
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชมุชั้น ๓ สคร.๕ 

*********** 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ที่เขา้ร่วมประชุม 
(๑) นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ์ ประธาน  
(๒) นายสุรนอง   ใหญสู่งเนิน กรรมการ 
(๓) นางสาวเพลินพิศ สุวรรณอําไพ กรรมการ 
(๔) พันตรีหญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร กรรมการ 
(๕) นางอินท์ฉัตร  สุขเกษม กรรมการ 
(๖) นางนัชชา พรหมพันใจ กรรมการ 
(๗) นายนันท์  ฉัตรพรมราช กรรมการ 
(๘) นางสาวพัชรภร คอนจํานง กรรมการ 
(๙) นายกฤศ   เรียงไธสง กรรมการ 
(๑๐) นายวศิน  เทพเนาว์ กรรมการ 
(๑๑) นางนิตยา  พูนโต กรรมการ 
(๑๒) นายพรศักด์ิ  ศรีนาคา กรรมการ 
(๑๓) นางสาวนันท์นภัส สุขใจ กรรมการและเลขานุการ  
(๑๔) นายจิระเดช พลสวัสด์ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
(๑) นายเชษฐ์  ศาสตร์ใหม ่ กรรมการ 
(๒) นางสาวสุทธิลักษณ์    หนูรอด กรรมการ 
(๓) นางสาวลักขณา   สีนวลแล กรรมการ 
(๔) นายพิเชษฐ์   จูมเกตุ กรรมการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
(๑) นางสาวนที ชาวนา 
(๒) นางชูพิศ จันทศร 
(๓) นายวีระพงษ์ เรียบพร 
(๔) นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
(๕) นางรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ 
(๖) นายประวิทย์ ลายจันทึก 
(๗) นางสาวรัชนีวรรณ คอนจํานง 
(๘) นางกาญจนา  ยังขาว 
(๙) นางสุพาพร แสนศร ี

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 



 ๒

วาระที่ ๑ : เรือ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
เป้าหมาย KM กรมควบคุมโรค 

องค์กร  =   กรมฯบรรลุวิสัยทัศน ์
งาน  =   บูรณาการ / งานดีขึ้นเรื่อยๆ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
คน  =   เก่งขึ้น และมีความสุข 
ประชาชน  =   สุขภาพดี  

แนวทางการดาํเนนิงาน KM กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 
๑. แผนแม่บท KM ๕ ปี (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) 
๒. แผนปฏิบัติการ KM ปี ๒๕๕๗ 
๓. โครงสร้างความรู้ทุกหน่วยงาน และทุกประเด็นยุทธ์ 
๔. ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญก่อนเกษียณ 

KM ตามเกณฑ์ PMQA คือ 
๑. วิเคราะห์องค์ความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือโครงสร้างองค์กร 
๒. ทําแผน KM (KM Action Plan) โดยยึด KMP ๗ ขั้นตอน และ CMP ๖ องค์ประกอบ  

KMP ๗ ขั้นตอน & CMP ๖ องค์ประกอบ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๘ : ระดับความสาํเร็จของการจดัการความรูข้องหน่วยงาน  

๑. กําหนด KM Team 
๒. คัดเลือกฐานข้อมูลความรูท้ี่มีอยู่ในหน่วยงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
๓. อบรมการนาํฐานข้อมูลความรู้ใสใ่นคลังความรู้ของกรมฯ (Conference) 
๔. ใสฐ่านข้อมลูความรู้ในระบบคลังความรู้ 
๕. ใช้งานระบบคลังความรู้ และประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 



 ๓

วาระที่ ๒ : เรือ่งเสนอเพื่อพจิารณา  
๒.๑ กลุ่มงานนําเสนอแผนการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน โดยพิจารณาตามองค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อ
สนับสนุน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 
ลําดับที่ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง KM เครื่องมือ KM ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. กลุ่มพัฒนาภาคี
เครือข่าย 

หลักสูตรการอบรมปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้เรื่องเอดส์ เพศ
วิถีและการพัฒนาเยาวชน 

การพัฒนาหลักสูตร (ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์) 

ยุทธ์ ๑ (เฉพาะโรค) 
ยุทธ์ ๒ (ผลิตภัณฑ์) 

๒. กลุ่มพัฒนาวิชาการ การจัดทําคู่มือ  ถอดบทเรียน 
สรุปบทเรียน (องค์ความรู)้ 

ยุทธ์ ๒ (พัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์) 

๓. กลุ่มสื่อสารฯ การจัดการความรู้การใช้งาน
โปรแกรมบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์
ในคลังสื่อ สคร.๕ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ AAR 
สรุปบทเรียน 

ยุทธ์ ๓ 

๔. กลุ่มระบาดฯ  การจัดการข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 
(Monday meeting) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ AAR FB 
ถอดบทเรียน (องค์ความรู)้ 

ยุทธ์ ๔ (ตอบโต้)  
ยุทธ์ ๑ (AEC) 

๕. กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคฯ 

ถอดบทเรียนการดําเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคคอตีบ 

AAR ถอดบทเรียน 
(บทเรียนฯ) 

ยุทธ์ ๔ 

๖. กลุ่มแผนงานฯ แนวทางการดําเนินงานตําบล
สุขภาพดี 

CoP (ศูนย์วิชาการ) 
ถอดบทเรียน (แนวทางการ
ดําเนินงาน) 

ยุทธ์ ๕ 

๗. กลุ่มบริหารทั่วไป ๑. แนวทางการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government 
Procurement: e-GP) 
๒. แนวทางการปฏิบัติงานระบบ
หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน 

Coaching  
R2R (Step by step) 
ถอดบทเรียน (คูมื่อ) 

ยุทธ์ ๖ 

๘. กลุ่มพัฒนาองค์กร ระบบประเมินสมรรถนะ Online On the job training 
AAR ถอดบทเรียน 
(บทเรียนฯ) 

ยุทธ์ ๖ 

๙. งานชันสูตร การเฝ้าระวังความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  

On the job training 
AAR คู่มือมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯ (SoP)  

ยุทธ์ ๒ (พัฒนา
มาตรฐาน TB) 

๑๐. งานเภสัชกรรม การพัฒนาระบบบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
โดยใช้ระบบ UCHA  

CoP 
ถอดบทเรียน (บทเรียนฯ) 

ยุทธ์ ๔ 

๑๑. ศูนย์อ้างอิงฯ บทเรียนตําบลต้นแบบการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยใช้หลักการ
จัดการพาหะนําโรคแบบ
ผสมผสาน (IVM) 

CoP  
ถอดบทเรียน (แนวทางปฏิบัติ) 

ยุทธ์ ๑ 



 ๔

ลําดับที่ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง KM เครื่องมือ KM ประเด็นยุทธศาสตร์
๑๒. แผนงานโครงการ

โรคไม่ติดต่อ 
บทเรียนความสําเร็จของการบังคบั
ใช้กฎหมาย ยาสูบ แอลกอฮอล์ ท่ี
ไม่มีการกระทําผิดซํ้า 

On the job training  
ถอดบทเรียน (Flow chart, 
สรุปผล) 

ยุทธ์ ๒ (กฎหมาย) 
 

 
๒.๒ คัดเลือกฐานข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่สํานักจัดการความรู้กําหนด (อย่างน้อย ๓ 
เรื่อง) ได้แก่ 

(๑) บทเรียนตําบลต้นแบบการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการจัดการ
พาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) 

(๒) ถอดบทเรียนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคคอตีบ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA 
(๔) ระบบประเมินสมรรถนะ Online 

๒.๓ ขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่มงานจัดทาํแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แบบฟอร์มที่ ๒) 
โดยใช้ KMP ๗ ขั้นตอน และ CMP ๖ องค์ประกอบ ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.๕ ทาง E-mail: 
fonitdpc5@yahoo.com ภายในวนัที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
วาระที่ ๓ : เรือ่งวาระอืน่ ๆ 
๓.๑ ควรวางแผน KM ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี หรือเสนอของบประมาณเพิ่มเติมในรอบ ๖ 
เดือนหลัง 
๓.๒ ขอใหส้นบัสนุน Team KM ผู้เชี่ยวชาญ/พ่ีเลี้ยงในดา้นต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ตัวช้ีวัด KM ได้แก่ กลุม่พัฒนาองค์กร 
(๒) กระบวนการ KM ได้แก่ คุณธีรศักด์ิ (กลุ่มพัฒนาวิชาการ), คุณนิ่มนวล (กลุ่มพัฒนาองค์กร), 

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย, กลุ่มแผนงานฯ 
๓.๓ สนับสนุน KM Team ในการเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ ตลาดนัดความรู้ โดยสามารถ
เสนอผ่านคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.๕ 
๓.๔ ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

    นางสาวนันท์นภัส   สุขใจ               นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ์    
           บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม     ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


