
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามหนว่ยงาน (คํารับรองฯ) การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยงาน สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5                                        รอบ  3 เดือน 

 รอบ  6 เดือน 
 รอบ  9 เดือน 
 รอบ  12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน มิติที่ 4 :  ด้านการพัฒนา
องค์กร 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
1. นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน 
2. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
1. นางสาวนันทน์ภัส  สุขใจ 
2. นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ 

เบอร์ติดต่อ :  
089 8453112 
093 5596551 

เบอร์ติดต่อ :   
087 8686013 
090 9536223 

คําอธิบายตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน พิจารณาความสําเร็จจากการใช้แนวคิด หรือนําเครื่องมือ

การจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากข้ึน พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการดังนี้ 

1) - แต่งตั้งคณะทํางาน KM Team ของหน่วยงาน โดยมีผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการเป็นประธาน 
องค์ประกอบของคณะทํางานควรมาจากหลายกลุ่มงาน 
- คณะทํางาน KM Team ของหน่วยงานดําเนินการทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานที่
ต้องดําเนินการเร่งด่วน (ตามที่ได้ระบุในโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) เพื่อกําหนดเป็น
โจทย์ในการนํามาจัดการความรู้ (สํานักวิชาการ, สถาบัน, สคร.อย่างน้อย 3 เรื่อง กองบริหารและหน่วยงาน
ขนาดเล็ก อย่างน้อย 2 เรื่อง)  
หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) ดูได้ท่ีเว็บไซต์สํานักจัดการ
ความรู้ ท่ี www.kmddc.go.th  

2) หน่วยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการตามจํานวนของหวัข้อความรู้ตามที่กําหนดไว้ โดยเลือกเครื่องมือ
การจัดการความรู้ตามความเหมาะสมของงาน (อย่างน้อย 1 เครื่องมือ/หัวข้อความรู้) ได้แก่ 
2.1) การถอดบทเรียน 

- ถอดบทเรียนจากตัวคน (Tacit K. to Explicit K.) ในกรณีผู้รู้ท่ีมีประสบการณ์สูงและใกล้เกษียณอายุ
ราชการ หรืองานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย (ย้ายงานหรือลาออก) 
- ถอดบทเรียนจากโครงการ 

2.2) การจัดตลาดนัดความรู้ 
2.3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2.4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

แบบรายงานตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอน / Hybrid 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557



2.5) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
2.6) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)      

3) หน่วยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยคณะทํางาน KM Team ของหน่วยงานให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา ชี้แนะ  

4) เมื่อสิ้นสุดโครงการ คณะทํางาน KM Team ของหน่วยงานดําเนินการ 
4.1) สรุปผลการดําเนินงานตามรายหัวข้อความรู้ 
4.2) ทบทวนผลการดําเนินงานภาพรวมของหน่วยงานพร้อมเขียนสรุปบทเรียน (ภาพรวมหน่วยงาน) 

 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 

วิธีการคํานวณคะแนนของระบบระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน เปรียบเทียบ ผล 
1 - แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

- คณะทํางาน KM Team ทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้
สําคัญของหน่วยงานที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน ตามท่ีระบุใน
โครงสร้างความรูห้น่วยงาน (Knowledge Structure) เพื่อ
กําหนดเป็นโจทย์ในการนํามาจัดการความรู้ (3 เรื่อง) 

 1 

2 หน่วยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ ตามจํานวนของ
หัวข้อความรู้ท่ีกําหนดไว้ เสนอผู้บริหารรับทราบ โดยเลือก
เครื่องมือการจัดการความรู้ตามความเหมาะสมของงาน 

 1 

3 คณะทํางานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด  1 
4 สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหัวข้อความรู้ ตามเป้าหมายท่ี

กําหนด (3 เรื่อง) 
 1 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4+5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   
ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

5.00 2 2 …….. 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ดําเนินการ :  
 

สามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอนที่ 1, 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะทาํงานจัดการความรู้ (KM Team) ตามคําสั่ง สคร.5 ท่ี 78/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และมีการ

ประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สคร.5 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เพื่อทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของ
หน่วยงาน ตามท่ีระบุในโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) เพื่อกําหนดเป็นโจทย์ในการนํามาจัดการ



ความรู้ จํานวน 3 เรื่องได้แก่  
(1) ปัจจัยการดําเนินงานด้านชันสตูรให้ประสบผลสําเร็จ (การถอดบทเรียนจากตัวคน งานชันสูตร)  
(2) เทคนิคการบริหารจัดการการเงินและบัญชี (การถอดบทเรียนจากตัวคน กลุ่มบริหารทั่วไป) 
(3) โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นของหน่วยงาน หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ (การถอดบทเรียนจากโครงการ 

กลุ่มพัฒนาองค์กร) 
เสนอผู้อํานวยการ สคร.5 ตามหนังสือที่ สธ 0412.3/ 347 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ส่งสํานักจัดการความรู้ กรมควบคุม
โรค ตามหนังสือที่ สธ 0412.3/ 1393 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 และส่งอีเมล์ให้สํานักจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2557 (ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้ 1 คะแนน)   

2. จัดทําโครงการจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการ (แบบฟอร์มท่ี 1) ตามจํานวนของหัวข้อความรู้ท่ีกําหนดไว้ (3 เรื่อง) 
เสนอผู้อํานวยการ สคร.5 ตามหนังสือที่ สธ 0412.3/ 347 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้
ตามความเหมาะสมของงาน ได้แก่ การถอดบทเรียนจากตัวคน และการถอดบทเรียนจากโครงการ ส่งสํานักจัดการความรู้ 
กรมควบคุมโรค ตามหนังสือที่ สธ 0412.3/ 1393 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 และส่งอีเมล์ให้สํานักจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2557 (ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้ 1 คะแนน)   

 

มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน (SAR) และแนบเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดในระบบ Estimates SM 
รอบ 3 เดือน วันที่ 19 ธันวาคม 2557 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
(1)  ผู้บริหารของกรมควบคุมโรค และ สคร.5 มีนโยบายในการจัดการความรู้ท่ีชัดเจน ขับเคลื่อนด้วยผู้บริหาร มีการสื่อสาร

ให้บุคลากรทราบหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง (ในการประชุม Website Facebook Line) สนับสนุนงบประมาณ กํากับ
ติดตามในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน และจากการรายงานในระบบ Estimates SM  

(2)  ผู้บริหารมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ Share Vision เพื่อนําไปปฏิบัติ และสร้างจิตสํานึกการเรียนรู้ นํามาปรับระบบ
การทํางาน มีการถ่ายระดับตัวชี้วัดสู่กลุ่มงาน (MOU) และบุคคล (PMS) ในกลุ่มท่ีรับผิดชอบหลักและสนับสนุน เพื่อ
เชื่อมโยงจัดสรรสิ่งจูงใจที่สอดคลอ้งกับผลสัมฤทธิ์ 

(3)  มีคณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) จากทุกกลุ่มงาน ท่ีนําแนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้ไปใช้ดําเนินงาน
ในกลุ่มงาน และดําเนินงานตามโครงการจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการ 3 เรื่องของหน่วยงาน 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ สร้างวินัยการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ (ในกลุ่มงานและการทํางานปกติ) การ
หมั่นเรียนรู้ ทบทวน หาเวลาพัฒนา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และขาดทักษะในการเขียนสรุปบทเรียน 
 
ความต้องการสนับสนุน จากส่วนกลางและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง : 
      รายละเอียด Template ตัวชี้วัด และคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงาน แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ตามรายละเอียด 
Template ตัวชี้วัด 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
(1) การสร้างบรรยากาศในการจัดการความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน และวางแผนการถ่ายทอด

ความรู้ตาม Knowledge Map จุดเน้น และวิธีการพัฒนาผู้เรียนรู้ท่ีเหมาะสม  



(2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ท้ังด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภาษาและที่
จําเป็นต้องใช้ ด้วยวิธีการต่างๆ ในการทํางานประจาํวันอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 

 
หลักฐานอ้างอิง :  
(1)  ขั้นตอนที่ 1 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team), รายงานผลการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ 

สคร.5 และหนังสือส่งสํานักจัดการความรู้ 
(2)  ขั้นตอนที่ 2 โครงการจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการ (แบบฟอร์มท่ี 1) เสนอผอ. และหนังสือส่งสํานักจัดการความรู้  
(3)  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน (SAR) รอบ 3 เดือน 
 
 



รายงาน SAR รอบ 3 เดือน ปี 2558 รายงานในระบบ EstimatesSM วันที่ 19 ธันวาคม 2557 

 
 

 


