนฐานขอ้มูล

เรือ่ง........................ 
5 เป้าหมาย ระบุคา่เป้าหมายของผลสาํเรจ็แต่ละกจิกรรม เชน่ รอ้ยละ 80 , จาํนวน 6 เรือ่ง........................... 
6 กลุม่เป้าหมาย ระบุชื่อของกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งดาํเนินการในแต่ละกจิกรรมยอ่ย เชน่ นกัเรยีน , นกัวชิาการ, ผูป้ระกอบการ............. 
7 ผูร้บัผดิชอบ ระบุชื่อผูร้บัผดิชอบของแต่ละกจิกรรมยอ่ย 
8 เครือ่งมอื/อุปกรณ์ ระบุเครือ่งมอืหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นกจิกรรมนัน้ๆ เชน่ CoP , ระบบพีเ่ลีย้ง, ตลาดนดัความรู,้ Knowledge Forum, ฐาน(คลงั)ความรู,้

การประเมนิผล,หนงัสอืเวยีน,เวป็ไซต,์แลกเปลีย่นเรยีนรู,้ถอดบทเรยีน, AAR ฯลฯ 
9 งบประมาณ ระบุงบประมาณทีใ่ช(้บาท) หากไมใ่ชง้บประมาณใหร้ะบุ “ไมใ่ชง้บประมาณ” 
10 สถานะ ชีแ้จงความกา้วหน้าของการดาํเนินงานในแต่ละกจิกรรมยอ่ย 
11 หมายเหตุ บนัทกึเหตุการณ์สาํคญัทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการจดัการความรู ้
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แนวทางการจดัทาํบทสรปุการเรียนรู้    
ของแผนการจดัการความรู้ ปี 2554 

 
การจดัทาํบทสรปุการเรยีนรู ้(Executive Summary) ของแผน KM  มคีวามยาว  4 - 6  หน้ากระดาษ 

A4  ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

• ชื่อเรือ่ง 

• ชื่อคณะทาํงาน 

• เน้ือหาประกอบดว้ย 
- เหตผุล (ทีต่อ้งมแีผนงาน/โครงการน้ี) 
- โครงการและบริบทของโครงการ(อธบิายโครงการโดยสงัเขปใหม้องเหน็ภาพว่า

เป็นโครงการทีไ่ปทาํอะไร ทาํกบัใคร ทาํเพือ่อะไร มปีระโยชน์อยา่งไรกบัใครบา้ง) 
- ผลการดาํเนินงาน  มขีัน้ตอนและไดท้าํกจิกรรมอะไรไปบา้ง 
- พบปัญหา/อปุสรรค(ทีส่าํคญั)อะไรบา้ง  แกไ้ขอยา่งไร  แลว้ผลเป็นอยา่งไร 
- บทสรปุการเรียนรู้  จากโครงการนี้ เราไดเ้รยีนรูใ้นเรือ่งใดบา้ง(องคค์วามรู ้ 

และบทเรยีนทีไ่ด ้เมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย KM ทีต่ัง้ไวต้อนแรก) งาน/คนหรอื
องค์กรมกีารพฒันาอย่างไรบ้าง ถ้าจะนําไปประยุกต์ใช้หรอืขยายผลที่อื่น              
ต้องระวงัอะไรบ้าง หรอืถ้าไม่เกดิผลตามที่เราตัง้ใจไว ้ขอใหท้บทวนและระบุว่า
เป็นเพราะปจัจยัหรอืเหตุผลอะไร 

•        การเขยีน ควรเขยีนในลกัษณะบรรยายใหเ้หน็รายละเอยีด (โดยเฉพาะประเดน็ที่สําคญั)   
ใชค้ําศพัท์ที่เขา้ใจง่ายๆ กนิใจ ใชศ้พัท์ภาษาที่เป็นทางการเฉพาะเท่าที่จําเป็น แต่มหีวัขอ้
ตามทีร่ะบุครบ   

•        ควรแทรกภาพกจิกรรมทีเ่หน็วา่สาํคญั ซึง่คาดวา่จะชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ใจเน้ือหาไดม้าก   
          ยิง่ขึน้ การแทรกภาพควรแทรกในระหวา่งเน้ือหาทีก่าํลงักล่าวถงึ หรอือาจเป็นภาพ     
          คนสาํคญั (ทีส่ง่ผลใหง้านสาํเรจ็) ซึง่อาจมคีาํพดู “โดนใจ” แทรกเป็นกรอบคาํพดูดว้ย 
          กไ็ด ้ทัง้น้ีใหส้ง่ภาพเป็น JPG File มาดว้ย   

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ท่ี 3 
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แบบฟอรม์รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงาน 

 กรมควบคมุโรค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ช่ือหน่วยงาน :                                                                                                            รอบ……. เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั :                      มิติท่ี ___ 

ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั :   ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู :    

โทรศพัท ์:  โทรศพัท ์:    

คาํอธิบายตวัช้ีวดั : 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     

รายละเอียดข้อมลูพืน้ฐาน:   
 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

     

     
 

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน :  อธิบายผลการดาํเนินงานท่ีดาํเนินการได้จนถึงปัจจบุนั มีความก้าวหน้า  โดย
สามารถดาํเนินการได้ตามขัน้ตอนท่ี ............... 

1) อธบิายกระบวนการทาํงานทีด่าํเนินการไปแลว้ ในแต่ละขัน้ตอนทีท่าํเสรจ็แลว้) 

2) ปจัจุบนัทาํถงึขัน้ตอนใด  ขัน้ตอนทีก่าํลงัทาํอยู ่ทาํถงึไหนแลว้) 
3) อธบิายระบุปจัจยัสนบัสนุนดาํเนินการ) 
ขัน้ตอนที ่1........................................................................................................................................................ 
ขัน้ตอนที ่2........................................................................................................................................................ 
ขัน้ตอนที ่3........................................................................................................................................................ 
ขัน้ตอนที ่4........................................................................................................................................................
ขัน้ตอนที ่5........................................................................................................................................................ 

 

 
 
 

แบบฟอรม์ SAR  
สาํหรบัตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิคุณภาพ / ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
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การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน  
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น้ําหนัก 

(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วง

น้ําหนัก 

     

ปัจจยัสนับสนุนต่อการดาํเนินงาน :      

ปัญหาอปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :      
 
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :   
 

 

ข้อเสนอแนะ  : 
 
 

หลกัฐานอ้างอิง :  ชื่อเอกสาร / หลกัฐานอา้งองิ 
(ขอใหร้ะบุใหช้ดัเจนวา่เอกสารอา้งองิทีจ่ดัสง่มาใหแ้ต่ละรายการนัน้มคีวามเกีย่วขอ้งหรอืสอดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของตวัชีว้ดัอยา่งไร) 
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แบบประเมินองคก์รตนเอง 
เรื่องการจดัการความรู้ 
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แบบประเมินองคก์รตนเองเรื่องการจดัการความรู ้(ฉบบัใชจ้รงิ) 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน   0 – ไมม่เีลย/น้อยมาก   , 1 – มนี้อย   ,   2  – มรีะดบัปานกลาง ,  3 – มใีนระดบัทีด่ ี  ,    4 – มใีนระดบัทีด่มีาก 

หมวด 1 กระบวนการจดัการความรู้ 
การประเมนิตนเอง ใหท้า่นระบุสิง่ทีอ่งคก์ร  

มอียู ่/ ทาํอยูป่จัจุบนัเกีย่วกบัการ
จดัการความรู ้

ใหท้า่นระบุสิง่ทีต่อ้งการ/         
คาดหวงัใหอ้งคก์รทาํในอนาคต
เกีย่วกบัการจดัการความรู ้

สภาพปจัจุบนัของหน่วย สภาพความคาดหวงั 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1.1 องคก์รมกีารวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
เพือ่หาจุดแขง็จุดอ่อนในเรือ่งการจดัการ
ความรู ้เพือ่ปรบัปรงุในเรือ่งความรู ้เชน่
องคก์รยงัขาดความรูท้ีจ่าํเป็นตอ้งม ีระบบ
การรวบรวมความรูท้ีม่อียู ่ งา่ยต่อการ
นําไปใชห้รอืไม ่ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา 
ฯลฯ และมวีธิกีารทีช่ดัเจนในการแกไ้ข
ปรบัปรงุ  
 

            

1.2 องคก์รมกีารแสวงหาขอ้มลู/ความรูจ้าก
แหลง่ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบและมจีรยิธรรม 
และบุคลากรมสีว่นรว่มในการแสวงหา
ความคดิใหม ่ๆ ระดบัเทยีบเคยีง 
(Benchmarks) และ Best Practices จาก
องคก์รอื่น ๆ  
 
 

            

1.3 องคก์รมกีารจดัเกบ็ความรูท้ ัง้ “Tacit 
Knowledge” และ “Explicit Knowledge” 
อยา่งเป็นระบบเป็นคลงัความรูข้ององคก์ร 
(An Institutional Memory)  
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หมวด 1 กระบวนการจดัการความรู้ 
การประเมนิตนเอง ใหท้า่นระบุสิง่ทีอ่งคก์ร  

มอียู ่/ ทาํอยูป่จัจุบนัเกีย่วกบัการ
จดัการความรู ้

ใหท้า่นระบุสิง่ทีต่อ้งการ/         
คาดหวงัใหอ้งคก์รทาํในอนาคต
เกีย่วกบัการจดัการความรู ้

สภาพปจัจุบนัของหน่วย สภาพความคาดหวงั 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1.4 องคก์รมกีารถ่ายทอด Best Practices 
อยา่งเป็นระบบ ซึง่รวมถงึการเขยีน  Best 
Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการ
จดัทาํขอ้สรปุบทเรยีนทีไ่ดร้บั  (Lessons 
Learned) 
 

            

1.5 องคก์รมชีอ่งทางการเขา้ถงึองคค์วามรู้
หลากหลายชอ่งทาง  
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หมวด 2   ภาวะผูน้ํา 
การประเมนิตนเอง ใหท้า่นระบุสิง่ทีอ่งคก์ร  

มอียู ่/ ทาํอยูป่จัจุบนัเกีย่วกบัการ
จดัการความรู ้

ใหท้า่นระบุสิง่ทีต่อ้งการ/         
คาดหวงัใหอ้งคก์รทาํในอนาคต
เกีย่วกบัการจดัการความรู ้

สภาพปจัจุบนัของหน่วย สภาพความคาดหวงั 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

2.1 ผูบ้รหิารกาํหนดใหก้ารจดัการความรู้
เป็นกลยทุธท์ีส่าํคญัในองคก์ร  
 
 

            

2.2 ผูบ้รหิารตระหนกัวา่ ความรูเ้ป็น
สนิทรพัย ์(Knowledge Asset) ทีส่ามารถ
นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัองคก์รได ้ 
ผลงานมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  
 
 

            

2.3 องคก์รเน้นเรือ่งการเรยีนรูข้องบุคลากร 
เพือ่สงเสรมิ/ พฒันา  Competencies ให้
บุคลากรมคีวามเก่งและความสามารถ
เฉพาะทางบรรลุเป้าประสงคอ์งคก์ร  
 
 

            

2.4 การมสีว่นรว่มในการสรา้งองคค์วามรู้
ขององคก์ร เป็นสว่นหนึ่งของเกณฑท์ี่
องคก์รใชป้ระกอบในการพจิารณา ในการ
ประเมนิผล และใหผ้ลตอบแทนบุคลากร  
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หมวด 3 
วฒันธรรมในเรื่องการจดัการความรู้ 

การประเมนิตนเอง ใหท้า่นระบุสิง่ทีอ่งคก์ร  
มอียู ่/ ทาํอยูป่จัจุบนัเกีย่วกบัการ

จดัการความรู ้

ใหท้า่นระบุสิง่ทีต่อ้งการ/         
คาดหวงัใหอ้งคก์รทาํในอนาคต
เกีย่วกบัการจดัการความรู ้

สภาพปจัจุบนัของหน่วย สภาพความคาดหวงั 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

3.1 องคก์รสง่เสรมิและใหก้ารสนบัสนุนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคลากร  

            

3.2 พนกังานในองคก์รทาํงาน โดยเปิดเผย
ขอ้มลูและมคีวามไวเ้นื้อเชือ้ใจกนัและกนั 

            

3.3 องคก์รตระหนกัวา่ วตัถุประสงคห์ลกั
ของการจดัการความรู ้คอื การสรา้ง หรอื
เพิม่พนูคุณคา่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

            

3.4 องคก์รสง่เสรมิใหบุ้คลากร เกดิการ
เรยีนรู ้โดยการใหอ้สิระในการคดิ และการ
ทาํงาน รวมทัง้กระตุน้ใหพ้นกังาน
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ  

            

3.5 ทุกคนในองคก์รถอืวา่การเรยีนรูเ้ป็น
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทุกคน  
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หมวด 4 
เทคโนโลยีในการจดัการความรู้ 

การประเมนิตนเอง ใหท้า่นระบุสิง่ทีอ่งคก์ร  
มอียู ่/ ทาํอยูป่จัจุบนัเกีย่วกบัการ

จดัการความรู ้

ใหท้า่นระบุสิง่ทีต่อ้งการ/         
คาดหวงัใหอ้งคก์รทาํในอนาคต
เกีย่วกบัการจดัการความรู ้

สภาพปจัจุบนัของหน่วย สภาพความคาดหวงั 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

4.1 เทคโนโลยทีีใ่ชช้ว่ยใหทุ้กคนในองคก์ร
สือ่สารและเชื่อมโยงกนัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ทัง้
ภายในองคก์รและกบัองคก์รภายนอก  

            

4.2 เทคโนโลยทีีใ่ชก้่อใหเ้กดิคลงัความรู้
ขององคก์ร (An Institutional Memory) ที่
ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถงึกนัได ้ 

            

4.3 องคก์รพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเน้นความตอ้งการของผูใ้ช ้

            

4.4ระบบสารสนเทศขององคก์รชาญฉลาด 
(Smart) ใหข้อ้มลูไดท้นัททีีเ่กดิ ขึน้จรงิ 
(Real Time) และขอ้มลูสารสน เทศใน
ระบบมคีวามเชื่อมโยงกนั  

            

4.5 องคก์รกระตอืรอืรน้ทีจ่ะนําเทคโนโลยทีี่
ชว่ยใหพ้นกังานสือ่สารเชื่อมโยงกนั และ
ประสานงานกนัไดด้ขีึน้มาใชใ้นองคก์ร  
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หมวด 5 
การวดัผลการจดัการความรู้ 

การประเมนิตนเอง ใหท้า่นระบุสิง่ทีอ่งคก์ร  
มอียู ่/ ทาํอยูป่จัจุบนัเกีย่วกบัการ

จดัการความรู ้

ใหท้า่นระบุสิง่ทีต่อ้งการ/         
คาดหวงัใหอ้งคก์รทาํในอนาคต
เกีย่วกบัการจดัการความรู ้

สภาพปจัจุบนัของหน่วย สภาพความคาดหวงั 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

5.1 องคก์รมวีธิกีารทีส่ามารถเชื่อมโยง การ
จดัการความรูก้บัผลการดาํเนินการทีส่าํคญั
ขององคก์ร เชน่ ผลลพัธด์า้นการพฒันา
องคก์ร ฯลฯ  

            

5.2 องคก์รมกีารกาํหนดตวัชีว้ดัของการ
จดัการความรูโ้ดยเฉพาะ  

            

5.3 องคก์รมกีารจดัสรรทรพัยากรใหก้บั
กจิกรรมต่าง ๆ ทีม่สีว่นสาํคญัทีท่าํให้
ฐานความรูข้ององคก์รเพิม่พนูขึน้  
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การกาํหนดโครงสร้าง KM Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ   หน่วยงานอาจกาํหนด KM Team ตามความเหน็ของหน่วยงานได ้ องคป์ระกอบทีนํ่าเสนอ
เป็นเพยีงตุ๊กตาใหพ้อมองเหน็ภาพของทมีงาน KM  ทัง้น้ี  หน่วยงานตอ้งม ี 2 ตําแหน่งหลกั คอื ประธาน
(CKO) และหวัหน้า KM Team 

 

 
 
 

ประธาน 
(CKO) 

-ใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่างๆ  
-ใหค้าํปรกึษา / แนะนํา /และรว่มประชุมเพือ่
ตดัสนิใจแก่คณะทาํงาน 

หวัหน้า KM Team 

ท่ีปรึกษา 
ใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการดาํเนินงาน/

แกไ้ขอุปสรรคต่างๆ 

-จดัทาํแผน KM เพือ่นําเสนอประธาน 

-รายงานผลการดาํเนินงานแก่ประธาน 

-ผลกัดนั ตดิตามความกา้วหน้าและปรบัปรงุแกไ้ข 

-ประสานงานกบัทีป่รกึษาและคณะทาํงาน 

เลขานุการ 
-นดัประชุมคณะทาํงาน /สรปุรายงานการประชุม 
-รวบรวมความคบืหน้าการดาํเนินงาน 
-ประสานงานกบัคณะทาํงานและหวัหน้า 

คณะทาํงาน 
-ดาํเนินการตามแผนทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

-รายงานความคบืหน้าในสว่นทีร่บัผดิชอบ 

-รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใหค้วามเหน็ ชว่ยเหลอืใน
คณะทาํงานอยา่ง “กลัยาณมติร” 
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รายช่ือผูป้ระสานแผน KM หน่วยงาน 
 

ช่ือผูป้ระสาน/เบอรโ์ทร 
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

วิภาวี  ธรรมจาํรสั 
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 14 
มอืถอื 08 1442 6396 
E-mail : veef4@hotmail.com 
 

-สาํนกัระบาดฯ / สาํนกัโรคเอดสฯ์ /สาํนกังานฯยาสบู /กลุ่มตรวจ 
สอบภายใน /สถาบนับาํราศฯ / กพร. /กองแผนงาน  
- สคร.1 /  สคร.12 
 

วิภาวรรณ  ศรีสเุพชรกลุ 
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 18 
มอืถอื 08 5150 5119 
E-mail : somkm@hotmail.com 
 

-สาํนกัโรคไมต่ดิต่อ /สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีฯ / สาํนกั 
งานฯ แอลกอฮอล ์/กองการเจา้หน้าที ่/ สาํนกังานเลขานุการกรม  
- สคร.6  / สคร.7 / สคร.10 

วฒันชยั  ภมุรินทร ์
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 17 
มอืถอื 08 4439 0384 
E-mail : wat_wp@msn.com 
 

-สาํนกัโรคตดิต่อทัว่ไป / สาํนกัโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่/ สาํนกัโรค-   
 ตดิต่อนําโดยแมลง / สาํนกังานเผยแพรฯ่ /สถาบนัราชประชาฯ /  
  ศนูยส์ารสนเทศ  
- สคร.4 / สคร.9 

อรณิชา  สมิตทนัต ์
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 15 
มอืถอื 08 7674 4104 
E-mail : softsoft12@hotmail.com 
 

-สาํนกัวณัโรค /สาํนกังานฯวคัซนี / กองคลงั 
-สคร.2  /  สคร.3  / สคร.5 /  สคร.8 /  สคร.11 
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ตวัอย่างที่ 1 
องคค์วามรู้ : การถอดบทเรียน 
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แบบฟอรม์ที่ 1  การจาํแนกองคค์วามรูท้ี่จาํเป็น 
 

แบบฟอรม์ที่ 1              การจาํแนกองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตังิานตามประเดน็ยทุธศาสตรข์องกรมควบคมุโรค 
 

ชื่อหน่วยงาน 
สาํนกัจดัการความรู ้

 หน้าที่  1. ผลกัดนัใหก้รมควบคุมโรคเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู(้Learning Organization)ดา้นการป้องกนัควบคุมโรคและมกีารจดัการความรู ้
     อยา่งเป็นระบบ 

2.  สรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการเรยีนรูใ้นระดบักรม /หน่วยงานและบุคคล 
 3. พฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานงานวชิาการใหม้คีุณคา่และเป็นทีย่อมรบั 
 4. จดัทาํฐานขอ้มลูคลงัความรูด้า้นการป้องกนัควบคุมโรคและเผยแพรสู่ส่าธารณะ 
 5. สง่เสรมิ สนบัสนุนใหจ้ดัการความรูใ้นการปฏบิตังิานของหน่วยงานและเครอืขา่ย  
 

กลยทุธข์องหน่วยงาน เป้าประสงค ์
            (Objective) 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมายตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นสาํหรบัหน่วยงาน(สาํนักKM) 

หน่วยงานเครอืขา่ยเขม้แขง็ 
 
 

 

ระบบการจดัการความรู้
ดา้นการป้องกนัควบคุม
โรคทีไ่ดม้าตรฐาน  
 
     

รอ้ยละของบุคลากรสาํนกัKM มี
สมรรถนะ ดา้นการจดัการความรู ้
 
 

 

รอ้ยละ 80 
 

 

1. การจดัการความรู(้ความรู/้กระบวนการ/เครือ่งมอื) 
   -การจดักระบวนการเรยีนรู ้
   - ทกัษะการเป็น Facilitator 
   - ทกัษะการฟงั การจบัประเดน็ 
    -ทกัษะการนําเสนอ  การเขยีน 
    -การถอดบทเรยีน    
2. การจดัทาํคลงัความรู ้
3. การสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรู ้
     -การสรา้งบรรยากาศเพือ่การเรยีนรู ้
     -การออกแบบกระบวนการเรยีนรู ้
      - การถ่ายทอดความรู/้การเป็นวทิยากร 
      - การจดัทาํสือ่การเรยีนรู ้
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องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการตามประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่เลือกมาจดัทาํแผนการจดัการความรู้ คือ  การถอดบทเรยีน (มุง่เน้นการถอดความรูจ้ากตวัคน -Tacit K.) 

แผนการจดัการ
ความรู้ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์: การพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการองคก์รและบุคลากรใหม้ขีดีสมรรถนะสงูไดม้าตรฐานสากล 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็น : การถอดบทเรยีน (มุง่เน้นการถอดความรูจ้ากตวัคน -Tacit K.) 

เหตผุลที่เลือกองคค์วามรูน้ี้ : เพือ่จดัทาํ “คูม่อืการถอดบทเรยีน” ใหก้บัหน่วยงานในสงักดัและเครอืขา่ยใชเ้ป็นคูม่อืในการปฏบิตังิาน  การถอดบทเรยีนเป็นการ
สกดั “ความรู”้และ “บทเรยีน”จากประสบการณ์จรงิของผูป้ฏบิตังิาน(Tacit K.)    ภายใตห้ลกัการทีว่า่ “เมือ่มกีารปฏบิตังิานจะเกดิ “ความรูแ้ฝงฝงัในตวัคน” ความรู้
ทีส่กดัได ้ อาจนํามายกระดบัจดัทาํเป็นคูม่อืการปฏบิตังิาน หรอืบอกเลา่เทคนิค เคลด็ลบัในการทาํงาน(เรือ่งนัน้ๆ)ใหป้ระสบความ สาํเรจ็   กระบวนการถอด
บทเรยีน ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะหลายอยา่ง เชน่  ความรูด้า้นการออกแบบการเรยีนรู ้, ทกัษะการฟงั , ทกัษะการจบัประเดน็ , ทกัษะการเขยีน , การตัง้ชุด
คาํถาม ฯลฯ 
ผลสมัฤทธิ์ขององคค์วามรู้ที่จาํเป็น : หน่วยงานในสงักดัและหน่วยงานเครอืขา่ยม ี“คูม่อืการถอดบทเรยีน” เพือ่เป็นแนวทางในการนําความรูไ้ปใชถ้อดบทเรยีน
ในเรือ่งอืน่ๆต่อไป 
 ตวัชี้วดั : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมาย(กลุม่พฒันาองคก์รของสาํนกัจดัการความรู)้ เขา้ใจกระบวนการและขัน้ตอน “การถอดบทเรยีน”และสามารถออกแบบ     
ดาํเนินการถอดบทเรยีนได ้(เป้าหมาย : รอ้ยละ80) 
ตวัชี้วดัตามคาํรบัรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วดัในการทาํKM :  รอ้ยละ 80 ของบุคลากรสาํนกัKM (ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย)มทีกัษะดา้นการถอดบทเรยีน 
 

ผูท้บทวน 
(ลงนาม)...................................................................... 
ตาํแหน่ง...................................................................... 

หวัหน้า KM Team 
 

ผูอ้นุมตั ิ
(ลงนาม)......................................................................... 
ตาํแหน่ง......................................................................... 

ประธานคณะทาํงาน 
ด้านจดัการความรู้ของหน่วยงาน(CKO)  
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แบบฟอรม์ที่ 2       แผนการจดัการความรู้(KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน      สาํนกัจดัการความรู ้

ประเดน็ยทุธศาสตร ์: ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 6 :  การพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการองคก์รและบุคลากรใหม้ขีดีสมรรถนะสงูไดม้าตรฐานสากล  

องคค์วามรู้ที่จาํเป็น : การถอดบทเรยีน 

ตวัชี้วดั (KPI) ตามคาํรบัรอง : บุคลากรสาํนกั KM  (กลุม่พฒันาองคก์ร) มทีกัษะดา้นการถอดบทเรยีน 

เป้าหมายตวัชี้วดัตามคาํรบัรอง : รอ้ยละ 80 
ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ เครื่องมือ/

อปุกรณ์ 
งบประมาณ สถานะ หมายเหต ุ

1 
 

การบ่งชี้ความรู้ 
1.1 ประชุมคณะทาํงาน(KM 
Team)เพือ่จดัทาํโครงการ 

 
ต.ค. 53 
 

 
- จาํนวนโครงการ 
 

 
1 โครงการ 

 

 
- KM Team 
ของสาํนกั
จดัการความรู ้

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 
 

 
CoP 

  
ดาํเนินการ

แลว้ 

 
KMP 1 
CMP 1,2,3 
 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(แสวงหาความรู้โดยพฒันา
ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย) 
2.1 เตรยีมหลกัสตูร/ขอบเขต
เนื้อหาเพือ่พฒันาใหก้ลุม่เป้า 
หมาย เป็น Fa  ในการถอด
บทเรยีน 
2.2 อบรมเชงิปฏบิตักิารทมีถอด
บทเรยีน(Facilitator)โดยพฒันา 
ทกัษะ  
 1) การฟงั /จบัประเดน็/           
การเขยีน 
2) การออกแบบกระบวนการ 

 
 
 
พย.-ธค.53 
 
 
 
ก.พ. 54 

 
 
 
-จาํนวนหลกัสตูร 
 
 
 
- จาํนวนบุคลากร
ทีไ่ดร้บัการพฒันา
ใหเ้ป็น Fa 

 
 
 

1 หลกัสตูร 
 
 
 

จาํนวน  10 คน 

 
 
 
- กลุม่พฒันา
องคก์ร 
 
 
- กลุม่พฒันา
องคก์รทีไ่ดร้บั
การอบรมให้
เป็น Fa 

 
 
 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 
 
 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
 
 
ระบบพีเ่ลีย้ง 
 
 

   
 
 
KMP 2 
CMP 1,2,3 
 

 

แบบฟอรม์ที่ 2  แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan) 
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ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ เครื่องมือ/

อปุกรณ์ 
งบประมาณ สถานะ หมายเหต ุ

 3) การใชเ้ครือ่งมอืดา้นการ
จดัการความรูต้่างๆ เชน่ OM / 
Mind Map/ Tree / Dialogue 
ฯลฯ 

         

 2.3 ฝึกปฏบิตัภิาคสนาม 
 

ม.ีค. 54 
 

- จาํนวนครัง้ทีฝ่ึก
ภาคสนาม 
 

ไมน่้อยกวา่ 2 
ครัง้ 

 

- กลุม่พฒันา
องคก์รทีไ่ดร้บัการ
อบรมใหเ้ป็น Fa 

-กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 

    

3 
 
 

การจดัการความรู้ให้เป็น
ระบบ 
-สงัเคราะหแ์ละรวบรวมองค์
ความรูจ้ากทีค่น้ควา้กบัทีไ่ดร้บั
การอบรม/ฝึกปฏบิตัภิาคสนาม 
นํามาจดัหมวด หมูแ่ละทาํเป็น
คูม่อืการถอดบทเรยีนและ เกบ็
ไวเ้ป็นฐานขอ้มลูในคลงัความรู ้

 
 

เม.ย.- 
พ.ค.54 

 
 
- จาํนวนฐานขอ้ 
มลูความรูท้ีเ่กีย่ว 
ขอ้งกบัการถอด
บทเรยีน(อยู ่ใน
รปูของคูม่อืการ
ปฏบิตั ิงาน) 

 
 

จาํนวน 4 
ฐานความรู ้

 
 
- กลุม่พฒันา
องคก์รทีไ่ดร้บั
การอบรมให้
เป็น Fa 

 
 

กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
 

ฐานความรู ้

   
 
KMP 3 
CMP 1,2,3 
 

4 การประมวลผลและกลัน่กรอง
ความรู้ 
-เชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการ
ความรู(้การถอดบทเรยีน)ใหข้อ้ 
คดิ เหน็/ขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบั 
ปรงุ ฐาน ความรู/้และคูม่อืฯ 
 

 
 

ม.ิย.54    

 
 
- จาํนวนขอ้ เสนอ 
แนะเพือ่การปรบั 
ปรงุฐาน ความรู ้/ 
และคูม่อืฯ 

 
 

ตามที่
ผูเ้ชีย่วชาญให้
ขอ้เสนอแนะ 

 
 
- ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการจดัการ
ความรู(้การ
ถอดบทเรยีน) 

 
 

กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
 

CoP 

   
 
KMP 4 
CMP 1,2,3 
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ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ เครื่องมือ/

อปุกรณ์ 
งบประมาณ สถานะ  หมาย

เหต ุ

5 การเข้าถึงความรู้ 
-นําฐานความรู(้ในคูม่อืฯ)ทีผ่า่น
การปรบัแกไ้ขจากผูเ้ชีย่วชาญ
มาจดัพมิพแ์ละนําขึน้บนเวบ็ไซต์
สาํนกัฯ 
 

 
ก.ค. 54 

 
- จาํนวนฐาน 
ขอ้มลู/องคค์วามรู้
ในระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
จาํนวน 4 
ฐานความรู ้

 
- KM Team 
ของหน่วยงาน
ในและนอก
สงักดักรม 
 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
-ฐานความรู ้
-เวบ็ไซต ์

   
KMP 5 
CMP 
1,2,3,4 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
- จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- จดัทาํเอกสารเผยแพร่
หน่วยงานในสงักดัและเครอืขา่ย 
- นําความรูเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์
/เวทตีลาดนดัความรู/้ จุลสาร 
KM  on  Street 

 
 

ส.ค. 54 

 
 
- จาํนวนครัง้ใน
การจดัเวท ี
-จาํนวนเอกสารที่
เผยแพร ่

 
 

1  ครัง้ 
 

500 เลม่ 

 
 
- KM Team 
ของหน่วยงาน
ในและนอก
สงักดักรม 
- ผูส้นใจอื่นๆ 

 
 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
 
-Knowledge  
Forum 
-หนงัสอื 
เวยีน 
-เวบ็ไซต ์

   
 
KMP 6 
CMP 
1,2,3,4 
 

7. การเรียนรู้ 
- KM Team ของสาํนกัจดัการ
ความรู ้นําความรูเ้รือ่งการถอด
บทเรยีนไปใชจ้รงิ และไดท้าํ 
AAR เพือ่ยกระดบัหมนุเกลยีว
ความรูใ้หม ่ 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ย. 53-
ม.ีค. 54 

 

 
- จาํนวนครัง้ทีน่ํา
ความรูก้ารถอด
บทเรยีนไปใชจ้รงิ
และกลบัมาทาํ 
AAR 

 
จาํนวน 3 ครัง้ 

 
กลุม่พฒันา
องคก์รทีไ่ดร้บั
การอบรมให้
เป็น Fa 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
-CoP 
-AAR 

   
KMP 7 
CMP 
1,2,3,4,5 
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ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ เครื่องมือ/

อปุกรณ์ 
งบประมาณ สถานะ  หมาย

เหต ุ

8. การยกย่องชมเชย 
- เผยแพรคู่ม่อืและฐานขอ้มลู
ความรู/้ประเดน็สาํคญัทีไ่ดจ้าก
การถอดบทเรยีนในเวบ็ไซตแ์ละ
จุลสาร KM on  Street 

 
ก.ย. 54 

 
- จาํนวนคูม่อืทีเ่ผย 
แพร ่ 
 

  
-  500 เลม่ 
 
 

 
- หน่วยงานใน
สงักดักรม 
- ผูส้นใจอื่นๆ 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
ประเมนิผล 

   
CMP 6 

ผูท้บทวน 
(ลงนาม)...................................................................... 
ตาํแหน่ง...................................................................... 

    หวัหน้า KM Team 
  

ผูอ้นุมตั ิ
(ลงนาม)......................................................................... 
ตาํแหน่ง......................................................................... 

ประธานคณะทาํงาน 
ด้านจดัการความรู้ของหน่วยงาน(CKO) 
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ตวัอย่างที่ 2 
องคค์วามรู้ : การจดัทาํคลงัความรู้

(ต้นแบบ) 
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แบบฟอรม์ที่ 1  การจาํแนกองคค์วามรูท้ี่จาํเป็น 
 

แบบฟอรม์ที่ 1              การจาํแนกองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตังิานตามประเดน็ยทุธศาสตรข์องกรมควบคุมโรค 
 

ชื่อหน่วยงาน 
สาํนกัจดัการความรู ้

 หน้าที่     1. ผลกัดนัใหก้รมควบคุมโรคเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู(้Learning Organization)ดา้นการป้องกนัควบคุมโรคและม ี
     การจดัการความรูอ้ยา่งเป็นระบบ 
  2.  สรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการเรยีนรูใ้นระดบักรม /หน่วยงาน และบุคคล 

   3. พฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานงานวชิาการใหม้คีุณคา่และเป็นทีย่อมรบั 
   4. จดัทาํฐานขอ้มลูคลงัความรูด้า้นการป้องกนัควบคุมโรคและเผยแพรสู่ส่าธารณะ 
 5. สง่เสรมิ สนบัสนุนใหม้กีารจดัการความรูใ้นการปฏบิตังิานของหน่วยงานและเครอืขา่ย 
  

กลยทุธข์องหน่วยงาน เป้าประสงค ์
            (Objective) 

ตวัชี้วดั 
(KPI) 

เป้าหมายตวัชี้วดั 
(Target) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นสาํหรบัหน่วยงาน(สาํนักKM) 

     หน่วยงานเครอืขา่ยเขม้แขง็ 
 
 

 

ระบบการจดัการความรู(้ดา้น
การป้องกนัควบคุมโรค)ทีไ่ด้
มาตรฐาน  
 
     

จาํนวนตน้แบบฐานขอ้มลูคลงั
ความรู(้Prototype )ดา้นการ
ป้องกนัควบคุมโรค 
 
 

 

1 ฐานขอ้มลูตน้แบบ 
 

 

1. การจดัการความรู(้ความรู/้กระบวนการ/เครื่องมอื) 
   -การจดักระบวนการเรยีนรู ้
   - ทกัษะการเป็น Facilitator 
   - ทกัษะการฟงั การจบัประเดน็ 
    -ทกัษะการเขยีน 
    -การถอดบทเรยีน    
2. การสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรู ้
    -การสรา้งบรรยากาศเพือ่การเรยีนรู ้
     -การออกแบบกระบวนการเรยีนรู ้
    -การถ่ายทอดความรู/้การเป็นวทิยากร 
    - การจดัทาํสือ่การเรยีนรู ้ 
3. การจดัทาํ(ตน้แบบ)คลงัความรู ้(Prototype ) 
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องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบตัิราชการตามประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่เลือกมาจดัทาํแผนการจดัการความรู้ คือ     การจดัทาํคลงัความรู(้ตน้แบบ-ระดบักรม) 

แผนการจดัการ
ความรู้ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์: การพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการองคก์รและบุคลากรใหม้ขีดีสมรรถนะสงูไดม้าตรฐานสากล 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็น : การจดัทาํคลงัความรูต้น้แบบ (Prototype ) 

เหตผุลที่เลือกองคค์วามรู้นี้ : กรมควบคุมโรคเป็นกรมวชิาการมภีารกจิในการจดัทาํ มาตรฐาน/ แนวทาง/คู่มอืในงานป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพ เพื่อ
ขบัเคลื่อนใหป้ระชาชนมสีขุภาพด ีปลอดภยัจากโรค   การจดัทาํ “คลงัความรู”้ เพือ่รวบรวมฐานขอ้มลูความรูส้าํคญัของงานป้องกนัควบคมุโรค ตามประเดน็
ยทุธศาสตร ์ทัง้ทีเ่ป็น ความรู(้Explicit  & Tacit )และผูเ้ชีย่วชาญ(Expert)  ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัผูป้ฏบิตังิาน , นกัศกึษา ,ผูส้นใจและประชาชนทัว่ไปไดส้บืคน้นํา
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
ผลสมัฤทธิ์ขององคค์วามรู้ที่จาํเป็น : ผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงานในสงักดั ,หน่วยงานเครอืขา่ยสามารถใชข้อ้มลู/ความรูจ้าก “คลงัความรูด้า้นการป้องกนัควบคุม
โรค” เพือ่พฒันาต่อยอดงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   ผูส้นใจและประชาชนทัว่ไปสามารถใชข้อ้มลูใน “คลงัความรู”้ เพือ่นําไปปฏบิตัตินไดถ้กูตอ้ง 
 ตวัชี้วดั : จาํนวนระบบฐานขอ้มลูตน้แบบ(Prototype)ในคลงัความรู ้ (เป้าหมาย :  1 ระบบฐานขอ้มลู) 
ตวัชี้วดัตามคาํรบัรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วดัในการทาํKM :  จาํนวน 1 ระบบฐานขอ้มลูตน้แบบ(Prototype) ดา้นการป้องกนัควบคุมโรค 

ผูท้บทวน 
(ลงนาม)...................................................................... 
ตาํแหน่ง...................................................................... 

หวัหน้า KM Team 
 

ผูอ้นุมตั ิ
(ลงนาม)......................................................................... 
ตาํแหน่ง......................................................................... 

ประธานคณะทาํงาน 
ด้านจดัการความรู้ของหน่วยงาน(CKO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
แบบฟอรม์ที่ 2  แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) 

แบบฟอรม์ที่ 2       แผนการจดัการความรู้(KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน      สาํนกัจดัการความรู ้

ประเดน็ยทุธศาสตร ์: ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 6 :  การพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการองคก์รและบุคลากรใหม้ขีดีสมรรถนะสงูไดม้าตรฐานสากล  

องคค์วามรู้ที่จาํเป็น : การจดัทาํคลงัความรูต้น้แบบ (Prototype) 

ตวัชี้วดั (KPI) ตามคาํรบัรอง : กรมควบคุมโรคมรีะบบฐานขอ้มลูตน้แบบ(Prototype)  ดา้นการป้องกนัควบคุมโรค 

เป้าหมายตวัชี้วดัตามคาํรบัรอง : จาํนวน 1 ฐานขอ้มลู 

 
ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ เครื่องมือ/

อปุกรณ์ 
งบประมาณ สถานะ หมายเหต ุ

1 
 

การบ่งชี้ความรู้ / การ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.1 ประชุมคณะทาํงาน(KM 
Team+จนท. IT)ของทุกหน่วย 
งานเพือ่ชีแ้จงทาํความเขา้ใจ
โครงการจดัทาํคลงัความรู(้ระดบั
กรม)และกาํหนดกจิกรรมทีต่อ้ง
ทาํงานรว่มกนั 
1.2 ศกึษาดงูานหน่วยงานทีม่ี
ระบบฐานขอ้มลูคลงัความรูด้เีลศิ 

 
 
ธ.ค. 53 
 
 
 
 
 
มค. 54 

 
 
จาํนวนคณะทาํงาน 
 
 
 
 
 
จาํนวนสถานที ่
ดงูาน 
 

 
 

ทีเ่ป็นตวัแทนของ
ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 

2 แหง่ 

 
 
- คณะทาํงาน
จดัทาํคลงั
ความรูข้องกรม
ควบคุมโรค 
 
 
- คณะทาํงาน
จดัทาํคลงั
ความรูข้องกรม
ควบคุมโรค 
 
 
 
 
 

 
 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 
 
 
 
 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 
 

 
 

CoP 
 
 
 
 
 

ระบบพีเ่ลีย้ง 

   
 
 KMP 1,  
 CMP 2,3 
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ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ เครื่องมือ/

อปุกรณ์ 
งบประมาณ สถานะ หมายเหต ุ

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
2.1 จดัทาํ TOR/จดัจา้งบรษิทัทีม่ ี
ความรูม้ปีระสบการณ์ในการออก 
แบบระบบและโครงสรา้งของคลงั
ความรูใ้หเ้ชื่อมต่อทัง้ระบบในทุก
หน่วยงานสงักดักรมฯ 
 
2.2 ออกแบบสาํรวจ(หมวดหมู/่
ประเภทความรูแ้ละความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านคลงัความรู)้เพือ่นํามา
เป็นขอ้มลูการออกแบบโครง สรา้ง
คลงัความรู ้

 
ธ.ค. 53 
 
 
 
 
 
ก.พ. 53 

 
- จาํนวน TOR 
 
 
 
 
 
-จาํนวนแบบ 
สาํรวจฯ 

  
 1  ชุด 

 
 
 
 
 

400 ชุด 

 
- บรษิทัทีม่คีวามรู้
ประสบการณ์ใน
การจดัทาํฐาน 
ขอ้มลูคลงัความรู ้
 
 
-ผูบ้รหิาร/
นกัวชิาการ/
เครอืขา่ย 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 
 
 
 
 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
ฐานขอ้มลู 

    
KMP 2,  
 CMP 1,3 

3 
 
 

การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
3.1 คดัเลอืกฐานขอ้มลูทีจ่ะเป็น
ตน้แบบพรอ้มกําหนดหลกัเกณฑ์
ในการคดัเลอืกองคค์วามรูท้ีจ่ะ
จดัเกบ็ในคลงั 
 
3.2ดาํเนินการรวบรวม จดัหมวด 
หมูฐ่านขอ้มลูความรู(้ทีเ่ป็นตน้ 
แบบ) ใหง้า่ยต่อการใชง้านตาม
กลุม่เป้าหมายต่างๆ 
 
 
 
 

 
เม.ย.54 

 
 
 
 

พ.ค.54 

 
- จาํนวนระบบ
ฐานขอ้มลูความรูท้ี่
เป็นตน้ แบบ 
 
 
จาํนวนกลุม่ 
เป้าหมายทีเ่ป็นผูใ้ช้
ฐานขอ้มลู 

 
1 ระบบฐานขอ้มลู

ความรู ้
 
 
 

อยา่งน้อย 3 
กลุม่เป้าหมาย 

 
- คณะทาํงาน
จดัทาํคลงั
ความรูข้องกรม
ควบคุมโรค  
 
- คณะทาํงาน
จดัทาํคลงั
ความรูข้องกรม
ควบคุมโรค  

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
 
 

กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
ฐานความรู ้

   
 KMP 3,  
 CMP 1,2,3 
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ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ เครื่องมือ/

อปุกรณ์ 
  งบประมาณ สถานะ หมายเหต ุ

4 การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้
-เชญิบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญสาขา
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง(ของความรู้
ตน้แบบ)ใหข้อ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะ
เพือ่ปรบัปรุงฐาน ความรู ้

 
ม.ิย. 54 

 
- จาํนวนบุคลากร
ผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ห้
ขอ้คดิเหน็/หรอื
ขอ้เสนอแนะ 

 
10 คน 

 
 -คณะทาํงาน
จดัทาํคลงั
ความรูข้องกรม
ควบคุมโรค 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
ระบบพีเ่ลีย้ง 

   
 KMP 4,  
 CMP 1,2,3 

5 การเข้าถึงความรู้ 
5.1 เผยแพร/่ประชาสมัพนัธฐ์าน 
ขอ้มลูความรู(้ตน้แบบ) 
    -ผา่นทางเวบ็ไซต ์
     -หนงัสอืราชการ 
     -เวทกีารประชุม/สมัมนา 

 
ก.ค. 54 

 
- จาํนวนเครือ่งมอืที่
ใชใ้นการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์

 
ไมน่้อยกวา่ 2 
เครือ่งมอื 

 
-คณะทาํงาน
จดัทาํคลงั
ความรูข้องกรม
ควบคุมโรค  
 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
-Knowledge  
Forum 
-หนงัสอื 
เวยีน 
-เวบ็ไซต ์

   
KMP 5,  
 CMP 
1,2,3,4 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
6.1 จดัทาํคูม่อืการใชง้านของคลงั
ความรูแ้ละจดัอบรมผูเ้กีย่วขอ้ง  
 
 
6.2 จดัชอ่งทางพืน้ทีใ่หเ้ขา้มา
ศกึษาหาความรูแ้ละแลกเปลีย่น 
ไดแ้ก่ 
   -บนเวบ็บอรด์ของสาํนกัฯ 
  -บนเวทตีลาดนดัความรูข้องกรม 

    -บน“ถนนคนเรยีนรู”้ 
   -ในจุลสาร KM on Street 
 
 
 

 
ส.ค. 54 

 
 
 

ส.ค. 54 
 
 

 
- จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ
อบรม 
 
 
-จาํนวนชอ่งทางการ
แลกเปลีย่น 

 
จากทุกหน่วยงาน 

 
 
 

อยา่งน้อย  3 
ชอ่งทาง 

 
-คณะทาํงาน
จดัทาํคลงัความ 
รูข้องกรมฯ  
 
-คณะทาํงาน
จดัทาํคลงัความ 
รูข้องกรมฯ  
 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 
 
 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
-CoP 
-เวบ็ไซต ์
-จุลสาร 
-บอรด์วชิาการ

   
 KMP 6,  
 CMP1, 
2,3,4 
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ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ เครื่องมือ/

อปุกรณ์ 
งบประมาณ สถานะ หมายเหต ุ

7. การเรียนรู้ 
7.1 ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวน
ผูเ้กีย่วขอ้ง/ผูส้นใจ/ประชาชนใน
หลากหลายชอ่งทางใหน้ําขอ้มลู
ความรูใ้นคลงัไปใชง้าน 
7.2 นําขอ้มลูทีผู่เ้ชีย่วชาญ/
ผูใ้ชง้านเสนอใหแ้กไ้ข ปรบัปรงุ
ระบบ 

 
ส.ค.54 

 
 
 
ก.ย.54 

 

 
จาํนวนชอ่งทางที่
เชญิชวนประชา 
สมัพนัธ ์
 
จาํนวนรายการที่
แกไ้ข 

 
อยา่งน้อย 2 
ชอ่งทาง 

 
 

ตามทีผู่เ้ชีย่วชาญ/
ผูใ้ชง้านเสนอ 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 
 
 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 
 
 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
CoP 

   
 KMP 7, 
 CMP 
1,2,3,4,5 

8. การยกย่องชมเชย 
- เผยแพรก่ระบวนการจดัทาํ
ฐานขอ้มลูความรูต้น้แบบ(ผา่นเรือ่ง
เลา่)บนเวบ็ไซต/์เวบ็บลอ็กและจุล
สาร KM on The Street 

 
ก.ย. 54 

 
- จาํนวนบทความที่
บอกเลา่กระบวนการ
การจดัทาํคลงัความรู้
ของกรมฯ 

 
- อยา่งน้อย 2        
บทความ 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
กลุม่พฒันา
องคก์ร 

 
ประเมนิผล 

   
CMP 6 

ผูท้บทวน 
(ลงนาม)...................................................................... 
ตาํแหน่ง...................................................................... 

    หวัหน้า KM Team 
  

ผูอ้นุมตั ิ
(ลงนาม)......................................................................... 
ตาํแหน่ง......................................................................... 

ประธานคณะทาํงาน 
ด้านจดัการความรู้ของหน่วยงาน(CKO) 

 






