
สรุปบทเรียน 
“การจัดการความรู้ของสํานกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา” 

ปีงบประมาณ 2557 
**************************** 

 
คณะทาํงานการจัดการความรู้ (KM Team) (คําสั่ง สคร.5 ที ่133/2557 สั่ง ณ วันที ่18 พฤศจิกายน 2556) 

1. นายธีรวัฒน์  วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ ประธาน (CKO) 
2. นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ      รองประธาน 
3. นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ      หวัหน้า KM Team 
4. นายสุรนอง   ใหญสู่งเนิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  คณะทํางาน 
5. นางอินท์ฉัตร  สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน 
6. นายธีรศักด์ิ พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน 
7. นายสราวุธ เอกอําพัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
8. นางวิมลจันทร์ นาคจันทึก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน 
9. นางชาลิดา โสรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน 
10. นางสาวปิยะพร มนต์ชาตรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน 
11. นางสาวสุรางคนา แสงผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน 
12. นางสาวพัชรภร คอนจํานงค์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน คณะทํางาน 
13. พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
14. นางสาวลักขณา สีนวลแล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
15. นายกฤศ   เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
16. นางทิพยรัตน์ ธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
17. นางสาวสุทิภรณ์ บรรจงปรุ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
18. นายวศิน  เทพเนาว์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางาน 
19. นายประสพโชค เต่าหลาย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะทํางาน 
20. นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุข  คณะทํางาน 
21. นางสุรัสวดี ต้ังสุภาชัย นักวิชาการเผยแพร่  คณะทํางาน 
22. นางสาววิรัชยา คงถาวร นักกีฏวิทยา  คณะทํางาน 
23. นายพิเชษฐ์   จูมเกตุ นิติกร  คณะทํางาน 
24. นายพรศักด์ิ  ศรีนาคา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  คณะทํางาน 
25. นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    คณะทํางานและเลขานุการ  
26. นายจิระเดช พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์        คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ความเป็นมา  
ด้วยกรมควบคุมโรค ได้กําหนดให้หน่วยงานใช้แนวคิดหรือนําเครื่องมือการจัดการความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในโครงการ เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
โดยเน้นกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ หรือการถ่ายทอดความรู้เป็นหลักสําคัญ ตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม
พัฒนาองค์กร ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM: Knowledge Management) โดย
กรมควบคุมโรคได้กําหนดเป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวช้ีวัดที่ 
9 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 4 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงาน
มีการนําแนวคิดหรือนําเครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน ตามระดับความสําเร็จของ
ตัวช้ีวัดที่กําหนดต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้หน่วยงานใช้แนวคิดหรือนําเครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 

 

ผลผลิต 
มีโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) และสรุปผลการถอดบทเรียน เพื่อจัดเก็บเป็น

คลังความรู้ของหน่วยงาน 
 

เป้าหมาย 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) และองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูง  
 

ผลการดําเนนิงาน 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการองค์กร และบุคลากรสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 ให้มขีดีสมรรถนะ
สูงได้มาตรฐานสากล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรให้มขีดีสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล โดยมีการดําเนินงานโครงการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (7 หมวด) คือ 

หมวด 1 การนําองค์กร  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
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โดยในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ได้กําหนดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ซึ่ง
กําหนดผลผลติของกิจกรรมคือ มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2557 
ลําดบั กิจกรรมที่ เป้าหมาย สถานที ่ ระยะเวลา งบประมาณ ผลที่ได ้

1 4.1 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
การดาํเนินงาน KM 

มีแผนการจัดการความรู้
ของหัวข้อ ความรูท่ี้
คัดเลือกไว้ จาํนวน 3 
เรื่อง 

สคร.5 ธ.ค.2556
 

3,000 
บาท 

แผนการจดัการความรู้ 3 เรื่อง และ
รายงานความก้าวหน้าการดาํเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ (รอบ 6, 
9 เดือน)  

2 4.2 ระบุหัวขอ้องค์
ความรู,้ คัดเลือกความรู้
เร่งด่วน, จัดทําแผน KM, 
จัดเก็บ/ถา่ยทอดความรู ้

มีการประชุม
คณะทํางานการจดัการ
ความรู ้และสรุปผลการ
ถอดบทเรียน จาํนวน  
3 เรื่อง 

สคร.5 ธ.ค.2556
มี.ค.2557
มิ.ย.2557
ส.ค.2557

13,200 
บาท 

คณะทํางานการจดัการความรู้ (KM 
Team) สคร.5 มกีารระบุองค์ความรู้
สําคัญของหนว่ยงาน (แบบฟอร์มท่ี 
1) จาํนวน 22 หวัข้อความรู้ และ
คัดเลือกหัวข้อความรู้เร่งดว่นท่ีต้อง
ดําเนินการ(แบบฟอร์มท่ี 2) และ
สรุปผลการถอดบทเรียน 3 เรื่อง 

3 4.3 พัฒนาเว็บไซต์ สคร.
5 และระบบฐานขอ้มูล 

มีระบบจดัเก็บคลงั
ความรู้ของหนว่ยงาน 
จํานวน 1 ระบบ 

สคร.5 ธ.ค.2556
มี.ค.2557

 

13,000 
บาท 

มีการจัดเก็บคลงัความรู้ของ
หน่วยงานในเว็บไซต์ สคร.5 
(http://www.dpck5.com/) 
หัวข้อ “การจัดการความรู”้  

4 5.1.5 สนับสนุนทุนการ
ลาศึกษาต่อ ในแตล่ะ
ระดับ (ใช้งบประมาณที่
เหลือ) ปรับเป็นกจิกรรม 
การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เข้าสู่อาเซียน 

1. มีแผนการพัฒนา
บุคลากรสู่อาเซียน 
จํานวน 1 เรื่อง 
2. มีบุคลากร สคร.5 
ร่วมกจิกรรม จํานวน 
60 ราย 

สคร.5 มิ.ย.-ส.ค.
2557 

10,000  
บาท 

1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรสู่
อาเซียน จาํนวน 1 เรื่อง และมี
บุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม 60 ราย 
2. มีสรุปบทเรียนเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเขา้สูอ่าเซียน จาํนวน 1 
เรื่อง 
3. จัดซ้ือหนังสือ สื่อความรู้ เขา้
ห้องสมุด สคร.5 ซ่ึงมีการแหล่งเรียนรู้ 
ASEAN ในห้องสมดุ ซ่ึงมีผู้ยืมหนังสอื 
110 ครั้ง (ต.ค.2556- ส.ค.2557) 

5 5.1.7 สนับสนุนการศึกษา
ดูงานและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ภายนอกหน่วยงาน 

บุคลากรกลุ่มบรหิาร
ท่ัวไป และกลุ่มพฒันา
องค์กร 30 คน 

สคร.6 
ขอนแก่น 

15 พ.ย. 
2556 

55,530 
บาท 

1. มีสรุปผลการศึกษาดงูานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านงานบรหิาร
ท่ัวไปและการพัฒนาองค์กร 1 เรื่อง 
2. มีแผนการจดัทําระบบฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ และแจ้งซ่อม Online 

6 5.1.14 ประชุมวิชาการ
กรมควบคุมโรค (ใช้
งบประมาณที่เหลอื) ปรับ
เป็นกิจกรรม การจัดการ

- บุคลากรศูนย์อ้างอิง
ด้านโรคติดตอ่นําโดย
แมลง, งานชันสูตร, งาน
วัณโรคและศูนย์เด็กเลก็

สคร.5 พ.ค.- ส.ค.
2557 

33,380 
บาท 

1. มีสรุปบทเรียนเรื่อง การพัฒนา
ระบบคุณภาพมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบตัิการ จํานวน 1 เรื่อง 
2. มีสรุปบทเรียนเรื่อง การพัฒนา
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ลําดบั กิจกรรมที่ เป้าหมาย สถานที ่ ระยะเวลา งบประมาณ ผลที่ได ้
ความรู้เร่งดว่นท่ีตอ้ง
ดําเนินการของหนว่ยงาน 

125 ราย 
- บุคลากรงานเภสชั
กรรม, กลุ่มปฏิบัตกิาร
ควบคุมโรคฯ, ศตม., 
กลุ่มพัฒนาองค์กร 40 
ราย 

ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
จํานวน 1 เรื่อง 

7 5.1.15  ตลาดนัดความรู้
ของบุคลากร สคร.5 

- ผู้บรหิาร , 
คณะทํางานจัดการ
ความรู ้และบุคลากร 
สคร.5 69 ราย  
- คณะทํางาน 15 ราย 
- วิทยากร 1 ราย 
- รพ.สต.ท่าลาดขาว 
อ.โชคชัย 4 ราย  
รวม 89 ราย 

โรงแรม 
โคราชโฮเต็ล

จังหวัด 
นครราชสีมา

4 ก.พ.
2557 

61,200 
บาท 

1. มีสรุปผลการจดัตลาดนัดความรู้ 
จํานวน 1 เรื่อง  
2. มีองค์ความรู้ท่ีมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จํานวน 12 เรื่อง 
3. ผู้เขา้ร่วมตลาดนัดความรู้มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.059 ความพึง
พอใจเฉลี่ยร้อยละ 84.07) 

8 5.2.3 กิจกรรมทัวร์บุญ
ภาคเหนือ (ใช้งบประมาณ
ท่ีเหลือ)  ปรับเป็นกิจกรรม 
ศึกษาดูงานการดาํเนินงาน
บรหิารจัดการภาครฐั 

บุคลากรสคร.5 ไดแ้ก ่
- กลุม่พัฒนาองคก์ร 9 
คน  
- ศตม.5.3 1 คน 
- งานชันสตูร 2 คน 
- กลุม่บรหิารฯ 3 คน 
- งานโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ 1 คน
- กลุม่ปฏิบัตกิาร
ควบคุมโรคฯ 7 คน 
- กลุม่ระบาดฯ 2 คน 
รวม 25 คน  

สคร.9 
พิษณุโลก 

5 ส.ค.
2557 

55,160 
บาท 

1. มีสรุปผลการศึกษาดงูานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านระบบคุณภาพ
และ GIS จาํนวน 1 เรื่อง  
2. มีแผนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการปฏบิัติงาน (SOP) 
(ISO, TPSA) และวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ 

รวม 244,470  

 
ในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ ตามตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน (4 ขั้นตอน) มีการใช้แนวคิดหรอืนําเครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้  
1. ขั้นตอนที่ 1 แต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) สคร.5 เพื่อดําเนินงานตามแนวทางการ

จัดการความรู้ของกรมควบคุมโรค ตามคําสัง่ สคร.5 ที่ 133/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 โดยท่าน
ผู้อํานวยการสคร.5 เป็นประธาน (CKO) รองผู้อํานวยการสคร.5 เป็นรองประธาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
องค์กรเป็นหัวหน้า KM Team และคณะทํางานจากทุกกลุ่มงาน รวม 26 คน จัดส่งสํานักจัดการความรู้ 
เมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2556 
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2. ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เพื่อทบทวนและคดัเลือก
หัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน ตามท่ีระบุในโครงสรา้งความรู้หน่วยงาน 
(Knowledge Structure) จาํนวน 22 เรื่อง ตามแบบฟอร์มที่ 1 การระบุองค์ความรู้สําคัญของหน่วยงาน 
และคัดเลือกหวัข้อความรู้ ตามแบบฟอร์มที ่2 หัวข้อความรู้เร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เพื่อกําหนดเป็นโจทย์
ในการจัดการความรู้ และจัดทําแผนปฏิบัติการของหัวข้อความรู้ที่คัดเลือกไว้อย่างน้อย 3 เรื่อง ตาม
แบบฟอร์มที่ 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ได้แก่ 

(1) การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
(2) การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน 
เสนอผู้อํานวยการสคร.5 (CKO) และส่งสํานกัจัดการความรู้ เมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2556 

 

ภาพที่ 1 ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ 

   
 
 

3. ขั้นตอนที่ 3 คณะทํางานการจัดการความรู้ได้ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 3 เรื่อง โดยนําแนวคิด
หรือเครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ เน้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
จากผู้รู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (ในองค์กร) ที่ต้องเรียนรู้ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 3 เรื่อง (รอบ 6 เดือนแรก) 

ลําดับ 
หัวข้อความรู้สําคัญ 

ท่ีต้องดําเนินการเร่งด่วน 

แนวคิด/
เครื่องมือการ
จัดการความรู้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มงาน 
ท่ีดําเนินการหลัก

กลุ่มงาน 
ท่ีร่วมดําเนินการ 

1 การพัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ 

การถอดบทเรียน
 

12,500 
(ปรับงบกิจกรรม 

ข้อ 5.1.14) 

ศูนย์อ้างอิงด้าน
โรคติดต่อนําโดย

แมลง 
 

- งานชันสูตร 
- งานวัณโรคและศนูย์เด็กเล็ก 

2 การพัฒนาระบบ
บริหารคลังเวชภัณฑ์ยา
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

การถอดบทเรียน
 

20,880 
(ปรับงบกิจกรรม 

ข้อ 5.1.14) 

งานเภสัชกรรม - กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค 
- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดย
แมลง 
- กลุ่มพัฒนาองค์กร 
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ลําดับ 
หัวข้อความรู้สําคัญ 

ท่ีต้องดําเนินการเร่งด่วน 
แนวคิด/เครื่องมือ
การจัดการความรู้

งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มงาน 
ท่ีดําเนินการหลัก

กลุ่มงาน 
ท่ีร่วมดําเนินการ 

3 การพัฒนาบุคลากร
เพื่อเข้าสู่อาเซียน 

การถอดบทเรียน
 

34,500 
(ปรับงบกิจกรรม 

ข้อ 5.1.5=  
10,000 บาท) 

กลุ่มพัฒนาองค์กร - กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 
- กลุ่มระบาดวิทยา 
- กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
- กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- แผนงานโครงการโรคไม่ติดตอ่ 
- งานโรคจากการประกอบอาชีพฯ 

รวม 67,880   
 

ภาพที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน 
 
 
 
 

 
 

     
 

    
 

มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ทั้ง 3 เรื่อง เสนอผู้อํานวยการ 
สคร.5 (CKO) และส่งสํานักจดัการความรู้ รอบ 6 เดือน เมื่อวันที ่17 มีนาคม 2557 และรอบ 9 เดือน เมื่อวันที ่
18 มิถุนายน 2557 มีการสรุปผลการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 2) การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3) การ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน เสนอผู้อํานวยการ สคร.5 (CKO) และส่งสํานักจัดการความรู้ เมือ่วันที่ 25 
สิงหาคม 2557 เพื่อลงในตลาดนัดออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสํานักจัดการความรู้ และมกีารเผยแพร่สรปุบทเรียน
ในเว็บไซต์ สคร.5 (http://www.dpck5.com/) หัวข้อ “การจัดการความรู้” 
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4. ขั้นตอนที่ 4 สรุปบทเรียนโครงการจัดการความรู้ เสนอผู้อํานวยการ สคร.๕ (CKO) และส่งสํานักจัดการ
ความรู้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เพื่อลงในตลาดนัดออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสํานักจัดการความรู้ 

 

มีการจัดทําบทสรุปผู้บริหาร เสนอผู้อํานวยการ สคร.5 (CKO) และรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
หน่วยงาน (คํารับรองฯ) ในระบบ Estimates SM รอบ 3 เดือน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 รอบ 6 เดือน 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และรอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 18
สิงหาคม 2557 
 
จุดแข็งในการปฏิบัติงาน 

1. ผู้บริหารของกรมควบคุมโรค และ สคร.5 มีนโยบายในการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ขับเคลื่อนด้วย
ผู้บริหาร มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง (การประชุม, หนังสือแจ้งเวียน, 
Website, Facebook, Line Group) สนับสนุนงบประมาณ กํากับติดตามในการประชุมผู้บริหารทุก 
2 เดือน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค  

2. ผู้บริหารมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ Share Vision เพื่อนําไปปฏิบัติ และสร้างจิตสํานึก นํามาปรับ
ระบบการทํางาน มีการถ่ายระดับตัวช้ีวัดสู่กลุ่มงาน (MOU) และบุคคล (PMS) ในกลุ่มที่รับผิดชอบ
หลัก เพื่อเชื่อมโยงจัดสรรสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิ และการชื่นชมในเวทีประชุมผู้บริหาร 

3. มีทีมงาน ได้แก่ คณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) ทุกหมวด และ KM Team ในกลุ่มงาน ที่
นําแนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้ไปใช้ดําเนินงานในกลุ่มงาน และ KM Team หลักที่
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 3 เรื่องของหน่วยงาน 

4. มีการติดตามการดําเนินงานในการประชุมผู้บริหาร ทุก 2 เดือน จากการรายงานในระบบ Estimates 
รอบ 6, 9, 12 เดือน และนํามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
กลุ่มงาน (MOU) ของกลุ่มทีร่ับผิดชอบหลัก 

 

จุดอ่อนปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการระบุองค์ความรู้สําคัญของหน่วยงาน ต้องใช้การสื่อสารหลาย

ช่องทางและใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากมีภารกิจอ่ืน และการคัดเลือกหัวข้อความรู้โดยเลือกจากกลุม่
งานที่มีตัวช้ีวัดจํานวนน้อยเป็นเหตุผลหลัก เนื่องจากกลุ่มงานอื่นมีตัวช้ีวัดจํานวนมากอยู่แล้ว  

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ สร้างวินัยการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ (ในกลุ่มงานและการ
ทํางานปกติ) การหมั่นเรียนรู้ ทบทวน หาเวลาพัฒนา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การนําแนวคิดหรือ
เครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มงาน ยังมีน้อยอยู่ เนื่องจากยังไม่
ค่อยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงาน และไมค่่อยมกีารจัดทําบทสรุปการเรียนรู้หรือถอดบทเรียน 
เนื่องจากยังขาดทักษะในการสรุปบทเรียน และต้องใช้เวลา/ขั้นตอนในการสรุปบทเรียนมาก ในการ
ดําเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน KM Team จึงร่วมดําเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ 3 
เรื่องของหน่วยงานเท่านั้น  
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สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน  
1. การพัฒนาตน พัฒนาทีม ในการนําแนวคดิหรือเครื่องมือการจดัการความรู้มาประยกุต์ใช้ในการดําเนินงาน

ของกลุ่มงาน รว่มกับชมรม IT โดยใช้โปรแกรมด้าน IT มาช่วยในการดําเนินงาน  
2. การส่ือสารผ่าน Social network การประสานงาน สร้างสัมพันธภาพ ความยืดหยุ่นในการดาํเนินงานทกุด้าน 

รวมทัง้การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาํเนินงานด้านตา่งๆ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การขอ
สนับสนุนงบประมาณ  

 

ความรู้ใหม่หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
1. การส่ือสารผ่าน Social network ได้แก่ Line กลุ่มผู้บริหาร และ Facebook โดย Hashtag (#) หรือตดิ 

Tag (@) ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้ากลุ่ม ทําใหเ้กิดการกระตุ้น แรงเสรมิในการดําเนินงาน 
และเป็นช่องทางในการตดิตามผลการดําเนินงาน  

2. การถ่ายระดับตวัชี้วัดมิติด้านการพัฒนาองค์กรลงสู่กลุ่มงาน (Supporter) อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน และ
กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยกําหนดเป็นข้อตกลงการปฏบิัติราชการของกลุ่มงาน (MOU) และสามารถ
นําไปถ่ายระดับลงสู่บุคคล (PMS และผลงานเด่น) ได้ชัดเจน รวมทั้งนําไปใช้ในการตดิตามการดําเนินงาน 
และเชื่อมโยงกบัการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานและบุคคลได้ 

3. แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเขา้สู่อาเซียน สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาข้าราชการกรมควบคมุ
โรค พ.ศ. 2557-2561 ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน/ประเทศที่เกี่ยวข้องในบริบทของกรม
ควบคุมโรคที่เกีย่วข้องกับโรคและภัยสุขภาพ และพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ได้แก ่ การนําเสนอภาษาอังกฤษในการประชุมผู้บริหาร ส่ือ/มุมอาเซียนในห้องสมดุ เว็บไซต์สคร.5 
ภาษาอังกฤษ Facebook ASEAN Club และรายการเสียงตามสาย 

4. การจดัเวลาและกิจกรรมชมรมทุกบ่ายวันศุกร ์ ได้แก่ชมรมกฬีา สร้างสุขภาพ IT สถิติ ร้องเพลง นันทนาการ 
คหกรรม และเศรษฐกิจพอเพยีง ตามความสนใจและพัฒนาความรู้/กระบวนการทํางาน 

 
สิ่งที่ดีอยู่แล้วและควรทําต่อไป  

1. การปฏิบัตงิานตามภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย โดยมีเงื่อนไขของความสําเร็จคือ การถ่ายทอดนโยบาย การ
ส่ือสารทุกระดบัหลากหลายชอ่งทาง การจัดโครงสร้างการดําเนินงาน ระบบและกลไกการดาํเนินงานที่ชดัเจน 
และการประสานงานกับทีมงานด้านต่างๆ เปน็ไปด้วยดี รวมทั้งระบบสนับสนุนการดําเนินงานต่างๆ 

2. การส่ือสารและการสร้างทีมงานที่มีความพรอ้มและตามความสมัครใจ ในรูปแบบคณะทํางาน (KM Team) 
ชุมชนนักปฏิบัต ิ (CoPs) ชมรม (Club) กลุ่ม Gen Y และมีการพัฒนาศกัยภาพของทีมงาน ภายใต้ความ
ยืดหยุ่นของกระบวนการทํางานที่ปรับเปลี่ยนไป (Reform and AEC) สามารถยืนยันผลการปฏิบัติงานได้จาก
ผลการปฏิบัติราชการ (ตวัชี้วัด) ข้อมูลผลสํารวจการพัฒนาองค์กร (ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านสารสนเทศ 
และด้านวัฒนธรรมองค์กร) และการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (GES) ด้านการพัฒนาองค์กรของ
กรมควบคุมโรค  

3. เครือข่ายการพฒันาองค์กรสคร.5, 6, 7 ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนนิงานหลายช่องทาง ได้แก่ การ
ประชุม โทรศัพท์ Facebook Line รวมทั้งการสื่อสารประสานงานกับส่วนกลางทันทเีมื่อเกดิความไมช่ัดเจน
หรือเกิดปัญหาในการดําเนินงาน 
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สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป  
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในกลุม่งาน/การทํางานปกติ เพื่อให้นาํ

แนวคิดหรือเครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มงาน การใช้โปรแกรม
ด้านการจัดการความรู้ การจัดการความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผา่นช่องทางต่างๆ การกําหนด
เป็นตัวช้ีวัดของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชมรม Facebook การเข้าร่วมเวทีวิชาการ ได้แก่ 
War room, Show & Share เป็นต้น 

2. การพัฒนาทักษะบุคลากรในการสรุปบทเรยีน/ถอดบทเรียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
และพัฒนาศักยภาพของ KM Team รวมทัง้บุคลากรที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียนทั้งด้านวัฒนธรรมและภาษาที่จําเป็นต้องใช้ ได้แก่ ASEAN Club 
การสร้างสภาพแวดล้อมองค์กร ได้แก่ จัดหาหนังสือ/สื่อความรู้ในห้องสมุด ASEAN Way วันสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสร้างเงื่อนไขการใช้ภาษาในการสื่อสารในองค์กร เช่น กําหนดเป็นตัวช้ีวัดของ
บุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Club เรียนรู้ผ่าน e-Learning การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
การประชุมกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมที่มีผูเ้ข้าร่วมประชุมจากต่างชาติ ร่วมจัดรายการเสียงตามสาย 
การแลกเปลี่ยนใน Facebook ASEAN Club หรือเผยแพร่ข้อมูลในเวบ็ไซต์สคร.5 

4. ประเมินกลไกการจัดการความรู้และวิธีการที่เหมาะสมกบับริบทของสคร.5 (ข้อเสนอแนะของกรม
ควบคุมโรคจากการนิเทศงานสคร.5) โดยสรุปผลการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ทั้ง 3 เรื่อง สรุป
บทเรียนโครงการการจัดการความรู้และใช้แบบประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูล 

5. วางแผนประเมินการใช้หนังสือ สื่อภาษาอังกฤษ และกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ 
AEC (ข้อเสนอแนะของกรมควบคุมโรคจากการนิเทศงานสคร.5)  

6. วางแผนการจัดการความรู้ในปี 2558 โดยจัดทํา/ทบทวน Knowledge Map ตามจุดเน้น 5 ปี การ
ระบุผู้รู้ ผู้เรียนรู้ เพื่อบันทึกความรู้ของผู้รู้ วิธีการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ใกล้เกษียณ สู่ผู้
ปฏิบัติ และวิธีการพัฒนาผู้เรียนรู้ที่เหมาะสม 

 
 
บทสรปุการเรยีนรู ้

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มกีารประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานในปีงบประมาณ 2557 ตามแบบประเมินองค์กรตนเอง ประกอบด้วย หมวด 1 กระบวนการจัดการ
ความรู้ (5 ข้อ) หมวด 2 ภาวะผู้นํา (4 ขอ้) หมวด 3 วัฒนธรรมในเรือ่งการจัดการความรู้ (5 ข้อ) หมวด 4 
เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ (5 ข้อ) หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ (3 ข้อ) ซึ่งผลการประเมินตนเอง
พบว่า มีส่วนต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง (Gap) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลคะแนน Gap การประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2557 
 

ประเด็น คะแนน 
Gap 

สิ่งที่ต้องการ/คาดหวังให้องค์กรทําในอนาคต 
เก่ียวกับการจัดการความรู้ 

ข้อ 1.1 องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

2 จัดทํา Knowledge Map ตามจุดเน้น 5 ปี ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของหน่วยงาน และการระบุผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ในหน่วยงาน  

ข้อ 1.3 องค์กรมีการจัดเก็บความรู้ 1 การจัดทําบันทึกความรู้ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ใกล้เกษียณ 
ข้อ 1.4 องค์กรมีการถ่ายทอด Best 
Practices อย่างเป็นระบบ 

2 การสร้าง Best Practices ของหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ 

ข้อ 4.1 เทคโนโลยีท่ีใช้ช่วยให้ทุกคนใน
องค์กรสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง 

1 การประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ 4.2 เทคโนโลยีท่ีใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้
ขององค์กร 

1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีมากขึ้น 

ข้อ 4.4 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญ
ฉลาด (Smart) 

1 การเชื่อมโยงข้อมูลโรคและสุขภาพ พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 

ข้อ 4.5 องค์กรกระตือรือร้นที่จะนํา
เทคโนโลยีท่ีช่วยให้พนักงานสื่อสาร
เชื่อมโยงกัน 

1 พัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT) 

 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จะนําข้อมูลสรปุบทเรียนการดําเนินงาน และ

การประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ ไปวางแผนการพัฒนาปรับปรุงด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรที่มสีมรรถนะสูงต่อไป 
 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ  / สรุป  
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ / ตรวจทาน  
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 


