
บทสรุปผูบ้รหิาร 
การดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 8. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูข้องหน่วยงาน 
รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 
1. ความเป็นมา  

ด้วยกรมควบคุมโรคได้กําหนดให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินงานตัวช้ีวัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 8. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยพิจารณา
จากความสําเร็จในการจัดระบบฐานข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานเพื่อใส่ในคลังความรู้ของกรมควบคุมโรค 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
           1) กําหนดคณะทํางานคลังความรู้หน่วยงาน 
           2) คณะทํางานคัดเลือกฐานข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
          3) คณะทํางานเข้ารับการอบรมเพื่อนําฐานข้อมูลความรู้ใส่ในคลังความรู้ 
           4) คณะทํางานดําเนินการใส่ฐานข้อมูลความรู้ในระบบคลังความรู้ 
           5) ทดลองการใช้งานของระบบ/ประเมินความพึงพอใจ มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ ตามองค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
กรมควบคุมโรค อย่างน้อย 3 เรื่อง โดยหวัข้อองค์ความรู้ให้ยึดตามองค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุน 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค 
3. ผลการดําเนินงาน 

ในการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) มีการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ 8. 
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จํานวน 5 ขั้นตอน (ระดับ 5) ดังนี้ 

(1) กําหนดคณะทํางานคลังความรู้หน่วยงาน โดยแจ้งชื่อคณะทํางานคลังความรู้ จาํนวน 2 คน ได้แก่ 
นางสาวนันท์นภัส สุขใจ และนายจิระเดช พลสวัสด์ิ (หนังสอืที่ สธ 0412.3/1516 วันที ่7 พฤศจิกายน 2555) และ
มีคําสั่งกรมควบคุมโรคที ่ 114/2556 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคลังความรู้ด้าน
การป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ กรมควบคุมโรค ซึง่ สคร.5 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM 
Team) คําสั่ง สคร.5 ที่ 34/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555  

(2) คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM Team) สคร.5 และคณะทํางานพัฒนาคลังความรู้ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ กรมควบคุมโรค คดัเลือกฐานข้อมูลความรู้ทีม่ีอยู่ในหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่
สํานักจัดการความรู้กําหนด (อย่างน้อย 3 เรื่อง) โดยจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.5 เมื่อวันที ่
12 ธันวาคม 2555 มีการคัดเลือกฐานข้อมูลความรูท้ี่มีอยู่ในหน่วยงานตามเกณฑ์ที่สํานักจัดการความรู้กําหนด 
จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

(2.1) บทเรียนตําบลต้นแบบการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการจัดการ
พาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) 



(2.2) ถอดบทเรียนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคคอตีบ 
(2.3) การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA 
(2.4) ระบบประเมินสมรรถนะ Online 
มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.5 ครัง้ที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 2 

วันที่ 30 เมษายน 2556 และครั้งที่ 3 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 โดยมีการจําแนกองค์ความรู้ (แบบฟอรม์ที่ 1) จัดทํา
แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan (แบบฟอร์มที่ 2) และมีการติดตามรายงานความก้าวหน้าการจัดการ
ความรู้ 

(3) คณะทํางานเข้ารับการอบรมเพื่อนําฐานข้อมูลความรูใ้ส่ในคลังความรู้ โดยสํานักจัดการความรู้ กรม
ควบคุมโรค ได้กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) 
ในวันที่ 1-2 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซน็ทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ระบุหัวข้อความรู้ 
จํานวน 50 เรื่อง และเลือกหัวข้อความรู้ที่ต้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน 1 เรื่องคือ การพ่นสารเคมีควบคมุ 
DHF และมีการอบรมการใช้งานระบบคลังความรู้ กรมควบคุมโรค ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 23 
เมษายน 2556  

สคร.5 ดําเนินการระบุองค์ความรู้สําคัญของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที ่ 1) จํานวน 61 เรื่อง และ
คัดเลือกหัวข้อความรู้เร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในปี 2557 อย่างน้อย 5 เรื่อง (แบบฟอร์มที่ 2) ดังนี้ 

(1) การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ  
(2) ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
(3) การเขียนรายงานพยากรณ์โรค 
(4) การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 
(5) การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนบทบาทภารกิจ 
และจัดส่งใหส้าํนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 

4) มีการประชุมพิจารณาข้อมูลเพื่อนําเข้าระบบคลังความรู้ กรมควบคุมโรค และดําเนินการนําข้อมูล
ความรู้ที่ดําเนินการในปี 2556 จํานวน 6 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2556) ใส่ระบบคลังความรู้กรม
ควบคุมโรค ที ่http://db.kmddc.go.th/ ส่วนข้อมลูความรู้เดิมจํานวน 117 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที ่19 กรกฎาคม 
2556) จะมีการนําเข้าข้อมูลในระบบคลังความรู้ต่อไป 
 5) ทดลองการใช้งานของระบบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้งานระบบคลังความรู้ในการประชุมฯ ทาง 
Facebook และลิงค์ที่หน้าเว็บไซต์สคร.5 และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ได้
ขอความร่วมมือให้มีการประเมินการใช้ งานระบบคลั งความรู้ กรมควบคุมโรคออนไลน์  ที่ เ ว็บไซ ต์ 
http://db.kmddc.go.th/ ซึ่ง สคร.5 ได้แจ้งให้ KM Team และบุคลากรสคร.5 มีการประเมินการใช้งานระบบ
คลังความรู้กรมควบคุมโรคออนไลน์ ทาง E-Mail และ Facebook 

 

มีการติดตามประเมินผลโดยนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานตัวช้ีวัดในการประชุมผู้บริหาร สคร.5 
(ทุก 2 เดือน) มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตัวช้ีวัด (รอบ 6 เดือน, 12 เดือน) เสนอผู้บริหาร  

มีการประเมินและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
ตามคํารับรองฯ ของหน่วยงาน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน



การดําเนินงานลงในระบบ Estimates รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2556 และรอบ 12 เดือนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 

 

4. ปัญหา อุปสรรค 
(1) การทําความเข้าใจและการดําเนินการตามแบบฟอร์มการจัดการความรู้ ได้แก่ แบบฟอร์มที่ 1 การ

จําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และแบบฟอร์มที่ 2 แผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) 

(2) การทําความเข้าใจและการพจิารณาคัดเลือกฐานข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ตามองค์ความรู้ที่
จําเป็นเพื่อสนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค  

(3) การดําเนินการตามขั้นตอนตัวช้ีวัดไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ทําให้หน่วยงานไม่สามารถวางแผน
ระยะเวลาการดําเนินการได้ เช่น การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบคลังความรู้ 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
(1) สํานักจัดการความรู้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดเป็นระยะ (6, 9, 12 เดือน) โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานจากระบบ Estimates และให้ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานด้วย 

(2) สํานักจัดการความรู้ ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและการส่งเอกสารต่างๆ ทาง E-Mail และ 
Facebook ด้วย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดําเนินงาน 
 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ / ผูส้รุป 
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์  / ผู้ตรวจทาน    
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