
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 
ชื่อกลุ่มงาน :  ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง      ส่วนราชการ :   สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
    ของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ             
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) :  ความรู้ในการจัดทําผลงานวิชาการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 9 โรค เอดส์ ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ไข้เลือดออก   
    อุจจาระร่วง เบาหวาน ความดัน บุหรี่ สุรา)             
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :   2.1.2 สัดส่วนของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน       
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ร้อยละ 80               
การจัดการความรู้ เรื่อง :  บทเรียนตําบลต้นแบบการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)      
เป้าหมายการจัดการความรู้ :  มีบทเรียนตําบลต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของหน่วยงานเครือข่าย (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รพ.สต. อปท.   
    ในพื้นที่อําเภอเสี่ยงตามเกณฑ์สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง จํานวน 19 อําเภอ)          
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 
1. การบ่งชี้ความรู้ (KMP1) 

     ประชุมคณะทํางาน (KM Team) เพื่อจัดทํา
โครงการ เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นนวัตกรรมใหม่
ในการนําไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ ซึ่ง KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯ และศตม.ทั้ง 4 แห่ง มองว่าน่าจะมีการ
ถอดบทเรียนในแต่ละครั้งที่ลงติดตามงานในพื้นที่ 
จากนั้นนํามาสรปุบทเรียนเป็นภาพรวมเมื่อสิ้นสุด
โครงการ เพื่อการดําเนินการขยายพื้นที่ในปีถัดไปจะ
ได้นําบทเรียนดังกล่าวไปใช้ประกอบหรือเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนในการดําเนนิงานต่อไป ซึ่ง สคร. ศตม. หรือ
สสจ. หน่วยงานที่สนใจอาจนําไปขยายผลประยุกต์ใช้
ต่อไปได้ 

 
30

พฤศจิกายน 
2555 

 
จํานวนโครงการ 

 
1 โครงการ 

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯ 

และ ศตม.ทั้ง 4 
แห่ง 

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯ และ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

 
CoP 

 
ดําเนินการ

แล้ว 

 
KMP1 
CMP1 
CMP2 
CMP3 

 

การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP2)        2. 
2.1 เตรียมเนื้อหา และจัดประชุมเพื่อพัฒนาความรู้  
ประสบการณ์การจัดการพาหะนําโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทบทวน
บริบทของแต่ละพื้นที่ ประยุกต์ใช้หลักการ IVM และ

13 -14
ธันวาคม 
2555 

 

จัดประชุม 1 ครั้ง KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ดําเนินการ
แล้ว 

KMP 2 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 
ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดของตนเองอย่างไร 

CMP 4 

2.2 จัดประชุม KM Team เพื่อระดมความคิดเห็น
รวบรวมผู้ที่สนใจ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทํา action 
plan  ผ่านการประชุมติดตามงานครั้งที่ 1  

22 ธันวาคม 
2555 

 

สรุปการระดมความ
คิดเห็น 

 

1 ฉบับ 
 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

CoP 
 

ดําเนินการ
แล้ว 

KMP 2 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 

2.3 การลงสนับสนุนพื้นที่โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
นําโดยแมลง : การจัดประชุมโดยเอาข้อมูลที่ได้จาก
การสรุปการประชุมและการทบทวนบริบทของแต่ละ
พื้นที่ (ตามข้อ 2.1) นําเสนอแก่ชุมชน  และใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อพิจารณาจัดทําเป็นโครงการ หรือ
แผนกิจกรรมที่จะปฏิบัติจริง เพื่อนําส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ลงนามในโครงการ และลงนาม MOU 

มกราคม -
มีนาคม 
2556 

 

จัดประชุม 1 ครั้ง KM Team ของ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

KM Team ศตม.
ทั้ง 4 แห่ง 

- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
- coaching 

 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

KMP 2 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 

 

2.4 จัดประชุม KM Team เพื่อถอดบทเรียนจากการ
ติดตามลงสนับสนุนพื้นที่ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนํา
โดยแมลง ผ่านการประชุมติดตามงานครั้งที่ 1 

มกราคม -
มีนาคม 
2556 

 

ผลการถอดบทเรียน 
ครั้งที่ 1 

 

1 ฉบับ 
 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

CoP หรือ 
Summative 
evaluation 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

KMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 

2.5 การลงสนับสนุนพื้นที่โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
นําโดยแมลง : การติดตามผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 2 
โดยการดูโครงการที่พื้นที่ได้จัดทําตาม MOU / แนว
ทางการดําเนินงานของพื้นที่  

เมษายน -
มิถุนายน 

2556 
 

ผลการติดตาม
ประเมินผล ครั้งที่ 2 

1 ฉบับ 
 

KM Team ของ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

KM Team ศตม.
ทั้ง 4 แห่ง 

coaching 
 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

KMP 2 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 

2.6 ประชุม KM Team เพื่อถอดบทเรียนจากการ
ติดตามลงสนับสนุนพื้นที่ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนํา
โดยแมลง ผ่านการประชุมทาง e-mail หรือ 
Facebook หรือหนังสือราชการ 

เมษายน-
มิถุนายน 

2556 
 

ผลการถอดบทเรียน 
ครั้งที่ 2 

 

1 ฉบับ 
 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

CoP หรือ 
Summative 
evaluation 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

KMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 

2.7 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ร่วม
เสนอแนะ แลกเปลี่ยนการดําเนินงาน เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานแต่ละพื้นที่ต่อเนื่อง  

เมษายน -
มิถุนายน 

2556 

ผลการติดตาม
ประเมินผล ครั้งที่ 3 

1 ฉบับ 
 

KM Team ของ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

KM Team ศตม.
ทั้ง 4 แห่ง 

coaching 
 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

KMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 

 

2.8 จัดประชุม KM Team เพื่อถอดบทเรียนจากการ
ติดตามลงสนับสนุนพื้นที่ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนํา

เมษายน -
มิถุนายน 

สรุปผลการถอด
บทเรียน ครั้งที่ 3 

1 ฉบับ 
 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 

CoP หรือ 
Summative 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา

KMP 2 
CMP 2 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 
โดยแมลง ผ่านการประชุมติดตามงานครั้งที่ 3 2556 

 
 ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง evaluation ดําเนินการ 

 
CMP 3 
CMP 4 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP3) 
สังเคราะห์และรวบรวมองค์ความรู้จากที่ค้นคว้าและ
จากการจัดประชมุการจัดการพาหะนําโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน โดย KM Team นํามาจัดหมวดหมู่ 
แบ่งหัวข้อให้ชัดเจน และทําเป็นสรุปการถอดบทเรียน 
เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในคลังความรู้ 

 
กรกฎาคม -
สิงหาคม 
2556 

 
สรุปผลการถอด

บทเรียน 
 

 
1 ฉบับ 

 

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4แห่ง 

 

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

 
ฐานความรู้ 

 
ยังไม่ถึง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

 
KMP 3 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (KMP4) 
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (การถอด
บทเรียน) และด้านโรคไข้เลือดออก ให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงฐานความรู้ 

 
กรกฎาคม -
สิงหาคม 
2556 

 
จํานวนข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงฐาน 

ความรู้ 

 
ตามที่

ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อเสนอแนะ 

 
ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อเสนอแนะ 

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

 
ระบบพี่เลี้ยง 

 
ยังไม่ถึง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
KMP 4 
CMP 4 
CMP 5 

5. การเข้าถึงความรู้ (KMP5) 
นําฐานความรู้ที่ผ่านการปรับแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญมา
จัดพิมพ์ ส่งผ่านทางหนังสือราชการ หรือ e-mail หรือ
ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์ฯ 

 
กรกฎาคม -
สิงหาคม 
2556 

 
จํานวนฐาน 

ข้อมูล/องค์ความรู้ 
ในระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 
จํานวน 1 
ฐานความรู้ 

 
KM Team 

ของหน่วยงาน 

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

 
- ฐานความรู้ 
- เว็บไซต์ 

- หนังสือราชการ 
- e-mail 

 
ยังไม่ถึง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

 
KMP 5 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (KMP6) 
6.1 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.2 นําความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์/เวทีตลาดนัดความรู้/
หนังสือราชการ/e-mail 

 
กรกฎาคม -
กันยายน 
2556 

 
จํานวนครั้ง ในการ

จัดเวที 
 

 
จํานวน 1 ครั้ง 

 

 
KM Team 

ของหน่วยงาน 

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

 
- เวทีของหน่วยงาน
- หนังสือราชการ 

- เว็บไซต์ 
- e-mail 

 
ยังไม่ถงึ

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

 
KMP 6 
CMP 3 
CMP 5 
CMP 6 

7. การเรียนรู้/การนําความรู้ไปใช้งาน (KMP7) 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่าย/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจ 
ที่สนใจจะนําหลักการจัดการพาหะนําโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสานไปใช้ในพื้นที่ โดยนําสรุปบทเรียน
ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการทํางาน ตลอดจนใช้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อพัฒนาแนวทางหลักการ
จัดการพาหะนําโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานให้มี
คุณภาพต่อไป ผ่านช่องทางเว็บไซด์/หนังสือ
ราชการ/e-mail 

 
กรกฎาคม -
กันยายน 
2556 

 

 
จํานวนช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ 

 
จํานวน 1 
ช่องทาง 

 

 
KM Team 

ของหน่วยงาน 

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง

 
- หนังสือราชการ 

- เว็บไซต์ 
- e-mail  

 
ยังไม่ถึง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

 
KMP 7 
CMP 3 
CMP 5 



 



แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 
ชื่อกลุ่มงาน :   กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ                            ส่วนราชการ :    สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อม และดําเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความ  
    ต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล             
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) :   การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (แนวทาง/ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค/ ภัยสุขภาพร้ายแรง/   
    ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม โคลนถล่ม ฯลฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล)          
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :   4.1.2 ระดับความสําเร็จของสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งมีปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคสามารถตอบโต้ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :   ขั้นตอนที่ 5               
การจัดการความรู้เรื่อง :    ถอดบทเรียนการดําเนินงานป้องกนัควบคุมโรคคอตีบ           
เป้าหมายการจัดการความรู้ :   มีบทเรียนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคคอตีบ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคคอตีบของหน่วยงานเครือข่าย (จํานวน 5   
    หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานกลาง, สสจ.นครราชสมีา, สสจ.ชัยภูมิ, สสจ.บุรีรัมย์ และ สสจ.สุรินทร์)       
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 
1. การบ่งชี้ความรู้ (KMP1) 

     คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (กรณีการระบาดของโรคคอตีบ) สคร.5 
ประจําปี 2556 เข้าร่วมรับประชุมรับมาตรการดําเนินงาน
จากการจากการประชุม VDO conference  จากห้อง
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ 
(DOC) เพื่อรับมาตรการการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค
คอตีบจากส่วนกลางมากําหนดแนวทาง (องค์ความรู้)ที่
จําเป็นในการปฏิบัติงานให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงาน
ในพื้นที่ ได้แก่ รพศ., รพช., รพ.สต., สสจ.นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ (งานควบคุมโรค และงาน
ระบาดวิทยา) 

 

 
ทุกวัน

พฤหัสบดี
และวันศุกร์ 

 
จํานวน
คณะกรรมการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ สคร.5 
ประจําปี 2556 

 
 
 
 

 
คณะกรรมการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ สคร.
5 ประจําปี 
2556 เข้าร่วม
ประชุม อย่าง
น้อยคณะละ 1 
คน ครบทุก
คณะ 

 
คณะกรรมการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข
(กรณีการ
ระบาดของโรค
คอตีบ) สคร.5 
ประจําปี 2556

 
กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข 

 
ประชุม VDO 
conference จาก
ห้องประชุมศูนย์
ปฏิบัติการ
เตรียมพร้อมตอบ
โต้งภาวะฉุกเฉินฯ 
(DOC) และ AAR 
การปฏิบัติงาน 

 

 
กําลัง

ดําเนินการ

 
KMP1 
CMP2 
CMP3 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 
การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP2) 
2.1 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย 

โดยผอ. สคร.5 และหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา ให้
ความรู้เรื่องโรคคอตีบและสถานการณ์การระบาดของ
โรคคอตีบกับคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ สคร.
5 ประจําปี 2556 และเจ้าหน้าที่สคร.5 ที่สนใจ 

 

 
War room 
สคร.5 และ
การประชุม 

VDO 
conference 

เดือน
พฤศจิกายน, 
ธันวาคม 
2555 

 
จํานวน
คณะกรรมการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ สคร.5 
ประจําปี 2556 

 
 
 

 
คณะกรรมการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ สคร.
5 ประจําปี 
2556 เข้าร่วม
ประชุมอย่าง
น้อยคณะละ 1 
คน ครบทุก
คณะ 

 
คณะกรรมการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข
(กรณีการ
ระบาดของโรค
คอตีบ) สคร.5 
ประจําปี 2556

 
กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข 

 
ระบบพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 

 
ดําเนินการ

แล้ว 
 
 
 
 
 

 

2. 

2.2 แสวงหาความรู้โดยการประเมินผลการดําเนินงานตาม
มาตรการการป้องกันควบคุมโรคคอตีบ ตามมาตรการ
สั่งการในพื้นที่สาธารณสุขเขต 9 

 

เดือนธันวาคม
2555 

จํานวนจังหวัดใน
พื้นที่สาธารณสุข

เขต 9 

4 จังหวัด 
ในพื้นที่ 

หน่วยงานใน
พื้นที่สาธารณสุข

เขต 9 

 ฐานความรู้ ดําเนินการ
แล้ว 

 
KMP2 
CMP1 
CMP2 
CMP3 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (KMP3)   
     คณะทํางานกลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ได้รวบรวมความรู้และ
มาตรการสั่งการฯ จากการประชุม VDO conference 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้กับคณะกรรมการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(กรณีการระบาดของโรคคอตีบ) สคร.5 ประจําปี 2556 ใน
การพิจารณาดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป 

 
 

 
ทุกวัน

พฤหัสบดี
และวันศุกร์ 

 
ร้อยละของสรุป
รายงานการ
ประชุม VDO 
conference 
ที่มีการจัดส่งให้
คณะกรรมการ

 
รอ้ยละ 80 

 
คณะกรรมการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข 
(กรณีการ
ระบาดของโรค
คอตีบ) สคร.5 
ประจําปี 2556

 
กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข 

 
สรุปรายงานการ
ประชุม VDO 
conference   

 
กําลัง

ดําเนินการ

 
KMP3 
 CMP1 
CMP2 
CMP3 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 
4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (KMP4) 

    โดยการจัดถอดบทเรียนการดําเนินงานป้องกันควบคุม
โรคคอตีบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 9  
 

 
เดือนมกราคม 

– มีนาคม 
2556 

 
จํานวน

ผู้เข้าร่วมถอด
บทเรียน 

 
40 คน 

 
บุคลากรจาก
จังหวัด และ
อําเภอในพื้นที่ที่
เกิดการระบาด
ของโรคคอตีบ,
คณะกรรมการ
ตอบโต้ฯ สคร.5 
และบุคลากร
สคร.5 ที่สนใจ  

 
กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข 

 
การถอดบทเรียน 

 
กําลัง

ดําเนินการ 

 
KMP4 
CMP1 
CMP2 
CMP3 
CMP4 

5. การเข้าถึงความรู้ (KMP5) 
      จัดส่งสรุปบทเรียนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค
คอตีบให้กับเครือข่ายการดําเนินงานในพื้นที่สาธารณสุข
เขต 9 และส่วนกลาง 

 
เดือนมกราคม 

– มีนาคม 
2556 

 
จํานวนสรุป
บทเรียน  

 
1 เรื่อง 
จังส่งให้ 

5 หน่วยงาน 

 
หน่วยงานกลาง,
สสจ.
นครราชสีมา, 
ชัยภูมิ, บุรีรัมย์,
สุรินทร์ 

 
กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข 

 
หนังสอืเวียนและ
เว็บไซต์ 

 
กําลัง

ดําเนินการ

 
KMP5 
CMP1 
CMP2 
CMP3 
CMP4 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (KMP6) 
     หน่วยงานเครือข่ายนําสรุปบทเรียนไปทดลองใช้ใน
ภาคปฏิบัติการทํางานจรงิ 

 
เดือนมกราคม 
– มิถุนายน 

2556 

 
จํานวน

หน่วยงานที่
นําไปใช้ 

 
อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

 
หน่วยงานกลาง,
สสจ.
นครราชสีมา, 
ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, 
สุรินทร์ 

 
กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 

 
สรุปบทเรียน 

 
กําลัง

ดําเนินการ 

 
KMP6 
CMP1 
CMP2 
CMP3 
CMP4 



 



แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 
ชื่อกลุ่มงาน :   งานเภสัชกรรม      ส่วนราชการ :   สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา     
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อม และดําเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความ  
    ต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล             
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) :  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (การวางระบบ Incident Command System ในการบริหาร logistic)    
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :    4.1.1 ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ  
     แบบบูรณาการตามเกณฑ์ที่กําหนด             
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ขั้นตอนที่ 5               
การจัดการความรู้เรื่อง :   การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA          
เป้าหมายการจัดการความรู้ :    มีระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน           
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

สถานะ หมายเหตุ 

การบ่งชี้ความรู้ (KMP1)         
1.1 งานเภสัชกรรมจัดระชุมเพื่อวางแผนการ
พัฒนาระบบงานบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน  เพื่อช่วยในการดําเนินงานและเป็น
ฐานข้อมูลเวชภัณฑ์คงคลังยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
ในการสนับสนุนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

19 ธ.ค. 
2555 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2. สรุปประชุม 
 

6  คน 
 
 

1 เรื่อง 
 

จนท.งานเภสัชกรรม 
สคร.5 นครราชสีมา 

ผู้รับผิดชอบงาน KM 
งานเภสัชกรรม 

CoP ดําเนินการ
แล้ว 

KMP 1 
CMP1 

1. 

1.2  จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบงาน
บริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  โดย
ใช้ระบบ UCHA ให้กับผู้รับผิดชอบงานบริหาร
เวชภัณฑ์ ศตม.5.1 ชัยภูมิ 5.2 บุรีรัมย์  5.3 
สุรินทร์  5.4 ปากช่อง  

21 ธ.ค. 
2555 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2. สรุปประชุม 
 

8 คน 
 
 

1 เรื่อง 
 

ผู้รับผิดชอบยาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน สารเคมี 
และยามาลาเรีย สคร.5 
นครราชสีมา 

-หัวหน้างานเภสัชกรรม
-หัวหน้าศตม.5.1-5.4 
-กลุ่มตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
-ศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา 

CoP ดําเนินการ
แล้ว 

KMP1 
CMP1 
CMP2 

 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

สถานะ หมายเหตุ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP2)         
2.1 ศึกษาการใช้งานระบบ UCHA   ธ.ค.2555-

ม.ค.2556 
จํานวนแนวทาง 1 เรื่อง จนท.งานเภสัชกรรม 

สคร.5 นครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบงาน KM 
งานเภสัชกรรม 

เว็บไซต์, 
แนวทาง 

ดําเนินการ
แล้ว 

KMP2 
CMP3 
CMP4 

2. 

2.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําระบบ UCHA 
มาร่วมจัดระบบงานบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน   

 

ก.พ.2556 จํานวนครั้ง 1 ครั้ง จนท.งานเภสัชกรรม 
สคร.5 นครราชสีมา 

-ผู้รับผิดชอบงาน KM 
งานเภสัชกรรม 
-งาน IT 

ผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP2 
CMP3 
CMP4 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (KMP3)         3. 
ออกแบบระบบงานบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน   
 

ก.พ.2556 จํานวนแนวทาง 1 ระบบ จนท.งานเภสัชกรรม 
สคร.5 นครราชสีมา 

-ผู้รับผิดชอบงาน KM 
งานเภสัชกรรม 
-งาน IT 

ผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP3 
CMP3 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP4)         
4.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผล
การดําเนินงาน 
 

ก.พ. – 
มี.ค.2556 

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2. สรุปประชุม 
 

10 คน 
 
 

1 เรื่อง 
 

ผู้รับผิดชอบยาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน สารเคมี 
และยามาลาเรีย สคร.5 
นครราชสีมา  และ
ผู้รับผิดชอบ IT สคร.5 

-หัวหน้างานเภสัชกรรม
-หัวหน้าศตม.5.1-5.4 
-กลุ่มตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
-ศูนย์อา้งอิงกีฏวิทยา 

CoP ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP4 
CMP3 
CMP4 

4. 

4.2 ปรับปรุงกระบวนดําเนินงานและโปรแกรม มี.ค.2556 ร่างแนวทางการ
บริหารเวชภัณฑ์
และวัสดุอุปกรณ์
สําหรับตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินโดยใช้
ระบบ UCHA 

1 เรื่อง ผู้รับผิดชอบยาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน สารเคมี 
และยามาลาเรีย สคร.5 
นครราชสีมา 

-หัวหน้างานเภสัชกรรม
-งาน IT  

ระบบ
UCHA 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP4 
KMP5 

 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

สถานะ หมายเหตุ 

การเข้าถึงความรู้ (KMP5)         5. 
5.1 นําร่างแนวทางการบริหารเวชภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยใช้ระบบ 
UCHA ไปใช้ 

เม.ย. – 
พ.ค.2556 

ร้อยละของกลุ่ม
งานที่มีรายงานผล
ยาคงคลังเป็น
ปัจจุบัน 

80% ผู้รับผิดชอบยาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน สารเคมี 
และยามาลาเรีย สคร.5 
นครราชสีมา 

-หัวหน้างานเภสัช
กรรม 
-หัวหน้าศตม.5.1-5.4 
-กลุ่มตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
-ศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา 
 

ระบบ
UCHA 

ยังไมถ่ึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP5 
CMP3 

 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KMP6)         6. 
6.1 สอบถามปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบงานบริหาร
คลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน   

ก.พ.-พ.ค. 
2556 

จํานวนบันทึก 
ปัญหาการใช้งาน 

1 เรื่อง ผู้รับผิดชอบยาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน สารเคมี 
และยามาลาเรีย สคร.5 
นครราชสีมา 

-หัวหน้างานเภสัช
กรรม 
-หัวหน้าศตม.5.1-5.4 
-กลุ่มตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
-ศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา 
 

ระบบ
UCHA 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

KMP6 
CMP4 
CMP5 

การเรียนรู้/การนําความรู้ไปใช้งาน (KMP7)         
7.1 จัดประชุมถอดบทเรียน มิ.ย.2556 1. แนวทางการ

บริหารเวชภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์สําหรับ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โดยใช้ระบบ UCHA 
2. สรุปบทเรียน 

1 เรื่อง 
 
 
 
 

1 เรื่อง 

ผู้รับผิดชอบยาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน สารเคมี 
และยามาลาเรีย สคร.5 
นครราชสีมา 

งานเภสัชกรรม ถอด
บทเรียน 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP7 
CMP5 

7. 

7.2 จัดทํา “สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ 
งานเภสัชกรรมปี 2556” เสนอผู้บริหาร และ
เผยแพร่ในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ก.ค.2556 จํานวนสรุปบทเรียน
การจัดการความรู้ 
งานเภสัชกรรม 

1 เล่ม จนท.งานเภสัชกรรม 
สคร.5 นครราชสีมา 

ผู้รับผิดชอบงาน KM 
งานเภสัชกรรม 

CoP, R2R, 
On the job 

training, 
ถอดบทเรียน

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP7 
CMP4 
CMP5 

 



 



แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 
ชื่อกลุ่มงาน :   กลุ่มพัฒนาองค์กร       ส่วนราชการ :   สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา    
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล    
องค์ความรู้ที่จําเป็น (K) :   ระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (PMQA) ด้านระบบบริหารบุคคล (HRD)       
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :    ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะเฉพาะตามเกณฑ์ที่กําหนด         
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ร้อยละ 80               
การจัดการความรู้เรื่อง:    ระบบประเมินสมรรถนะ Online              
เป้าหมายการจัดการความรู้ :   มีระบบประเมินสมรรถนะ online ที่มีประสิทธิภาพและผู้ใช้มีความพึงพอใจ          
 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 
การบ่งชี้ความรู้ (KMP1)         
1.1 กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 ประชุมเพื่อวางแผนการ

พัฒนางานด้านการพัฒนาบุคลากร (HRD) โดย
พิจารณาจากตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 
6.2.3 ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะ
เฉพาะตามเกณฑ์ที่กําหนด มากําหนดเป็นโจทย์ KM 
ที่จะจัดทําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ เพื่อช่วย
ในการดําเนินงานและเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากรต่อไป 

8 ต.ค.2555 จํานวนเรื่อง KM 1 เรื่อง จนท.กลุ่มพัฒนา
องค์กร สคร.5 

ผู้รับผิดชอบงาน 
KM กลุ่มพัฒนา
องค์กร สคร.5 

CoP ดําเนินการ
แล้ว 

KMP1 
CMP1 

 

1. 

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.5 
เพื่อนําเสนอแผนการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน โดย
พิจารณาตามองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อสนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
กรมควบคุมโรค (พิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ตัวชี้วัด) ซึ่งการจัดทําระบบประเมินสมรรถนะ
ออนไลน์ สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การ
พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและ

12 ธ.ค.
2555 

จํานวนเรื่อง KM 12 เรื่อง 
(กลุ่มละ 1 

เรื่อง) 

คณะกรรมการ
การจัดการ

ความรู้ สคร.5 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ สคร.

5 

หนังสือเวียน 
CoP 

ดําเนินการ
แล้ว 

KMP1 
CMP1 
CMP2 
CMP4 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 
บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล องค์
ความรู้เรื่อง ระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (PMQA) ด้านระบบบริหารบุคคล 
(HRM HRD) 

การสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP2)         
2.1 ศึกษาแนวทางการประเมินสมรรถนะ จากเอกสาร

แนวทางการประเมินสมรรถนะ และการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของกรมควบคุมโรค 

ต.ค. - ธ.ค.
2555 

จํานวนแนวทาง 1 เรื่อง กลุ่มพัฒนา
องค์กร สคร.5 

ผู้รับผิดชอบงาน 
HR, KM, IT กลุ่ม
พัฒนาองค์กร 

สคร.5 

เว็บไซต์, แนวทาง ดําเนินการ
แล้ว 

KMP2 
CMP3 
CMP4 

2. 

2.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําระบบฐานข้อมูล มาร่วม
จัดทําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

ต.ค. - ธ.ค.
2555 

จํานวนแนวทาง 1 เรื่อง นายทวี อารยะ
สุขวัฒน์ 

(ผู้เชี่ยวชาญ) 

ผู้รับผิดชอบงาน 
HR, KM, IT กลุ่ม
พัฒนาองค์กร 

สคร.5 

ผู้เชี่ยวชาญ ดําเนินการ
แล้ว 

KMP2 
CMP3 
CMP4 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (KMP3)         
3.1 ออกแบบระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ ร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําระบบฐานข้อมูล 
ต.ค. - ธ.ค.

2555 
จํานวนแนวทาง 1 เรื่อง กลุ่มพัฒนา

องค์กร สคร.5,
นายทวี อารยะ

สุขวัฒน์ 
(ผู้เชี่ยวชาญ) 

ผู้รับผิดชอบงาน 
HR, KM, IT กลุ่ม
พัฒนาองค์กร 

สคร.5 

ผู้เชี่ยวชาญ,  
ระบบฐานข้อมูล 

ดําเนินการ
แล้ว 

KMP3 
CMP3 

3. 

3.2 กําหนดขั้นตอนการประเมินสมรรถนะออนไลน์ 
(Flow chart)  

ธ.ค.2555 จํานวนขั้นตอน 1 เรื่อง กลุ่มพัฒนา
องค์กร สคร.5 

ผู้รับผิดชอบงาน 
HR, KM, IT กลุ่ม
พัฒนาองค์กร 

สคร.5 

ระบบฐานข้อมูล ดําเนินการ
แล้ว 

KMP3 
CMP3 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (KMP4)         4. 
4.1 จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5, 6, 7 และ

เชิญผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําระบบฐานข้อมูล มาร่วม
พิจารณาระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกําหนดแนวทางการจัดทํา
ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ร่วมกัน 

19 - 21 
ธ.ค.2555

จํานวนรายงานการ
ประชุมฯ 

1 เรื่อง กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

สคร.5,6,7 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
สคร.5 

CoP, 
ระบบฐานข้อมูล 

ดําเนินการ
แล้ว 

KMP4 
CMP3 
CMP4 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 
การเข้าถึงความรู้ (KMP5)         
5.1 จัดทําและติดตั้งระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

โดยสร้างลิงค์ไว้ที่เว็บไซต์ สคร.5 
(www.dpck5.com) เมนู ระบบงาน เพื่อให้ง่ายต่อ
การเข้าถึง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ต.ค. - ธ.ค.
2555 

จํานวนระบบ
ประเมินสมรรถนะ

1 ระบบ กลุ่มพัฒนา
องค์กร สคร.5,
นายทวี อารยะ

สุขวัฒน์ 
(ผู้เชี่ยวชาญ) 

ผู้รับผิดชอบงาน IT
กลุ่มพัฒนาองค์กร 

สคร.5 

เว็บไซต์, 
ระบบฐานข้อมูล 

ดําเนินการ
แล้ว 

KMP5 
CMP3 

 

5.2 จัดทําคู่มือระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ เผยแพร่
ในรูปแบบเอกสาร และสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้
ทางเว็บไซต์ สคร.5 

ม.ค.2556 จํานวนคู่มือฯ 1 เรื่อง กลุ่มพัฒนา
องค์กร สคร.5 

ผู้รับผิดชอบงาน IT
กลุ่มพัฒนาองค์กร 

สคร.5 

เว็บไซต์, 
คู่มือ 

ดําเนินการ
แล้ว 

KMP5 
CMP3 

 

5. 

5.3 จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบประเมินสมรรถนะ
ออนไลน์ให้ผู้ใช้งานทราบ 

21 - 31 
ม.ค.2556

จํานวนรายงานการ
ประชุมฯ 

1 เรื่อง ทุกกลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบงาน 
HR, IT กลุ่มพัฒนา

องค์กร สคร.5 

CoP กําลัง
ดําเนินการ 

KMP5 
CMP4 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KMP6)         
6.1 สอบถามปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบประเมินสมรรถนะ
ออนไลน์ รวมถึงการใช้คู่มือระบบประเมินสมรรถนะ
ออนไลน์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ 
Facebook e-Mail และ CoPs  

ม.ค.-ก.พ. 
2556 

จํานวนบันทึก
ปัญหาการใช้งาน

1 เรื่อง บุคลากร สคร.5 ผู้รับผิดชอบงาน IT
กลุ่มพัฒนาองค์กร 

สคร.5 

โทรศัพท์  
Facebook  

e-Mail 
CoPs 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP6 
CMP4 
CMP5 

6. 

6.2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบประเมิน
สมรรถนะออนไลน์ และคู่มือการใช้ระบบฯ 

ส.ค.2556 จํานวนรายงานผล
การประเมินฯ 

1 เรื่อง บุคลากร สคร.5 ผู้รับผิดชอบงาน IT
กลุ่มพัฒนาองค์กร 

สคร.5 

การประเมินผล ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP6 
CMP5 

การเรียนรู้/การนําความรู้ไปใช้งาน (KMP7)         
7.1 สรุปบทเรียนระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ ส.ค.2556 จํานวนสรุป

บทเรียนระบบ
ประเมินฯ 

1 เรื่อง กลุ่มพัฒนา
องค์กร สคร.5 

ผู้รับผิดชอบงาน 
KM กลุ่มพัฒนา
องค์กร สคร.5 

 

CoP,  
ถอดบทเรียน 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP7 
CMP5 

7. 

7.2 จัดทํา “สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สคร.5 ปี 
2556” เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ในหน่วยงาน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ส.ค.2556 จํานวนสรุป
บทเรียนการจัดการ

ความรู้ สคร.5 

1 เล่ม ทุกกลุ่มงาน คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 

สคร.5 

CoP, AAR, R2R, 
On the job 

training, 
ถอดบทเรียน 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

KMP7 
CMP4 
CMP5 

 



 




