
รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) สคร.๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชมุชั้น ๓ สคร.๕  

******************* 
 
คณะทาํงานการจัดการความรู้ (KM Team) สคร.๕ 

(๑) นายธีรวัฒน์  วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ ประธาน (CKO) 
(๒) นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองประธาน 
(๓) นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   หัวหน้า KM Team 
(๔) นายสุรนอง   ใหญสู่งเนิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  คณะทํางาน 
(๕) นางอินท์ฉัตร  สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน 
(๖) นายธีรศักด์ิ พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน 
(๗) นายสราวุธ เอกอําพัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
(๘) นางวิมลจันทร์ นาคจันทึก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน 
(๙) นางชาลิดา โสรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน 
(๑๐) นางสาวปิยะพร มนต์ชาตรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน 
(๑๑) นางสาวสุรางคนา แสงผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน 
(๑๒) นางสาวพัชรภร คอนจํานงค์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน คณะทํางาน 
(๑๓) พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
(๑๔) นางสาวลักขณา สีนวลแล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทํางาน  
(๑๕) นายกฤศ   เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
(๑๖) นางทิพยรัตน์ ธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
(๑๗) นางสาวสุทิภรณ์ บรรจงปรุ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
(๑๘) นายวศิน  เทพเนาว์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางาน 
(๑๙) นายประสพโชค เต่าหลาย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะทํางาน 
(๒๐) นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุข  คณะทํางาน 
(๒๑) นางสุรัสวดี ต้ังสุภาชัย นักวิชาการเผยแพร่  คณะทํางาน 
(๒๒) นางสาววิรัชยา คงถาวร นักกีฏวิทยา  คณะทํางาน 
(๒๓) นายพิเชษฐ์   จูมเกตุ นิติกร  คณะทํางาน 
(๒๔) นายพรศักด์ิ  ศรีนาคา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  คณะทํางาน 
(๒๕) นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทาํงานและเลขานุการ  
(๒๖) นายจิระเดช พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์      คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
(๑) นางกาญจนา  ยังขาว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
(๒) นายอภิรัตน์  โสกําปัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.๕ (CKO) เปิดการประชุมและมอบนโยบายดังนี้ 



 ๒

(๑) ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ สคร.๕ ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กรออนไลน์ 
(Organization Development Survey) ครั้งที่ ๑ (๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) และครั้งที ่๒ (๙ - ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗) ถามระดับความคิดเห็นและระดับความสําคัญ เพื่อหา Gap และทําแผนพัฒนา  

(๒) ทุกกลุ่มจัดทํา RPUI และ PMS รายบุคคล โดยให้บุคลากรทุกคนใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ออนไลน์ (PMS online) โดยกําหนดตัวช้ีวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการประเมินสมรรถนะอาจให้
มีการให้ทําแบบทดสอบประกอบการพิจารณาด้วย 

(๓) การจัดการความรู้ มี ๔ ขั้นตอน โดยขอความร่วมมือจาก KM Team ทุกกลุ่มงานในการดําเนินการ 
 
วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หวัหน้า KM Team นําเสนอข้อมูลดังนี้ 
(๑) จากการประชุมทบทวนโครงสร้างความรู้ กรมควบคุมโรค (วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปริ๊นซ์

พาเลซ กรุงเทพ) ดังนี้ 
เป้าหมาย KM กรมควบคุมโรค 
- องค์กร  = กรมฯ บรรลวิุสัยทัศน ์
- งาน  = บูรณาการ/ งานดีขึ้นเรื่อยๆ มีประสิทธิภาพ/ สร้างนวัตกรรม  
- คน  = เก่งขึ้น และมีความสุข 

ก้าวย่าง KM กรมควบคุมโรค 
- ๒๕๕๐:  จุดเริ่มที่ สคร.๑-๑๒ ยุทธศาสตร์ภาคีเครือข่าย 
- ๒๕๕๑:  ต่อยอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบตลาดนัดความรู้ระดับกรมฯ และ สคร. 
- ๒๕๕๒:  ๗ รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคระดับชุมชน 
- ๒๕๕๓:  ถอดบทเรียนโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และตลาดนัดความรู้ระดับกรมฯ 
- ๒๕๕๔: ถอดบทเรียนการระบาดไข้หวัดใหญ,่ วางระบบคลังความรู้, จัดเก็บความรู้, E-Learning,  
 หลักสูตร องคค์วามรู้ 
- ๒๕๕๕:  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความรู้ 
- ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗: แผน KM ๕ ปี, โครงสร้างความรู้, ถอดองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้จะเกษียณ 

ข้อคิดจาก CKO กรมควบคุมโรค 
๑) ไม่ทํา KM เพื่อตอบตัวช้ีวัด ก.พ.ร. เท่านั้น 
๒) KM ต้องบูรณาการกับงานปกติ เพื่อปรับปรุงงาน/ สร้างนวัตกรรม (ไม่ทาํเฉพาะกลุ่มพัฒนาองค์กร) 
๓) เรียนรู้เครื่องมือ KM และใชใ้ห้ถูกงาน 
๔) ปัจจัยสําคัญไมใ่ช่ “ความรู้” แต่อยู่ที่ “การเรียนรู้” ของบุคคล เพื่อมุ่งสร้าง “วัฒนธรรมการจัดการ

ความรู้” ในองค์กร 
๕) คลังความรู้ต้องมีทั้ง Explicit & Tacit K. ที่พร้อมใช้งานและทันเหตุการณ์ (Tacit K. ยังมีน้อย) 
๖) ระบุความรู้สําคัญและความรูใ้นการขับเคลือ่นงาน ทั้ง 11 บทบาทของ National Health Authority 
๗) เน้นบรรยากาศเชิงบวก (สนุกสนาน การมสี่วนร่วม ความภาคภูมิใจ) 
๘) หน่วยงานต้องบริหารจัดการคนเก่งให้เหมาะสม 

 

(๒) ตัวช้ีวัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ขั้นตอน Owner Supporter 

๑ 
(๑ คะแนน) 

แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ (ภายใน ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๖)  

 



 ๓

ขั้นตอน Owner Supporter 
๒ 

(๑ คะแนน) 
ทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้ (อย่างน้อย ๓ เรื่อง) และ
จัดทําแผนปฏิบัติการตามโจทย์ KM ท้ัง ๓ เรื่อง  

จัดทําแผนตามแผนปฏิบัติการ KM กลุ่มละ ๑ 
เรื่อง (ภายใน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

๓ 
(๒ คะแนน) 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ เลือก ๑ เครื่องมือ ได้แก่ การ
จัดตลาดนัดความรู้/ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / การถอด
บทเรียน/ การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ KM และ
รายงานความก้าวหน้า (ภายใน ๗ มีนาคม 
๒๕๕๗)  

๔ 
(๑ คะแนน) 

สรุปบทเรียน (ภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗)  สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (ภายใน ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 
(๓) ผลการทบทวนโครงสร้างความรู้ สคร.๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรง

แรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพ) ได้หัวข้อความรู้ ๒๒ เรื่อง และคัดเลือกหัวข้อความรู้ (เร่งด่วน) ๕ เรื่อง ดังนี้ 
๑) การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ  
๒) การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
๓) การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
๔) เทคนิคการเขียนรายงานพยากรณ์โรค  
๕) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน 

 
วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

(๑) คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) ที่ ๑๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจกิายน 
๒๕๕๖ โดยผู้อํานวยการ สคร.๕ เป็นประธาน (CKO) และคณะทํางานการจัดการความรู้จากทุกกลุ่มงาน รวม ๒๖ คน 

(๒) คณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) ทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานที่ต้อง
ดําเนินการเร่งด่วน ตามท่ีระบุในโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) เพื่อกําหนดเป็นโจทย์ในการ
นํามาจัดการความรู้ (อย่างน้อย ๓ เรื่อง) รายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ลําดับที่ หัวข้อความรู้ คัดเลือกหัวข้อความรู้เร่งด่วน กลุ่มงาน KM Team 
๑ การพัฒนาและร่วมมือเครือข่ายภาคี    ๑. พัฒนาเครือข่าย

ภาคี ๒ การคิดเชิงระบบและการจัดการเชิง
ระบบ 

   

๓ วิธีการทําคู่มือ/ แนวทาง/ 
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์หลัก) 

   

๔ วิธีการทําวิจัยให้ได้มาตรฐาน 
(ผลิตภัณฑ์วิชาการ) 

๑. การพัฒนาโครงร่าง
งานวิจัยให้ได้รับการ
อนุมัติ 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
 

๑) คุณธีรศักด์ิ 
๒) คุณวิมลจันทร์ 
๓) คุณสุรางคณา 
๔) คุณทิพยรัตน์ 
๕) คุณวีระพงษ์ 
๖) คุณสุรัสวดี 

๒. พัฒนาวิชาการ 

๕ วิธีการทําผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
(ผลิตภัณฑ์อื่นๆ) 

๒. การพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ 

งานชันสูตร 
 

๑) คุณสุรนอง 
๒) คุณชาลิดา 
๓) คุณปิยะพร 
๔) คุณวศิน 
๕) คุณวิรัชยา 

๖ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร    ๓. สื่อสารสาธารณะ 
๗ การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    



 ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ลําดับที่ หัวข้อความรู้ คัดเลือกหัวข้อความรู้เร่งด่วน กลุ่มงาน KM Team 
๘ การจัดการสื่อที่มีคุณภาพ    
๙ การสื่อสารความรู้เรื่องโรคและภัย

สุขภาพ 
   

๑๐ การประเมินการรับรู้ของประชาชน    
๑๑ การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา    
๑๒ การจัดทําคู่มือ (SOP)/ แนวทาง    
๑๓ การซ้อมแผน การประเมินพื้นที่

เสี่ยง 
   

๑๔ การจัดทําแผนประคองกิจการ (BCP) ๓. การพัฒนาระบบบริหาร
คลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน 

งานเภสัช
กรรม 
 

๑) คุณพัชราภร 
๒) คุณอินท์ฉัตร 
๓) คุณสราวุธ 
๔) คุณประสบโชค 
  +คุณวิรัชยา 

๔. เตรียมพร้อม
ป้องกันโรค 

๑๕ การบริหารจัดการด่านควบคุมโรค    
๑๖ การทําแผนยุทธศาสตร์    
๑๗ การประเมินผลโครงการ    
๑๘ การพยากรณ์โรค    

๕. ติดตาม
ประเมินผล 

๑๙ การนิเทศงาน    
๒๐ การบริหารจัดการองค์กร (PMQA)    
๒๑ การพัฒนาบุคลากร ๔. การพัฒนาบุคลากรเพื่อ

เข้าสู่อาเซียน 
กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
 

๑) คุณนิ่มนวล 
๒) คุณยรรยง 
๓) คุณลักขณา 
๔) คุณกฤศ 
๕) คุณสุทิภรณ์ 
๖) คุณพิเชษฐ์ 
๗) คุณนันท์นภัส 
๘) คุณจิระเดช 
  +คุณธีรศักด์ิ 

๖. บริหารจัดการ
องค์กร 

๒๒ ๓. การบริหารงานทั่วไป    
 

เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 
๑) เพื่อพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานการดําเนินงาน 
๒) เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความรวดเร็วในการดําเนินงาน 
๓) เพื่อเร่งถ่ายทอด Tacit Knowledge จากตัวบุคคล สู่บุคลากรรุ่นใหม ่
๔) บทบาทของกรมที่เปลี่ยนแปลง และการเข้าสู่ AEC 

 
ประเด็นการหารือ 

คุณธีรศักด์ิเสนอว่า ควรเชื่อมโยงการพัฒนา Competency กับการจัดการความรู้ที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน 
และชมรมที่จะพัฒนา ซึ่งควรออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย 
 คุณสราวุธเสนอว่า ควรนํา IT มาใช้เป็นเครือ่งมือ/ช่องทางในการจัดการความรู้ด้วย 

- ที่ประชุมรับทราบ 
 



 ๕

มติที่ประชุม มดัีงนี้ 
๑) ทบทวนและยนืยันหัวข้อความรู้ ๒๒ เรื่อง 
๒) คัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน โดย KM Team มาร่วมดําเนินการ

จัดการความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ (เรื่องทีส่นใจร่วมกัน) ซึ่ง KM Team คัดเลือก ๔ เรื่องที่
ดําเนินการในปี ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับการอนุมัติ 
๒. การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
๓. การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
๔. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน 

 

(๓) นําหัวข้อความรู้สําคัญของหนว่ยงานที่ต้องดําเนินการเร่งด่วนที่คัดเลือกแล้ว ๔ เรื่อง มาจัดทําแผนปฏิบัติ
การตามโจทย์ KM ตามแบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ขอความร่วมมือสง่กลุ่มพัฒนาองค์กร 
ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
 ควรสนับสนุน/เสริมแรงจูงใจในการดําเนินงานของ KM Team เช่น การศกึษาดูงาน 

- ที่ประชุมรับทราบ และเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม  
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) สคร.๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชมุชั้น ๓ สคร.๕  

******************* 
 
 

    
 
 

      
 
 
 


