สารบัญ
เรื่อง
• ความหมายและประเภทความรู้
• Template ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูข้ องหน่ วยงาน
• ผัง Flowchart กระบวนการจัดการความรู้
• คําอธิ บาย
- เตรียมการระดับกรม
- Strategic Map ของกรมควบคุมโรค
- เตรียมการระดับหน่วยงาน
- การจัดทําแผน KM ระดับหน่วยงาน
- การปฏิบตั ติ ามแผนและระบบรายงาน
• ภาคผนวก
Éแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1) แบบฟอร์ม 0 : บ่งชีค้ วามรูส้ าํ คัญของกรมฯตาม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ท่ี 1
- ยุทธศาสตร์ท่ี 2
- ยุทธศาสตร์ท่ี 3
- ยุทธศาสตร์ท่ี 4
- ยุทธศาสตร์ท่ี 5
- ยุทธศาสตร์ท่ี 6
2) แบบฟอร์ม 1 : การจําแนกองค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นของหน่วยงาน
- สํานักวิชาการ / สถาบัน /สคร.
- กองบริหาร
3) แบบฟอร์ม 2 : แผนปฏิบตั กิ าร (KM Action Plan)
4) แบบฟอร์ม 3 : แนวทางการสรุปบทเรียน
5) แบบฟอร์ม SAR เชิ งคุณภาพ
É แบบประเมิ นตนเองด้านการจัดการความรู้
หมวดที่ 1 : กระบวนการจัดการความรู้
หมวดที่ 2 : ภาวะผูน้ ํา
หมวดที่ 3 : วัฒนธรรมในเรือ่ งการจัดการความรู้
หมวดที่ 4 : เทคโนโลยีการจัดการความรู้
หมวดที่ 5 : การวัดผลการจัดการความรู้
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เรื่อง
É การกําหนดโครงสร้าง KM Team
É รายชื่อผูป้ ระสานหน่ วยงาน
É ตัวอย่างที่ 1 : องค์ความรู้การถอดบทเรียน
- การจําแนกความรูท้ จ่ี าํ เป็น (แบบฟอร์มที่ 1)
- แผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มที่ 2)
É ตัวอย่างที่ 2 : องค์ความรู้การจัดทําคลังความรู้(ต้นแบบ)
- การจําแนกความรูท้ จ่ี าํ เป็น (แบบฟอร์มที่ 1)
- แผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มที่ 2)
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บอกกล่าว..
สํา นั ก จัด การความรู้ ได้จ ัด ทํา หนัง สือ “คู่ มือ การจัด การความรู้ กรมควบคุ ม โรค
ปี 2554”เล่ ม นี้ ข้ึน เพื่อ ให้ เ ป็ น คู่ มื อ ในการจัด ทํ า แผนจัด การความรู้ ข องหน่ ว ยงานในสัง กัด
กรมควบคุมโรค โดยได้ยดึ ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
“การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู”้ (หมวดที่ 4) เป็ น 1 ใน 7 หมวดของ
ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ (ในภาพระดับกรม) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ
1. ระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์, ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั
ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการทีค่ รอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย
2. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลัก หรือทีเ่ รียกกันว่า “กระบวนการ
สร้างคุณค่า” (ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนการ)
3. ฐานข้อ มู ล เพื่อ สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติง านของกระบวนการสนั บ สนุ น (ไม่ น้ อ ยกว่ า 2
กระบวนการ)
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม
5. มีระบบการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัย(Warning
System) เช่น การจัดตัง้ ห้อง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (War Room), Management Cockpit
6. มีระบบบริหารความเสีย่ งของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
7. จัดทําแผนจัดการความรูแ้ ละนําไปปฏิบตั ิ (อย่างน้อย 3 แผน ใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์)
ถึงแม้แผนการจัดการความรูจ้ ะเป็ นเพียง 1 ใน 7 องค์ประกอบของหมวดที่ 4 “การวัด การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู”้ ของ PMQA ก็ตาม แต่ทงั ้ 7 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
อย่า งเป็ น ระบบ แนวคิด ของ “การจัด การความรู้”สามารถนํ า ไปประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ท งั ้ ในระบบงาน ,
แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบแผนงานการจัดการความรูเ้ ข้าใจแนวคิดและแนว
ทางการดําเนินงานตามแผน KM กลุ่มพัฒนาองค์กร สํานักจัดการความรูจ้ งึ จัดทําคูม่ อื ฯ เล่มนี้ขน้ึ
สํานักจัดการความรู้ หวังว่า คู่มอื เล่มนี้ จะเป็ นเครื่องมือเพื่อ “KM Team ของทุกหน่ วยงาน
ได้เรียนรูร้ ว่ มกัน” อย่างเป็ นกัลยาณมิตรตลอดไป

สํานักจัดการความรู้
เดือนธันวาคม 2553
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ความหมายและประเภทของความรู้
ความหมาย
การจัด การความรู้ ใ นองค์ก ร หมายถึง การรวบรวมองค์ ค วามรู้ท่ีมีอ ยู่ ใ นองค์ ก ร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใ นตัว บุค คลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เ ป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทัง้ ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

 ประเภทของความรู้
ความรูม้ ี 2 ประเภท คือ
1. ความรูท้ ฝ่ี งั อยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรูท้ ไ่ี ด้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญ ชาตญาณของแต่ ล ะบุ ค คลในการทํา ความเข้า ใจในสิ่ง ต่ า งๆ เป็ น ความรู้ท่ีไ ม่ส ามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดหรือลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝี มอื
หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครัง้ จึงเรียกว่าเป็ นความรูแ้ บบนามธรรม
2. ความรูท้ ช่ี ดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรูท้ ส่ี ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธตี ่างๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คูม่ อื ต่างๆ และบางครัง้ เรียกว่าเป็ น
ความรูแ้ บบรูปธรรม
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KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการหน่ วยงาน กรมควบคุมโรค ปี งบประมาณ 2554
มิ ติที่ 4 : การพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วดั ที่..…. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่ วยงาน
หน่ วยวัด
ขัน้ ตอน
นํ้าหนัก
ร้อยละ 5
คําอธิ บาย :
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูข้ องหน่ วยงาน ปี 2554 ใช้แนวคิดการพัฒนาองค์กร
ของ กพร.(PMQA) ในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (แต่ตวั ชีว้ ดั นี้มงุ่ เน้นเฉพาะแผนการ
จัดการความรูเ้ ป็ นหลัก) มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. สํานัก KM กําหนดองค์ความรู้จาํ เป็ น (ในระดับกรม) ทีส่ นับสนุ นประเด็นยุทธศาสตร์ทงั ้ 6 ของ
กรมควบคุมโรค (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 0)
2. หน่ วยงานกําหนด “เป้ าหมายKM” หรือ “โจทย์ KM” ทีห่ น่ วยงานต้องการ (เพื่อแก้ไขปญั หา /
พัฒ นางานให้ดีข้ึน หรือ เพื่อ บรรลุ วิส ยั ทัศ น์ ห น่ ว ยงาน) หลัง จากนั น้ จึง กํ า หนด “องค์ค วามรู้จ ํา เป็ นของ
หน่ วยงาน” (ที่คดั เลือกมาทําแผน KM) พร้อมอธิบายความเชื่อมโยงขององค์ความรูฯ้ กับประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายตามคํารับรองหน่วยงาน (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 1)
3. คณะทํางาน KM ของหน่ วยงานคัดเลือกองค์ความรู้ที่จาํ เป็ น (ทีก่ ําหนดไว้ในข้อ 2) มาทําแผน
(KM Action Plan) ตามแบบฟอร์มที่ 2
3.1 สํานักวิ ชาการคัดเลือกองค์ความรู้ อย่างน้ อย 3 องค์ความรู้ จาก 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของกรมฯ
3.2 กองบริ หาร (หรือหน่ วยงานวิ ชาการที่มีขนาดเล็ก) ให้คดั เลือกองค์ความรู้ในประเด็น
ยุท ธศาสตร์ที่ 6 (การพัฒ นาองค์ก ร) หรือ องค์ค วามรู้ท่ีต อบสนองพัน ธกิจ หรือ ต้อ งการบรรลุ วิส ยั ทัศ น์
หน่วยงาน จํานวน 1 องค์ความรู้ /หน่วยงาน
แผน KM ควรมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ ทัง้ 7 ขัน้ ตอน (KM Process) และกระบวนการบริหาร
การเปลีย่ นแปลง 6 องค์ประกอบ (Change Management Process) มาบูรณาการร่วมกัน
4. หน่ วยงานปฏิ บตั ิ ตามแผนการจัดการความรู้ที่ได้กาํ หนดไว้
5. ทุกหน่ วยงานนํ าผลงาน (ตามที่ ระบุในแผน KM) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีท่สี ํานักจัดการ
ความรูจ้ ดั ขึน้ /หรือบนเวทีตลาดนัดออนไลน์ทเ่ี ว็บไซต์ของสํานักฯ
6. เมื่อสิ้ นปี หน่ วยงานสรุปบทเรียนการเรียนรู้ (ตามแบบฟอร์มที่ 3) ส่งให้สาํ นักจัดการความรูเ้ พือ่
เผยแพร่และแลกเปลีย่ นในวงกว้างต่อไป
เกณฑ์การวัด พิจารณาจากขัน้ ตอนทีร่ ะบุไว้
ตัวชี้วดั
นํ้าหนัก ระดับ 1
ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรูข้ องหน่วยงาน
5
ขัน้ ตอนที่
1

ระดับ 2

ระดับ 3

ขัน้ ตอนที่
1+2

ขัน้ ตอนที่ ขัน้ ตอนที่ ขัน้ ตอนที่
1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4+5

ระดับ 4

ระดับ 5

3
ขัน้ ตอนการพิ จารณา
ขัน้ ตอน
เกณฑ์การประเมิ น
1
1.1 มีการแต่งตัง้ คณะทํางาน KM ของหน่วยงาน
(CKO ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผอ.หน่วยงานก็ได้)
1.2 หน่วยงานส่งผลการประเมินองค์กรตนเอง
ด้านการจัดการความรู้ (ทัง้ 5 หมวด)ให้สาํ นัก KM
2

ขัน้ ตอนที่ 1 + ข้อ 2.1 + ข้อ 2.2
2.1 หน่ วยงานกําหนด “องค์ความรู้ที่จาํ เป็ น” ที่จะมาทํา
แผน KM ของหน่ ว ยงาน(แบบฟอร์ม ที่ 1) พร้อ มอธิบ าย
เหตุผลที่คดั เลือกองค์ความรูน้ ้ี /อธิบายความเชื่อมโยงของ
องค์ความรูท้ ่คี ดั เลือกกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั และเป้า หมายตามคํารับรองของหน่วยงาน
สํานักวิชาการ /สถาบัน/สคร.1-12 กําหนดองค์ความรู้จํา
เป็ น 3 องค์ความรู้ จาก 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
กองบริหาร/หน่วยงานขนาดเล็ก กําหนดองค์ความรูจ้ าํ เป็ น
1 องค์ความรูจ้ ากประเด็นยุทธ์ฯการพัฒนาองค์กร

หลักฐาน
- คําสังแต่
่ งตัง้ คณะทํางาน KM ของ
หน่วยงาน
-แบบประเมินองค์กรตนเองด้านการ
จัดการความรู้ (ทัง้ 5 หมวด)
(ภายในวันที่ 21 มกราคม 2554)

คะแนน
1

- เอกสารการจําแนกองค์ความรูท้ ่ี
จําเป็ นต่อการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ตามแบบฟอร์มที่ 1)

0.5

(ภายในวันที่ 21 มกราคม 2554)

หมายเหตุ: ก่อนกําหนดองค์ความรู้ ต้องกําหนด “โจทย์
KM”ให้ชดั เจนก่อน และพิจารณาว่า ถ้าจะบรรลุโจทย์ KM
นัน้ ต้องใช้ “องค์ความรู”้ อะไร
2.2 คณะทํางาน KM หน่วยงานคัดเลือกองค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ น
จากข้อ 2.1 มาจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) ตามแบบฟอร์มที่ 2

3

4

หมายเหตุ: ควรมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้
ทัง้ 7 ขัน้ ตอน (KM Process) และกระบวนการบริหาร
การเปลีย่ น แปลง 6 องค์ประกอบ (Change Management
Process) มาบูรณาการร่วมกัน
ขัน้ ตอนที่ 1+ ขัน้ ตอนที่ 2+หน่วยงานปฏิบตั ติ าม
KM Action Plan ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้

- เอกสารแผนการจัดการความรูข้ อง
หน่วยงาน (KM Action Plan) ตาม
แบบฟอร์มที่ 2

0.5

(ภายในวันที่ 21 มกราคม 2554)

- รายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานในโปรแกรม Estimate
(ของกองแผนงาน) ไตรมาส 2, 3, 4
(ภายในวันที่ 5 เม.ย.,5 ก.ค.
และ 5 ต.ค.)
ขัน้ ตอนที่ 1+ ขัน้ ตอนที่ 2+ ขัน้ ตอนที่ 3+ สรุปบทเรียน (ตาม - เอกสารสรุปบทเรียน (ตามแบบ
ฟอร์มที่ 3) พร้อม File ข้อมูล
แบบฟอร์ม ที่ 3) ส่งให้สาํ นักจัดการความรูเ้ พือ่ เผยแพร่ใน
ตลาดนัดออนไลน์บนเว็บไซต์สาํ นักจัดการความรู้
(ภายในวันที่ 15 สิ งหาคม 2554)

1

1

4
ขัน้ ตอน
เกณฑ์การประเมิ น
5
ขัน้ ตอนที่ 1+ขัน้ ตอนที่ 2+ระดับ 3+ขัน้ ตอนที่ 4+
ทุกหน่วยงานนําผลงาน (ตามทีร่ ะบุในแผน KM) มา
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเวที “ตลาดนัดความรู”้ ทีส่ าํ นัก
จัดการความรูจ้ ดั ขึน้

หลักฐาน
- สํานัก KM จัดพิมพ์ “สรุปบทเรียน
การจัดการความรูข้ องหน่วยงาน
ปี 54” (จากขัน้ ตอนที่ 4) เป็ นเอกสาร
ประกอบในเวทีตลาดนัดความรู้
- หน่วยงานร่วมเวทีตลาดนัดความรู้
(ประมาณปลายเดือนสิ งหาคม)

คะแนน
1

เป้ าหมายความสําเร็จ : ขัน้ ตอนที่ 5
เป้ าหมายของหน่ วยงาน ปี 2554 :
หน่วยงาน

ส. ส.โรค
แมลง ต.

เรือ่ ง

3

3

ส.
อุบตั ิ
ใหม่ฯ
3

ส.
Enoc
c
3

ส.
ส.
ส.
NCD ระบาด เอดส์
3

3

3

หน่วยงาน

กอง
จ.

กอง
แผน

กอง
คลัง

กพร.

สลก.

ตรวจ
สอบฯ

เผย
แพร่

เรือ่ ง

1

1

1

1

1

1

1

ส.
วัณ
โรค
3

ส.
ส.
ส.
แอล ยาสูบ บําราศ
กอฮอล์
3
3
3

ศูนย์
สารสน
เทศ
1

หน่วยงาน สคร.1 สคร.2 สคร.3 สคร.4 สคร.5 สคร.6 สคร.7 สคร.8 สคร.9
เรือ่ ง

3

3

3

3

3

3

ส.
ราช
ประชา
3

3

3

3

สคร.
10
3

สคร.
11
3

สคร.
12
3

รายละเอียดข้อมูลพืน้ ฐาน :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูข้ องหน่วยงาน

หน่ วยวัด

ผลการดําเนิ นงานในอดีต
ปี งบประมาณ พ.ศ.
2551
2552
2553
อยูร่ ะหว่างการ
วิเคราะห์

ขัน้ ตอน

แหล่งข้อมูล : สํานักฯ/สถาบัน/กอง/สคร.1-12 (จํานวน 32 หน่วยงาน)
วิ ธีการจัดเก็บข้อมูล : จากการรายงานผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน
ความถี่ของการจัดเก็บข้อมูล : ตามรายไตรมาส
หมายเหตุ เป้ าหมายส่วนหนึ่ งของสํานักวิ ชาการ/สถาบัน จะนําไปตอบตัวชี้วดั แผน KM ระดับกรม
ผูก้ าํ กับตัวชี้วดั : ผอ.สํานักจัดการความรู้
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล 1. นางมณี สุขประเสริฐ
2. นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร

เบอร์ตดิ ต่อ :
เบอร์ตดิ ต่อ :
เบอร์ตดิ ต่อ :

02-5903251-3
02-5903251-3 ต่อ 19
02-5903251-3 ต่อ 15
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ผูป้ ระสานแต่ละหน่ วยงาน:
ชื่อผูป้ ระสาน/เบอร์โทร

หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ

วิ ภาวี ธรรมจํารัส
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 14
มือถือ 08 1442 6396
E-mail : veef4@hotmail.com

-สํานักระบาดฯ / สํานักโรคเอดส์ฯ /สํานักงานฯยาสูบ /กลุม่
ตรวจสอบภายใน /สถาบันบําราศฯ / กพร. /กองแผนงาน
- สคร.1 / สคร.12

วิ ภาวรรณ ศรีสเุ พชรกุล
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 18
มือถือ 08 5150 5119
E-mail : somkm@hotmail.com

-สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ /สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ / สํานัก
งานฯ แอลกอฮอล์ /กองการเจ้าหน้าที่ / สํานักงานเลขานุการกรม
- สคร.6 / สคร.7 / สคร.10

วัฒนชัย ภุมริ นทร์
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 17
มือถือ 08 4439 0384
E-mail : wat_wp@msn.com

-สํานักโรคติดต่อทัวไป
่ / สํานักโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ / สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง / สํานักงานเผยแพร่ฯ /สถาบันราชประชาฯ /
ศูนย์สารสนเทศ
- สคร.4 / สคร.9

อรณิ ชา สมิ ตทันต์
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 15
มือถือ 08 7674 4104
E-mail : softsoft12@hotmail.com

-สํานักวัณโรค /สํานักงานฯวัคซีน / กองคลัง
-สคร.2 / สคร.3 / สคร.5 / สคร.8 / สคร.11
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ผัง Flowchart
การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเตรียมการระดับกรม
1. เครือข่ายใน/นอกประเทศ
2. มาตรฐานวิชาการ
3. สือ่ สารสาธารณะ
4. PHER
5. ประเมินผล
6. พัฒนาองค์กร

เริม่ ต้น

กรมฯกําหนด 6 ยุทธศาสตร์
(เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์กรมฯในปี 2563)

กองแผนถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้ทุก
หน่วยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ และกําหนด KPI ทีต่ อ้ งบรรลุ

- กองแผนกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์ / KPI/ ค่าเป้าหมาย ทีต่ อ้ งบรรลุ
แต่ละเป้าประสงค์
- สํานักKM จัดทํา “องค์ความรูจ้ าํ เป็ นสําหรับ
สนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์”

2. การเตรียมการระดับหน่ วยงาน

หน่วยงานจัดทําแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์หน่วยงาน
(Strategic Map)

หน่วยงานแต่งตัง้ คณะทํางาน
( KM Team)

- กําหนดวิสยั ทัศน์/ยุทธศาสตร์หน่ วยงาน

โดยให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของกรม
- ประธานคณะทํางานคือ CKO

ซึง่ ไม่ตอ้ งเป็ นผูบ้ ริหารก็ได้
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3. การจัดทําแผน KMระดับหน่ วยงาน

- ใช้แบบประเมินองค์กรตนเองด้านการ
จัดการความรู้ 5 ด้าน คือ กระบวนการ,
ภาวะผูน้ ํา,วัฒนธรรม KM,เทคโนโลยี,การ
วัดผล

หน่วยงานประเมินองค์กรตนเอง
ด้านการจัดการความรู้ (ทัง้ 5 ด้าน)

หน่วยงาน (โดย KM Team) กําหนดองค์ความรู้
ทีจ่ าํ เป็ นต่อการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
(หน่วยงาน) หรือเพือ่ ทําให้บรรลุพนั ธกิจ
วิสยั ทัศน์ หน่วยงาน

จัดทําแผน KM
( KM Action Plan)

KM Process
7 ขัน้ ตอน

- สํานัก/สถาบันเลือก 3 องค์ความรู้
(จาก 6 ประเด็นยุทธศาสตร์)
- กองบริหารเลือก 1 องค์ความรู้
(ในยุทธศาสตร์พฒ
ั นาองค์กร)
ใช้ “แบบฟอร์ม 1” จําแนกองค์ความรู้
ที่จาํ เป็ นฯ

ใช้แบบฟอร์มที่ 2 “KM Action Plan”

Change Management Process
6 องค์ประกอบ
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ผังการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process 7 ขัน้ ตอน)
และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process 6 องค์ประกอบ)
1. เตรียมการปรับพฤติกรรม
(สร้างการยอมรับ)

2. การสือ่ สาร

3. กระบวนการ/เครือ่ งมือ

KM Process
7 ขัน้ ตอน

1. บ่งชีค้ วามรู้
2. สร้าง/แสวงหาความรู้
3. จัดความรูเ้ ป็ นระบบ
4. ประมวล/กลันกรองความรู
่
้
5. เข้าถึงความรู้
6. แลกเปลีย่ นความรู้

 เป้ าหมาย KM
1. วิ สยั ทัศน์ /พันธกิ จ
2. สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ /
กลยุทธ์ /กระบวนงาน
1. เครือข่ายใน/นอกประเทศ
2. มาตรฐานวิชาการ
3. สือ่ สารสาธารณะ
4. PHER
5. ประเมินผล
6. พัฒนาองค์กร

7. สรุปบทเรียน

4. การฝึกอบรมและ
เรียนรู้

5. ประเมินผล

6 .ยกย่อง / ชมเชย และให้
รางวัล
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4. การปฏิบตั ิ ตามแผนและระบบรายงาน

หน่วยงานส่งแผนKM ให้สาํ นักฯ
ภายในวันที่ 5 มค.54 (ไตรมาสแรก)

หน่วยงานปฏิบตั ติ ามแผน KM
ทีก่ าํ หนดไว้

หน่วยงานสรุปบทเรียน(องค์ความรูแ้ ละ
บทเรียนทีไ่ ด้รบั ) ส่งสํานัก KM เพือ่ เผยแพร่
ในตลาดนัดออนไลน์ ภายใน 15 สิงหาคม 54

สํานัก KM ประมวลข้อมูลส่งกพร.
ตรวจประเมิน (ในภาพรวมกรม)

สํานัก KM จัดพิมพ์สรุปบทเรียนงาน KM
ของหน่วยงานและเผยแพร่ในเวที
ตลาดนัดความรู้

สิน้ สุด

- หน่วยงานรายงานผลในระบบ
Estimate ตามรายไตรมาส
ใช้แบบฟอร์ม SAR

- ใช้แบบฟอร์มที่ 3 “แนวทางการ
สรุปบทเรียน”
- สํานักKMจัดเตรียมพืน้ ที่
“ตลาดนัดออนไลน์”
(คลังความรู)้ บนเว็บไซต์
- เวทีตลาดนัดความรูค้ าดว่า
จะจัดประมาณปลายเดือน
สิงหาคม 2554
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คําอธิบาย
1. เตรียมการระดับกรม
ในขัน้ ตอนนี้ จะเป็ นขัน้ ตอนระดับกรม คือการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจของกรมฯ ซึ่งจะ
เชื่อมโยงไปถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วดั ความสําเร็จของเป้าประสงค์ ระดับนี้
หน่วยงานทีเ่ ป็ นเจ้าภาพหลัก คือ กองแผนงาน
วิสยั ทัศน์กรม คือ “เป็ นองค์กรชัน้ นํ าระดับนานาชาติ ที่สงั คมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อ
ปกป้ องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการ ภายในปี 2563”
มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนา และร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ
รวมทัง้ สนับ สนุ น พื้น ที่ใ นการดํา เนิ น งานเฝ้ า ระวัง ป้ อ งกัน และควบคุ ม โรคและภัย สุ ข ภาพอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และยังยื
่ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเป็ นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และ
มาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล และเป็ น
ทีย่ อมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึ
่ งและได้ผล เพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเตรียมความพร้อม และดําเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบตั ิ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพืน้ ที่ และได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มขี ดี
สมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
ทุกหน่วยภาคราชการต้องแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ ์ ของการปฏิบตั งิ านใน 4 มิติ คือ
yมิ ติประสิ ทธิ ผล : ตอบผลสําเร็จของภารกิจงานในความรับผิดชอบ
yมิ ติคณ
ุ ภาพ :
ตอบผลสําเร็จ (เชิงคุณภาพ) ของภารกิจงาน
yมิ ติประสิ ทธิ ภาพ : แสดงถึงผลสําเร็จของงานมีความคุม้ ค่า, มีตน้ ทุนต่อหน่วย (ทีล่ ดลง)
yมิ ติพฒ
ั นาองค์กร : ต้องแสดงให้เห็นว่าการทีอ่ งค์กรมีผลงานใน 3 มิตขิ า้ งต้นนัน้ องค์กร
ต้องมีการวางระบบเพือ่ พัฒนาคน/หรือพัฒนาองค์กรอย่างไร
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ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์(ทัง้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์) กองแผนงานได้กําหนดเป้าประสงค์
และตัวชีว้ ดั (KPI)ของเป้าประสงค์ ภาพความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธ์ , เป้าประสงค์และตัวชีว้ ดั
(ปรากฏตามภาพ) ซึง่ กองแผนงานได้ดาํ เนินการถ่ายทอด(Strategy Map)ให้กบั ทุกหน่วยงานแล้ว
ในส่วนของ “การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์” เมื่อกองแผนงาน
กําหนดยุทธศาสตร์(งานสําคัญๆ)เพื่อให้กรมฯบรรลุวสิ ยั ทัศน์ กําหนดเป้าประสงค์(ภาพความสําเร็จ
ของแต่ละยุทธศาสตร์)และตัวชี้วดั เป้าประสงค์แล้ว สํานักจัดการความรูต้ ้องกําหนด “องค์ความรู้
จําเป็ น”ทีจ่ ะทําให้แต่ละยุทธศาสตร์สมั ฤทธิ ์ผล เพื่อการนํ าไปสู่ การสร้างความรู้ , การถ่ายทอด
ความรู้ , การแบ่งปนั แลกเปลีย่ นความรู้ และการนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ซึง่ เป็ นการวางระบบของ
การจัดการความรูใ้ ห้อยูก่ บั องค์กรถึงแม้ผปู้ ฏิบตั งิ านจะจากองค์กรไปแล้วก็ตาม
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2. เตรียมการระดับหน่ วยงาน
1. เมื่อกองแผนได้ถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชีว้ ดั (KPI) ในระดับกรม
ให้กบั ทุกหน่ วยงานแล้ว หน่ ว ยงานต้องกลับมาทบทวน วิสยั ทัศ น์ /ยุทธศาสตร์หน่ ว ยงาน โดยให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ของกรม
2. หน่ วยงานจัดทําแผนทีย่ ุทธศาสตร์หน่ วยงาน (Strategic Map) พร้อมจัดทําแผนงาน/
โครงการทีต่ อบสนองประเด็นยุทธศาสตร์

3. การจัดทําแผน KM ระดับหน่ วยงาน
เมื่อ หน่ ว ยงานมีแ ผนยุท ธศาสตร์ มีป ระเด็นยุท ธ์แ ละมีแ ผนงานโครงการเพื่อ ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์แล้ว ขัน้ ตอนนี้จะเป็ นการจัดทําแผน KM หน่วยงาน เริม่ ด้วย
1. หน่ วยงานแต่งตัง้ คณะทํางาน( KM Team) โดยกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของ
ประธาน / เลขา และสมาชิกให้ชดั เจน ทัง้ นี้ ประธานคณะทํางานคือ CKO ไม่จํากัดว่าจะต้องเป็ น
ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
2. KM Team ประเมิ นองค์กรตนเอง(ทัง้ 5 หมวด)ด้านการจัดการความรู้ เพื่อจะได้ทราบ
จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรตนเอง(ในด้านการจัดการความรู)้ ประโยชน์ทไ่ี ด้คอื หน่ วยงานสามารถนํา
ผลวิเคราะห์ไปวางแผนปรับปรุงให้หน่วยงานได้ รวมทัง้ ทําให้สาํ นัก KM ทราบสถานการณ์การจัดการ
ความรูข้ องทุกหน่วยงานในภาพรวมกรมฯ และจะได้นําข้อมูลมากําหนดการขับเคลื่อนในภาพรวมกรม
ฯได้
3. หน่ วยงานต้องกําหนดองค์ความรู้จาํ เป็ นของหน่ วยงาน (โดย KM Team) โดยการ
กําหนด “โจทย์ KM” ที่จะต้องทําว่า คืออะไร การกําหนดโจทย์ให้ชดั เป็ นเรื่องทีม่ คี วามสําคัญมาก
เพราะจะช่วยให้เรากําหนดแนวทาง ขัน้ ตอนการทํางานชัดไปด้วย
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ข้อควรระวัง การทําแผน KM ต้องไม่เริม่ ที่ “ตัวองค์ความรู”้ แต่ให้เริม่ ที่ “โจทย์ KM” (หรือถ้าคุน้ ชินกับ
โมเดลปลาทู ก็คอื หัวปลาทู นันเอง)
่
โจทย์ KM จะเป็ นเสมือน “เป้าหมาย”ทีเ่ ราต้องการ ซึง่ จะได้มาจาก
 ปัญหาที่ต้องการแก้ไข อาจมีการทบทวน/ถอดบทเรียนว่าแผนงาน โครงการทีเ่ รารับผิดชอบใน
ปี ทผ่ี า่ นมา อะไรทีเ่ ราทําได้ด(ี สําเร็จ) อะไรทีย่ งั ทําไม่ได้ดี ตรงไหนทีค่ วรจะนํามาปรับปรุง และทีต่ อ้ งปรับปรุง
นี้ “ต้องใช้ความรู้ / ความสามารถอะไร”
 สิ่ งที่ต้องการพัฒนา หากงานในความรับผิดชอบของเรา ซึง่ เราทําได้ดแี ล้ว(ไม่มปี ญั หาอะไร)
ให้ตงั ้ คําถามว่า ถ้าเราจะทําให้ดกี ว่านี้ เราต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง ส่วนทีต่ อ้ งปรับปรุงนี้ “เราต้องใช้ความรู้
/ ความสามารถอะไร”
 สิ่ งที่ทาํ ให้เราบรรลุวิสยั ทัศน์ หรือบรรลุกลยุทธ์องค์กร ข้อนี้กค็ ล้ายๆกับสองข้อแรก ถ้าเราจะ
บรรลุวสิ ยั ทัศน์หรือกลยุทธ์ขององค์กร “ เราต้องมีความรู้ / ความสามารถในเรือ่ งอะไรบ้าง ?”
อย่าลืม !! KM คือเครื่องมือทีจ่ ะช่วยให้เราทํางานได้อย่าง “มีคุณภาพ”มากขึน้ คือต้องไปทํางานร่วม
(บูรณาการ)กับแผนงาน / โครงการทีท่ าํ อยูน่ นเอง
ั่
!!
4. เมื่อได้ “โจทย์ KM” ที่ชดั เจนแล้ว ก็ต้องมีการจัดทําแผน KM Action Plan ให้ระบุ
รายละเอียดในแบบฟอร์ม 2 แผนKM ฉบับปฏิบตั กิ ารนี้ ให้บูรณาการ KM Process 7 ขัน้ ตอน
กับ Change Management Process 6 องค์ประกอบ

 KM Process ( KP) มีองค์ประกอบ 7 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เมื่อได้ “โจทย์ KM” (ซึ่งเป็ น
เป้าหมายของการใช้เครื่องมือ KM เพื่อจะทําให้ผลงานดีขน้ึ พัฒนาขึน้ แล้ว) หน่ วยงานต้องพิจารณา
ว่า “โจทย์KM”นี้ถา้ จะทําให้สาํ เร็จ เราต้องมีความรู้ ความสามารถอะไร ซึง่ ก็คอื “การคัดเลือกหรือบ่งชี้
ความรู”้ นันเอง
่
หรือเป็ นองค์ความรูท้ ท่ี าํ ให้ บรรลุพนั ธกิจ วิสยั ทัศน์ของหน่ วยงาน เป็ นการวิเคราะห์
รูปแบบและแหล่งความรูท้ ม่ี อี ยู่ “เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนัน้ หรือยัง”
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็ น
ขัน้ ตอนทีต่ ่อเนื่องจากการบ่งชีค้ วามรูแ้ ล้ว ถ้าเราจะบรรลุ “โจทย์ KM” โดยต้องใช้ “ความรูเ้ รื่อง......”
เราจะต้องแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ ทีใ่ ดบ้าง ทัง้ ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน ทัง้ ในตัวคน (Tacit)
หรือในเอกสาร(Explicit) เพื่อจัดทําเนื้อหา ให้ตรงกับความต้องการที่จะใช้งาน ถ้าอยู่ในตัวคนควร
ต้องสอบถามหรือถอดบทเรียนองค์ความรูอ้ อกมา “ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร เป็ น
เอกสาร ? หรือเป็ นประเภทไหน จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร หรือเราต้องสร้างความรู้
ขึน้ มาใหม่ ??”
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3) การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization) เมื่อได้รวบรวมความรู้
ทัง้ ภายใน ภายนอกองค์กร ทัง้ ในตัวคนหรือในเอกสารแล้ว เราต้องแบ่งชนิดและประเภทหรือวาง
โครงสร้างของความรู้ เพื่อจัดทําระบบให้งา่ ยและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน “จะแบ่งประเภท
หัวข้อหรือวางโครงสร้าง(Knowledge Structure )ของความรู้นัน้ อย่างไร”
4) การประมวลและกลันกรองความรู
่
้ (Knowledge Codification and
Refinement)
หลังจากแบ่งประเภท/หัวข้อ หรือโครงสร้างความรูท้ เ่ี ราต้องใช้งาน ให้สะดวกต่อ
ผูใ้ ช้งานแล้ว เพือ่ ให้ความรูท้ พ่ี ร้อมใช้งานนี้มคี วามถูกต้อง เราต้องกลันกรองให้
่
ได้ “ความรูท้ ถ่ี ูกต้อง”
ซึง่ อาจผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆโดยตรง พร้อมจัดทํารูปแบบและภาษา ให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทัวทั
่ ง้ องค์กร “จะทําให้เข้าใจง่าย และสมบูรณ์อย่างไร”
5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ภายหลังจากกลันกรองความรู
่
ใ้ ห้เป็ น
“ความรู้ท่ถี ูกต้อง”แล้ว ต้องให้ผู้ใช้งานเข้าถึงความรูไ้ ด้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการใช้
“ของคนที่ทํางานในเรื่องนัน้ ๆ”(เป็ นความเฉพาะ เจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย มิใช่การเผยแพร่ความรู้
ให้ แ ก่ ค นอื่ น ทัว่ ๆไป) ควรมีก ารนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ(IT)มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่อ ให้
กลุ่มเป้าหมาย(คณะทํางานและผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่องนัน้ )เข้าถึงความรูด้ งั กล่าวได้ง่าย “เรานําความรู้
นัน้ มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่”
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) เป็ นการนําความรูท้ ไ่ี ด้
จากการปฏิบตั ิงานแล้วมาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เทคนิคในการทํางาน เทคนิคการแก้ไขปญั หาฯลฯ
หรือเมือ่ นําคูม่ อื การปฏิบตั งิ านฯไปใช้แล้ว มาแลกเปลีย่ นกันว่าควรจะปรับแก้ไขตรงไหน อย่างไรบ้าง
การแลกเปลีย่ นเรียนรูน้ ้ีทาํ ได้หลากหลายวิธกี าร
กรณีเป็ น Explicit Knowledge อาจจัดทําเป็ นเอกสาร , ฐานความรู้ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีเป็ น Tacit Knowledge อาจอยูใ่ นวงชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) , การแลกเปลีย่ นความรู้
ประสบการณ์ทํางานในระบบพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring System) ,ทีมข้ามสายงาน , การยืมตัว(ยืมตัวผูร้ ู้
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ให้มาปฏิบตั งิ านในอีกทีห่ นึ่ง) ,หรือการจัดเวทีให้แลกเปลีย่ นเป็ นการเฉพาะ
ในเรื่องนัน้ ๆ เช่น ตลาดนัดความรูโ้ รคไม่ตดิ ต่อ , ตลาดนัดความรูเ้ รื่องการรับมือโรคไข้หวัดใหญ่
,ตลาดนัดความรูเ้ รือ่ ง การดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานในชุมชน ฯลฯ
เครื่องมือในการแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ ไี ด้อย่างหลากหลาย (ขึน้ กับกลุ่มเป้าหมาย) เช่น การทํา
CoP, เรื่องเล่าเร้าพลัง(Storytelling) , สุนทรียสนทนา(Deep Listening) ,การถอดบทเรียน โดยมี
“คุณอํานวย” “คุณบันทึก” จะเป็ นตัวช่วยให้เวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ กี ารสกัด “ความรูส้ าํ คัญ” จัดทํา
เป็ น Explicit Knowledge เพือ่ นําไปใช้งานต่อไป “มีการแบ่งปันให้ความรู้กนั หรือไม่”
ในปี 2554 สํานัก KM เตรียมจัดเวทีกลาง (ตลาดนัดความรู)้ ให้ทุกหน่วยงานนําผลงาน KM
มาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 54)
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7) การเรียนรู้ (Learning) เป็ นการนํ าความรูท้ ่ไี ด้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้
ั หา พัฒ นาองค์ ก รหรือ เพื่อ ปรับ ปรุ ง งานให้ ดีข้ึน กว่ า เดิม
ประโยชน์ ใ นการทํ า งานเพื่อ แก้ ป ญ
ขณะเดียวกันคนทํางานก็จะได้ประสบการณ์ใหม่เป็ น “ความรูช้ ุดใหม่” ทีจ่ ะนําไปใช้ในการทํางาน เมื่อ
นําความรูไ้ ปใช้แล้วกลับมาแบ่งปนั แลกเปลีย่ น ก็จะได้ความรูใ้ หม่ไปใช้อกี อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่สน้ิ สุด
เป็ นการยกระดับหมุนเกลียวความรู้ไปเรื่อยๆไม่ร้จู บ

 Change Management Process (CMP) 6 องค์ประกอบ
เป็ นกระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลง โดยหลักคิดทีว่ ่า การจัดการความรูเ้ ป็ นพืน้ ฐานของ
“วัฒ นธรรมการเรีย นรู้” เป็ น เรื่อ ง “วินัย และนิ ส ัย ใหม่ ” ที่ต้อ งปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม ไม่ทํ า อะไร
แบบเดิมๆ ต้องทําดีขน้ึ กว่าเดิมเรื่อยๆ ซึ่งจําเป็ นต้องมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม หรือกระบวนการ
Change Management Process นันเอง
่
หน่วยงานสามารถบูรณาการแผน KM Process 7 ขัน้ ตอน
เข้ากับ Change Management Process 6 องค์ประกอบได้

Change Management Process มี 6 องค์ประกอบ คือ
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม เช่น กิจกรรมการให้การสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริหาร/คณะทํางานทีร่ บั ผิดชอบ, เตรียมวางระบบการติดตามประเมินผล , กําหนดปจั จัย
ความสําเร็จของงานอย่างชัดเจน
2. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมทีท่ าํ ให้ทุกคนเข้าใจถึงสิง่ ทีห่ น่วยงานจะทํา , ประโยชน์ทจ่ี ะเกิด
ขึน้ กับทุกคน และทุกคนจะมีสว่ นร่วมได้อย่างไร
3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยในการค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นความรูไ้ ด้
สะดวก รวดเร็ว การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึน้ กับชนิดความรู้ ลักษณะงาน วัฒนธรรม
องค์กร ฯลฯ
4. การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ โดย
การเรียนรู้ ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา , กลุ่มเป้าหมาย, วิธกี าร, การประเมินผลและปรับปรุง
5. การประเมิ นผล เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตงั ้ ไว้หรือไม่ ,
มีการนํ าผลมาปรับปรุงแผนและดําเนินการให้ดขี น้ึ , นํ าผลจากการประเมินมาสื่อสารกับบุคลากรใน
หน่วยงาน
6. ชื่นชม /ยกย่อง /ให้รางวัล เป็ นการยกย่อง ชื่นชม หรือให้รางวัลแก่ผทู้ ป่ี ฏิบตั งิ านดีเด่น
หรือดีเลิศ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ รางวัลอาจเป็ น เงิน สิง่ ของ หรือคํายกย่อง ชมเชยก็ได้ ขึน้ กับ
บริบทและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
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4. การปฏิบตั ิ ตามแผนและระบบรายงาน
1. เมื่อหน่วยงานส่งแผน KM Action Plan ให้สาํ นัก KM ภายในวันที่ 21 เดือนมกราคม 54
แล้ว หน่ วยงานก็ดําเนินการตามกิจกรรมในโครงการ ขณะเดียวกันหน่ วยงานก็ต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานในระบบ Estimate ของกองแผนงาน (ใช้แบบฟอร์ม SAR) ไตรมาสที่ 2, 3, 4 (ภายในวันที่
5 เม.ย. /5 ก.ค. / 5 ต.ค. 54)
2. เมื่อสิน้ สุดโครงการ ทุกหน่วยงานต้อง “สรุปบทเรียน” ตามแบบฟอร์มที่ 3 ว่า KM Team
หรือหน่วยงานได้ “ความรู”้ หรือ “บทเรียน”อะไรบ้างจากการทํางานโครงการนี้ (ถ้าเป็ นโครงการระยะ
ยาวหลายปี ให้สรุปบทเรียนเฉพาะปี 2554นี้) ส่งสํานัก KM ภายใน 15 สิ งหาคม 2554 สํานัก KM
จะเตรียมพืน้ ที่ “ตลาดนัดออนไลน์”(คลังความรู)้ ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักฯให้
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นวงกว้าง สํานัก KM จะจัดเวทีกลางหรือ “ตลาดนัด
ความรู”้ ให้ทุกหน่ วยงานนํ าผลงานโครงการKMมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (คาดว่าจะจัดประมาณเดือน
สิงหาคม 54)
หมายเหตุ: สํานัก KM จะพิ มพ์ผลงาน “การจัดการความรู้ ของหน่ วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค” โดยใช้ข้อมูลจากการสรุปบทเรียนของทุกหน่ วยงาน (ในหัวข้อที่ 2)
4. ผลงานของสํานักวิชาการ สํานัก KM จะประมวล / จัดทําเนื้อหาเพื่อประกอบการส่ง
ประเมินผลงาน (ภาพกรมฯ) แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป
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ภาคผนวก
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
• แบบฟอร์ม 0 : บ่งชีค้ วามรูจ้ าํ เป็ นของกรมฯ ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
• แบบฟอร์ม 1 : การจําแนกองค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นของหน่วยงาน
- สํานักวิชาการ /สถาบัน /สคร.
- กองบริหาร
• แบบฟอร์ม 2 : แผนปฏิบตั กิ ารจัดการความรู(้ KM Action Plan)
• แบบฟอร์ม 3 : แนวทางการสรุปบทเรียน
• แบบฟอร์ม SAR (Self Assessment Report) : แบบรายงาน(เชิงคุณภาพ)
• แบบประเมินองค์กรตนเองด้านการจัดการความรู้
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แบบฟอร์มที่ 0 องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นเพื่อสนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
ของกรมควบคุมโรค
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การพัฒนา และร่วมมือกับเครือข่าย
ภาคีภายในประเทศและนานาชาติ
รวมทัง้ สนับสนุ นพืน้ ทีใ่ นการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังยื
่ น

เป้ าประสงค์
(Objective)
1.1เครือข่ายทุกระดับ สามารถ
บริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค/ภัยสุขภาพ และการบังคับ
ใช้กฎ หมาย เพือ่ ลดปญั หาทีม่ ี
ผล กระทบต่อสุขภาพ

ตัวชี้วดั
(KPI)
1.1.1 ร้อยละของจังหวัดทีม่ รี ะบบ
บริหารจัดการ และสนับสนุ นตาม
มาตรฐานทีก่ าํ หนดเพือ่ พัฒนา"
อําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยังยื
่ น"
1.1.2 ร้อยละของอําเภอทีเ่ ป็ น"อําเภอ
ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยังยื
่ น"ตามคุณลักษณะทีก่ าํ หนด
1.1.3 ร้อยละของจังหวัดทีม่ ี "อําเภอ
ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยังยื
่ น" ตามคุณลักษณะทีก่ าํ หนด
อย่างน้อย 1 อําเภอ
1.1.4 จํานวนข้อตกลงความร่วม
มือใหม่ทก่ี รมควบคุมโรคลงนาม
ข้อตกลงกับเครือข่ายหรือองค์กร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.1.5 ร้อยละของข้อตกลงความ
ร่วมมือทีด่ าํ เนินการสําเร็จตามที่
กําหนด

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ร้อยละ 100

1. องค์ความรู้สาํ หรับสนับสนุน สสจ.
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสนับสนุ นอําเภอให้
เป็ นอําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยื
่ น
- หลักเกณฑ์/คุณลักษณะของอําเภอป้องกันควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยังยื
่ น (ในระดับจังหวัด/อําเภอ)
- เทคนิคการถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผปู้ ฏิบตั ิ
2. องค์ความรู้ดาํ เนิ นงานประสานเครือข่ายใน
ประเทศ
- ทักษะและเทคนิคการประสานงาน
- การถ่ายทอดความรูก้ บั เครือข่าย
- การบริหารจัดการความสัมพันธ์เครือข่าย
- การสือ่ สารประชาสัมพันธ์
- การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับเครือข่ายในประเทศ

ร้อยละ 5

ร้อยละ 50

ร้อยละ 5

ร้อยละ 70
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์
(Objective)
1.2 ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ได้รบั บริการเฉพาะโรคและภัย
สุขภาพทีส่ าํ คัญ ตลอดจนโรค
อุบตั ใิ หม่ทมี คี ุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วดั
(KPI)
1.2.1 จํานวนประชาชน
กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั บริการเฉพาะ
โรคและภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญ ตลอดจน
โรคอุบตั ใิ หม่ทมี คี ุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (ราย)

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

5,119,000 คน 3. องค์ความรู้ดาํ เนิ นงานการประสานเครือข่าย
ต่างประเทศ)
- ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน, ฟงั , พูด
และการเขียน)
- ภาษาอังกฤษสําหรับการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
- การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับต่างประเทศ
4. องค์ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
4.1 โรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)ที่
ต้องให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะกลุม่ ใน 2 สถาบันและ
ศูนย์สาธิตบริการ
4.2 การให้บริการทีเ่ ป็ น Vertical Program เช่น
- โรคติดต่อนําโดยแมลง
- ฉีดวัคซีน
- ตรวจคัดกรองโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- การตรวจทางอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
4.3 ความรูเ้ รือ่ งโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็ นปญั หา
เฉพาะในพืน้ ที่ (ท้องถิน่ )
4.4 ความรูเ้ รือ่ งโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
4.5 ความรูเ้ รือ่ งกฎอนามัย (IHR 2005)
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การพัฒนาเป็ นศูนย์กลางนโยบาย
มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง
และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของชาติ ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล และ
เป็ นทีย่ อมรับ

เป้ าประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วดั
(KPI)

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

2.1 เป็ นศูนย์กลางของนโยบาย
มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูล
อ้างอิงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ชาติทไ่ี ด้มาตรฐานสากล เป็ นที่
ยอมรับ และเชื่อถือ

2.1.1 ร้อยละของนโยบาย มาตรการ
นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงและผลงาน
วิจยั มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ร้อยละ 80

2.1.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการของกรมฯทีน่ ําไปกําหนดเป็ น
นโยบาย/แผนงาน/ มาตรฐาน/
มาตรการ เพือ่ การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศ
2.1.3 ร้อยละของนโยบาย มาตรการ
นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงและผลงาน
วิจยั ของกรมฯ ทีเ่ ข้าถึงเครือข่ายและ
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1.4 ร้อยละของเครือข่ายทีเ่ กีย่ ว
ข้อง มีความพึงพอใจในคุณภาพของ
นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูล
อ้างอิงและผลงานวิจยั ของกรมฯ

ร้อยละ 70

1. องค์ความรู้ในการทําวิ จยั และจัดทําผลงานวิ ชาการ
ด้านการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ความรู้ เชีย่ วชาญเฉพาะโรค 9 โรค (เอดส์/
ไข้หวัดใหญ่ / วัณโรค /ไข้เลือดออก /อุจจาระร่วง
/เบา หวาน /ความดัน /บุหรี่ /สุรา)
หมายเหตุ: 9 โรคเป็นนโยบายสําคัญในระดับกระทรวง
- ความรูด้ า้ นพฤติกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์,
สังคมศาสตร์, การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- การจัดทําข่าวกรอง/เตือนภัย
- กระบวนการทําวิจยั ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
(ระดับพืน้ ที่ /ประเทศ / นานาชาติ)
- การนําเสนอผลงานวิจยั ในและต่างประเทศ
2. องค์ความรู้และข้อมูลทีด่ าํ เนินตามเกณฑ์มาตรฐาน
สากล ได้แก่ IHR,WHO, EIA, HIA, HA,PMQA, ISO ,Healthy
workplace, กรอบอนุสญ
ั ญา การควบคุมการบริโภคยาสูบ
3. การผลักดันเพื่อนําสู่การเป็ นนโยบาย
- กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะ
- กระบวนการผลักดันเพือ่ Implement เป็ นนโยบาย
4. แนวทางและกระบวนการจัดทําผลิ ตภัณฑ์ของกรม
- นโยบาย(Policy) / มาตรฐาน(SOP)/มาตรการ
(Measurement) /แนวทาง(Guideline) /
นวัตกรรม (Innovation)ของงานป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 75
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การสือ่ สารสาธารณะและประชา สัม
พันธ์อย่างทัวถึ
่ งและได้ผล เพือ่
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เป้ าประสงค์
(Objective)

3.1มีกลไกการสือ่ สารสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีค่ รอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

ตัวชี้วดั
(KPI)

3.1.1 ร้อยละของประชาชนที่
รับทราบการสือ่ สารสาธารณะ
เกีย่ วกับโรคและภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญ
ของกรมฯ
3.1.2 ร้อยละของประชาชนกลุม่
เป้าหมายมีความรูต้ ามเกณฑ์ในเรือ่ ง
โรคและภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญ (9 โรค
ได้แก่ เอดส์/ ไข้หวัดใหญ่ / วัณโรค /
ไข้เลือดออก /อุจจาระร่วง /เบา หวาน
/ความดัน /บุหรี่ /สุราในปี 54)
3.1.3.ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้า
หมายมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม
ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
3.1.4 ร้อยละของเครือข่ายกลุม่ เป้า
หมายมีความพึงพอใจในภาพลักษณ์
ของกรมฯ
3.1.5 มีกลไกการบริหารจัดการการ
สือ่ สารสาธารณะเกีย่ วกับโรคและภัย
สุขภาพทีส่ าํ คัญซึง่ บูรณาการกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและ
ภายนอกกรมฯตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)

ร้อยละ 70

ร้อยละ 90

ร้อยละ 75

ร้อยละ 70

ผ่าน

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
5. กฎหมายป้ องกันควบคุมโรค (ยาสูบ/ แอลกอฮอล์
โรคติดต่อ / Env.Occ / กฎหมายการควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศ /กฎอนามัย (IHR 2005)
1. ความรู้พืน้ ฐานเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
- การประชาสัมพันธ์ (Public relation)
- การสร้างกระแส
- การบริหารสือ่ สารมวลชน
- การสร้างภาพลักษณ์องค์กร(Brand)
- การประเมินการรับรูก้ ารสือ่ สารสาธารณะเกีย่ วกับ
โรค/ภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญของกรมฯ ใน
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
2. ความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 9 โรค (ทีเ่ ป็ นนโยบาย
สําคัญของกระทรวง)
- การควบคุม ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ
( เอดส์/ ไข้หวัดใหญ่ / วัณโรค /ไข้เลือดออก /
อุจจาระร่วง /เบา หวาน /ความดัน /บุหรี่ /สุรา)
1. ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ภัยสุขภาพที่เป็ น
ปัญหาสําคัญในพืน้ ที่
2. ความรู้ที่จาํ เป็ นใช้ประกอบการดําเนิ นงาน
- พฤติกรรมศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ ,สังคมศาสตร์
- การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- การประยุกต์ทฤษฎี/รูปแบบเพือ่ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ
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เป้ าประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วดั
(KPI)

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)

-

3.

4.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

4.1มีกลไกการจัดการเตรียม
ความพร้อมและบูรณาการระบบ
การเตรียมความพร้อม และ
ดําเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัย ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ
ภัยสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
สุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
ภัยพิบตั ิ อย่างรวดเร็ว ตามความ
ต้องการของพืน้ ที่ และได้
มาตรฐานสากล

4.1.1มีกลไกและขัน้ ตอนการบริหาร
จัดการการเตรียมความพร้อม และ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ
ภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์
ทีก่ าํ หนด

ผ่าน

4.1.2 ร้อยละของสถานการณ์ฉุกเฉิน
และภัยพิบตั ซิ ง่ึ มีปญั หาโรคและภัย
สุขภาพทีก่ รมควบคุมโรคสามารถ
ตอบโต้ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด

ร้อยละ 80

1.
2.

การบริหารเครือข่าย(ในระดับพืน้ ที/่ ระดับชาติ
และ นานาชาติ)
ความรู้พืน้ ฐานเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
- การประชาสัมพันธ์ (Public relation)
- การสร้างกระแส
- การบริหารสือ่ สารมวลชน
- การสร้างภาพลักษณ์องค์กร(Brand)
ความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 9 โรค
- การควบคุม ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ
(เอดส์/ ไข้หวัดใหญ่ / วัณโรค /ไข้เลือดออก /
อุจจาระร่วง /เบา หวาน /ความดัน /บุหรี่ /สุรา)
ความรู้เรื่อง Public Health Emergency
(ความหมาย /ประเภทและการจัดการ)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉิ นทาง
สาธารณสุข
- ประเมินความเสีย่ ง(Risk Analysis)
- การสือ่ สารความเสีย่ ง(Risk Communication)
- การบริหารจัดการ War room
- การวางระบบ Incident Command System (ICS)
- การบริหาร Logistic
- การฝึกซ้อมแผน(ในหลากหลายรูปแบบ)
- บทบาทหน้าทีใ่ นการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของแต่
ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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เป้ าประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วดั
(KPI)

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การติดตามและประเมินผลภาพรวม
ของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประเทศตาม
มาตรฐานสากล

5.1 มีกลไกการพยากรณ์โรค
การติดตามประเมินผลภาพรวม
และการติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรของการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพของประเทศตาม
มาตรฐานสากล

5.1.1มีกลไกการพยากรณ์โรค การ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรในระดับต่างๆตาม
มาตรฐานสากล

มี

5.1.2 จํานวนรายงานการติดตาม
ประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัด การ
ทรัพยากรภาพรวมของประเทศ
เกีย่ วกับโรคทีส่ าํ คัญโดยเป็ นรายงาน
ทีม่ คี ุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล
(เรือ่ ง)
5.1.2.1 รายงานการติดตาม
ระดับประเทศ (Midterm Review)

8 เรือ่ ง

1 เรือ่ ง

แนวทาง /ขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อมและ
รับมือภาวะฉุกเฉินด้านโรค/ภัยสุขภาพร้ายแรง /
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม โคลนถล่ม
ฯลฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
3. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถเตรียมความ
พร้อมรับภาวะฉุ กเฉินทางสาธารณสุข
1. การพยากรณ์โรค /ภัยสุขภาพ
- ความรูเ้ รือ่ งโรค/ภัยทีค่ ุกคามสุขภาพประชาชน
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลด้านระบาดวิทยา
- Model /เครือ่ งมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของโรค/ภัยสุขภาพ
(ทีท่ นั สมัย)
- การจัดทํารายงานพยากรณ์โรค /ภัยสุขภาพ
2. การกํากับ ติ ดตาม ผลการดําเนิ นงาน
- ภาพรวมของกรมฯ /ภาพรวมหน่วยงาน
- การติดตาม ประเมินผลโรค/ภัยสุขภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล (ระดับกรม/หน่วยงาน)
3. การประเมิ นในประเด็นสําคัญต่างๆ อย่างมี
มาตรฐาน ได้แก่
- ประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์(ระดับกรม)
- ความคุม้ ค่าของโครงการ(ทีใ่ ช้งบประมาณสูง)
- ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงาน/
โครงการ(ทีส่ าํ คัญ)
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เป้ าประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วดั
(KPI)

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)

5.1.2.2 รายงานการประเมินผล
ระดับประเทศ

7 เรือ่ ง

5.1.2.3 รายงานการสังเคราะห์
เปรียบเทียบผลการประเมินระดับ
ประเทศกับมาตรฐานสากล

-

5.1.3 รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลภาพรวมโรคและภัย
สุขภาพทีส่ าํ คัญ และการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของการ เฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของระดับประเทศตามมาตรฐาน
สากล(1 เรือ่ ง)

1 เรือ่ ง

5.1.4 จํานวนรายงานการพยากรณ์
โรคทีส่ าํ คัญตามทีก่ าํ หนด (เรือ่ ง)

1 เรือ่ ง

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ต้นทุนต่อหน่วย(การป้องกันควบคุมโรค)
4. การจัดทํารายงาน
- Midterm Review
- ประเมินผลระดับประเทศ (เฉพาะโรคทีส่ าํ คัญ
เป็ นการสังเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมิน
ระดับ
ประเทศกับเกณฑ์มาตรฐานสากล)
- ประเมินผลทีเ่ ป็ นพันธะสัญญาระหว่างประเทศ
- ประเมินผลตามบริบทพืน้ ที่ (โรค /ภัยสุขภาพ
สําคัญบริเวณชายแดน)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :
การพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร
จัดการองค์กรและบุคลากรให้มขี ดี
สมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล

เป้ าประสงค์
(Objective)
6.1 เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และมีระบบบริหารจัดการทีไ่ ด้
มาตรฐาน สากล

6.2 บุคลากรมีขดี สมรรถนะสูง
และมีจติ ใจให้บริการ

ตัวชี้วดั
(KPI)
6.1.1 กรมควบคุมโรคมีระบบบริหาร
จัดการ (6ระบบ)ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)
5 ระบบ

6.1.2 ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ ์ของ
มาตรการ/องค์การตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การทีด่ ี (OG)

ร้อยละ 80

6.2.1 ร้อยละของบุคลากรของ
กรมควบคุมโรคมีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ทก่ี าํ หนด

ร้อยละ 80

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ระบบบริ หารจัดการองค์กรตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล(PMQA) ทัง้ 7 ระบบ ได้แก่
1) ระบบการนําองค์กร (สือ่ สารทิศทาง นโยบาย
การกํากับดูแลองค์การทีด่ ี กํากับและควบคุมภายใน)
2) ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์
แผน และประเมิน)
3) ระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ
4) ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ระบบบริหารบุคคล (HRM / HRD)
6) ระบบการจัดการความรู้
7) ระบบกระบวนการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุน
2. นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (OG)
(โยบายหลัก 4 ด้านและแนวทางปฏิบตั ิ )
1) ด้านรัฐ สังคม และสิง่ แวดล้อม
2) ด้านผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
3) ด้านองค์การ
4) ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วดั
(KPI)

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
3. เทคนิ ค/กระบวนการอื่นๆเพื่อการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพคนและองค์กร
- การจัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง
- การจัดทําระบบการจัดการข้อร้องเรียน
- การจัดทําระบบควบคุมภายใน
- การจัดทําคํารับรองปฏิบตั ริ าชการ
- การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ั นาบุคลากร
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร์พฒ
- การประเมินความพึงพอใจ(และความไม่พงึ พอใจ)
ของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้เสีย(Stakeholder)
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แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จาํ เป็ น

สํานักวิ ชาการ/
สถาบัน / สคร.

แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นต่อการสนับสนุ นประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค
ชื่อหน่ วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท.่ี .... ระบุเป้าประสงค์ท่ี ระบุตวั ชีว้ ดั ของ
หน่วยงานเลือก

เป้าประสงค์ท่ี
หน่วยงานเลือก
(ซึง่ กรมฯได้
กําหนดตัวชีว้ ดั ไว้
แล้ว)

เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
(Target)
ระบุคา่ เป้าหมาย
ของตัวชีว้ ดั

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการ
ปฏิ บตั ิ ราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
ระบุองค์ความรูท้ ต่ี อบสนอง
เป้าประสงค์ตามทีห่ น่วยงาน
เลือก (ในคอลัมน์ท่ี 2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท.่ี ....
ประเด็นยุทธศาสตร์ท.่ี ....
องค์ความรูท้ ี่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้
คือ
แผนการจัดการความรูท้ ่ี 1

แผนการจัดการความรูท้ ่ี 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ท.่ี .... :
องค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ น :
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรูน้ ้ี :
ตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองและเป้าหมายทีเ่ ลือกใช้วดั ในการทําKM :
ประเด็นยุทธศาสตร์ท.่ี ....... :
องค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ น :
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรูน้ ้ี :
ตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองและเป้าหมายทีเ่ ลือกใช้วดั ในการทําKM :
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท.่ี ....... :
องค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ น :
เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรูน้ ้ี :
ตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองและเป้าหมายทีเ่ ลือกใช้วดั ในการทําKM :
ผูท้ บทวน
ผูอ้ นุ มตั ิ
(ลงนาม)........................................................................
(ลงนาม)...........................................................
ตําแหน่ง.......................................................................
ตําแหน่ง.............................................................
หัวหน้า KM Team
ประธานคณะทํางาน
ด้านจัดการความรูข้ องหน่วยงาน(CKO)

แผนการจัดการความรูท้ ่ี 3

31

แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จาํ เป็ น

กองบริหาร

แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ านเพือ่ สนับสนุ นประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
(พัฒนาองค์กร) หรือเพือ่ บรรลุพนั ธกิจ/วิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน
ชื่อหน่ วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(1)

เป้ าประสงค์
(Objective)
(2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ระบุเป้าประสงค์ท่ี
:การพัฒนาคุณภาพระบบ หน่วยงานเลือก
บริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะ
สูงได้มาตรฐานสากล

ตัวชี้วดั
(KPI)
(3)

ระบุตวั ชีว้ ดั ของ
เป้าประสงค์ท่ี
หน่วยงานเลือก
(ซึง่ กรมฯได้
กําหนดตัวชีว้ ดั
ไว้แล้ว)

เป้ าหมายตัวชี้วดั องค์ความรู้ที่จาํ เป็ น
(Target)
ต่อการสนับสนุน
(4)
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กร
(5)
ระบุคา่ เป้าหมาย ระบุองค์ความรูท้ ่ี
ของตัวชีว้ ดั
ตอบสนอง
เป้าประสงค์ตามที่
หน่วยงานเลือก
(ในคอลัมน์ท่ี 2)

องค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นต่อการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 (การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล) ทีห่ น่วยงานเลือกมาจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ คือ……..................................................................................................................................
เหตุผลทีเ่ ลือก
องค์ความรูน้ ้ี :

ผูท้ บทวน
ผูอ้ นุมตั ิ
(ลงนาม)........................................................ (ลงนาม)...........................................................
ตําแหน่ง....................................................... ตําแหน่ง.............................................................
หัวหน้ า KM Team
ประธานคณะทํางาน
ด้านจัดการความรู้ของหน่ วยงาน(CKO)
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิ บตั ิ การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้(KM Action Plan)
ชื่อหน่ วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
องค์ความรู้ที่จาํ เป็ น
ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ (KPI) ตามคํารับรอง
เป้ าหมายตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ตามคํารับรอง
ลําดับ กิจกรรมการจัดการ
ระยะเวลา
ตัวชีว้ ดั
ความรู้
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1.1
1
กิจกรรมที่ 1.2

2

เป้าหมาย

กลุม่
เป้าหมาย

ผูร้ บั
ผิดชอบ

เครือ่ งมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ

..........................
..........................

ผูท้ บทวน
(ลงนาม)..................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................................
หัวหน้ า KM Team

ผูอ้ นุมตั ิ
(ลงนาม).................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................................................
ประธานคณะทํางาน
ด้านจัดการความรู้ของหน่ วยงาน(CKO)
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คําอธิ บายแบบฟอร์มที่ 2
คอลัมภ์
1
2

ชื่อคอลัมภ์
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้

3
4

ระยะเวลา
ตัวชีว้ ดั

5
6
7
8

เป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

9
10
11

งบประมาณ
สถานะ
หมายเหตุ

ความหมาย
คือลําดับของกิจกรรมการจัดการความรู้
เป็ นกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยภายใต้กจิ กรรมการจัดการความรู้ ทัง้ 7 ขัน้ ตอน (KM Process) และกระบวนการบริหารการ
เปลีย่ นแปลง 6 องค์ประกอบ (Change Management Process)
ระบุระยะเวลาทีใ่ ช้ดาํ เนินการในแต่ละกิจกรรมย่อย อาจกําหนดในช่วงเวลาของวันหรือเดือน
ระบุตวั ชี้วดั หรือสิง่ ที่สะท้อนความสําเร็จของกิจกรรมย่อย เช่น ร้อยละของผูม้ คี วามรูต้ ามเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้/จํานวนฐานข้อมูล
เรือ่ ง........................
ระบุคา่ เป้าหมายของผลสําเร็จแต่ละกิจกรรม เช่น ร้อยละ 80 , จํานวน 6 เรือ่ ง...........................
ระบุช่อื ของกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งดําเนินการในแต่ละกิจกรรมย่อย เช่น นักเรียน , นักวิชาการ, ผูป้ ระกอบการ.............
ระบุช่อื ผูร้ บั ผิดชอบของแต่ละกิจกรรมย่อย
ระบุเครือ่ งมือหรือวิธกี ารทีใ่ ช้ในกิจกรรมนัน้ ๆ เช่น CoP , ระบบพีเ่ ลีย้ ง, ตลาดนัดความรู,้ Knowledge Forum, ฐาน(คลัง)ความรู,้
การประเมินผล,หนังสือเวียน,เว็ปไซต์,แลกเปลีย่ นเรียนรู,้ ถอดบทเรียน, AAR ฯลฯ
ระบุงบประมาณทีใ่ ช้(บาท) หากไม่ใช้งบประมาณให้ระบุ “ไม่ใช้งบประมาณ”
ชีแ้ จงความก้าวหน้าของการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อย
บันทึกเหตุการณ์สาํ คัญทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดการความรู้
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แนวทางการจัดทําบทสรุปการเรียนรู้
ของแผนการจัดการความรู้ ปี 2554

แบบฟอร์มที่ 3

การจัดทําบทสรุปการเรียนรู้ (Executive Summary) ของแผน KM มีความยาว 4 - 6 หน้ากระดาษ
A4 ซึง่ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
• ชื่อเรือ่ ง
• ชื่อคณะทํางาน
• เนื้อหาประกอบด้วย
- เหตุผล (ทีต่ อ้ งมีแผนงาน/โครงการนี้)
- โครงการและบริ บทของโครงการ(อธิบายโครงการโดยสังเขปให้มองเห็นภาพว่า
เป็ นโครงการทีไ่ ปทําอะไร ทํากับใคร ทําเพือ่ อะไร มีประโยชน์อย่างไรกับใครบ้าง)
- ผลการดําเนิ นงาน มีขนั ้ ตอนและได้ทาํ กิจกรรมอะไรไปบ้าง
- พบปัญหา/อุปสรรค(ทีส่ าํ คัญ)อะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร แล้วผลเป็ นอย่างไร
- บทสรุปการเรียนรู้ จากโครงการนี้ เราได้เรียนรูใ้ นเรือ่ งใดบ้าง(องค์ความรู้
และบทเรียนทีไ่ ด้ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย KM ทีต่ งั ้ ไว้ตอนแรก) งาน/คนหรือ
องค์กรมีการพัฒนาอย่างไรบ้าง
ถ้าจะนํ าไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลที่อ่นื
ต้องระวังอะไรบ้าง หรือถ้าไม่เกิดผลตามที่เราตัง้ ใจไว้ ขอให้ทบทวนและระบุว่า
เป็ นเพราะปจั จัยหรือเหตุผลอะไร
•
การเขียน ควรเขียนในลักษณะบรรยายให้เห็นรายละเอียด (โดยเฉพาะประเด็นที่สําคัญ)
ใช้คําศัพท์ท่เี ข้าใจง่ายๆ กินใจ ใช้ศพั ท์ภาษาที่เป็ นทางการเฉพาะเท่าที่จําเป็ น แต่มหี วั ข้อ
ตามทีร่ ะบุครบ
•
ควรแทรกภาพกิจกรรมทีเ่ ห็นว่าสําคัญ ซึง่ คาดว่าจะช่วยให้ผอู้ า่ นเข้าใจเนื้อหาได้มาก
ยิง่ ขึน้ การแทรกภาพควรแทรกในระหว่างเนื้อหาทีก่ าํ ลังกล่าวถึง หรืออาจเป็ นภาพ
คนสําคัญ (ทีส่ ง่ ผลให้งานสําเร็จ) ซึง่ อาจมีคาํ พูด “โดนใจ” แทรกเป็ นกรอบคําพูดด้วย
ก็ได้ ทัง้ นี้ให้สง่ ภาพเป็ น JPG File มาด้วย
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แบบฟอร์ม SAR
สําหรับตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็ นเชิงคุณภาพ / ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามคํารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่ วยงาน
กรมควบคุมโรค ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ชื่อหน่ วยงาน :
 รอบ……. เดือน
มิ ติที่ ___

ชื่อตัวชี้วดั :

ผูก้ าํ กับดูแลตัวชี้วดั :
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
คําอธิ บายตัวชี้วดั :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

รายละเอียดข้อมูลพืน้ ฐาน:
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ผลการดําเนิ นงานในอดีต ปี งบประมาณ พ.ศ.
2551
2552
2553

ข้อมูลผลการดําเนิ นงาน : อธิ บายผลการดําเนิ นงานที่ดาํ เนิ นการได้จนถึงปัจจุบนั มีความก้าวหน้ า โดย
สามารถดําเนิ นการได้ตามขัน้ ตอนที่ ...............
1) อธิบายกระบวนการทํางานทีด่ าํ เนินการไปแล้ว ในแต่ละขัน้ ตอนทีท่ าํ เสร็จแล้ว)
2) ปจั จุบนั ทําถึงขัน้ ตอนใด ขัน้ ตอนทีก่ าํ ลังทําอยู่ ทําถึงไหนแล้ว)
3) อธิบายระบุปจั จัยสนับสนุนดําเนินการ)
ขัน้ ตอนที่ 1........................................................................................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 2........................................................................................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 3........................................................................................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 4........................................................................................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 5........................................................................................................................................................
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนิ นงาน
ตัวชี้วดั /ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

นํ้าหนัก
(ร้อย
ละ)

ผลการ
ดําเนิ นงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วง
นํ้าหนัก

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนิ นงาน :

ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนิ นงาน :

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง :

ข้อเสนอแนะ :

หลักฐานอ้างอิ ง : ชื่อเอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
(ขอให้ระบุให้ชดั เจนว่าเอกสารอ้างอิงทีจ่ ดั ส่งมาให้แต่ละรายการนัน้ มีความเกีย่ วข้องหรือสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานของตัวชีว้ ดั อย่างไร)
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แบบประเมินองค์กรตนเอง
เรื่องการจัดการความรู้
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แบบประเมิ นองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (ฉบับใช้จริง)
เกณฑ์การให้คะแนน 0 – ไม่มเี ลย/น้อยมาก , 1 – มีน้อย , 2 – มีระดับปานกลาง , 3 – มีในระดับทีด่ ี , 4 – มีในระดับทีด่ มี าก
หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้
1.1 องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
เพือ่ หาจุดแข็งจุดอ่อนในเรือ่ งการจัดการ
ความรู้ เพือ่ ปรับปรุงในเรือ่ งความรู้ เช่น
องค์กรยังขาดความรูท้ จ่ี าํ เป็ นต้องมี ระบบ
การรวบรวมความรูท้ ม่ี อี ยู่ ง่ายต่อการ
นําไปใช้หรือไม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา
ฯลฯ และมีวธิ กี ารทีช่ ดั เจนในการแก้ไข
ปรับปรุง
1.2 องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ความรูจ้ าก
แหล่งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบและมีจริยธรรม
และบุคลากรมีสว่ นร่วมในการแสวงหา
ความคิดใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง
(Benchmarks) และ Best Practices จาก
องค์กรอื่น ๆ

1.3 องค์กรมีการจัดเก็บความรูท้ งั ้ “Tacit
Knowledge” และ “Explicit Knowledge”
อย่างเป็ นระบบเป็ นคลังความรูข้ ององค์กร
(An Institutional Memory)

การประเมินตนเอง
สภาพปจั จุบนั ของหน่วย
สภาพความคาดหวัง
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีอ่ งค์กร
มีอยู่ / ทําอยูป่ จั จุบนั เกีย่ วกับการ
จัดการความรู้

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งการ/
คาดหวังให้องค์กรทําในอนาคต
เกีย่ วกับการจัดการความรู้
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หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้
1.4 องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices
อย่างเป็ นระบบ ซึง่ รวมถึงการเขียน Best
Practices ออกมาเป็ นเอกสาร และการ
จัดทําข้อสรุปบทเรียนทีไ่ ด้รบั (Lessons
Learned)
1.5 องค์กรมีชอ่ งทางการเข้าถึงองค์ความรู้
หลากหลายช่องทาง

การประเมินตนเอง
สภาพปจั จุบนั ของหน่วย
สภาพความคาดหวัง
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีอ่ งค์กร
มีอยู่ / ทําอยูป่ จั จุบนั เกีย่ วกับการ
จัดการความรู้

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งการ/
คาดหวังให้องค์กรทําในอนาคต
เกีย่ วกับการจัดการความรู้
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หมวด 2 ภาวะผูน้ ํา
2.1 ผูบ้ ริหารกําหนดให้การจัดการความรู้
เป็ นกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญในองค์กร

2.2 ผูบ้ ริหารตระหนักว่า ความรูเ้ ป็ น
สินทรัพย์ (Knowledge Asset) ทีส่ ามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรได้
ผลงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ

2.3 องค์กรเน้นเรือ่ งการเรียนรูข้ องบุคลากร
เพือ่ สงเสริม/ พัฒนา Competencies ให้
บุคลากรมีความเก่งและความสามารถ
เฉพาะทางบรรลุเป้าประสงค์องค์กร

2.4 การมีสว่ นร่วมในการสร้างองค์ความรู้
ขององค์กร เป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ท่ี
องค์กรใช้ประกอบในการพิจารณา ในการ
ประเมินผล และให้ผลตอบแทนบุคลากร

การประเมินตนเอง
สภาพปจั จุบนั ของหน่วย
สภาพความคาดหวัง
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีอ่ งค์กร
มีอยู่ / ทําอยูป่ จั จุบนั เกีย่ วกับการ
จัดการความรู้

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งการ/
คาดหวังให้องค์กรทําในอนาคต
เกีย่ วกับการจัดการความรู้
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หมวด 3
วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้
3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุ นการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องบุคลากร
3.2 พนักงานในองค์กรทํางาน โดยเปิดเผย
ข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชือ้ ใจกันและกัน
3.3 องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลัก
ของการจัดการความรู้ คือ การสร้าง หรือ
เพิม่ พูนคุณค่าให้แก่ผใู้ ช้บริการและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการ
เรียนรู้ โดยการให้อสิ ระในการคิด และการ
ทํางาน รวมทัง้ กระตุน้ ให้พนักงาน
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
3.5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรูเ้ ป็ น
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทุกคน

การประเมินตนเอง
สภาพปจั จุบนั ของหน่วย
สภาพความคาดหวัง
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีอ่ งค์กร
มีอยู่ / ทําอยูป่ จั จุบนั เกีย่ วกับการ
จัดการความรู้

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งการ/
คาดหวังให้องค์กรทําในอนาคต
เกีย่ วกับการจัดการความรู้
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หมวด 4
เทคโนโลยีในการจัดการความรู้
4.1 เทคโนโลยีทใ่ี ช้ชว่ ยให้ทุกคนในองค์กร
สือ่ สารและเชื่อมโยงกันได้อย่างทัวถึ
่ ง ทัง้
ภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก
4.2 เทคโนโลยีทใ่ี ช้ก่อให้เกิดคลังความรู้
ขององค์กร (An Institutional Memory) ที่
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงกันได้
4.3 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเน้นความต้องการของผูใ้ ช้
4.4ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด
(Smart) ให้ขอ้ มูลได้ทนั ทีทเ่ี กิด ขึน้ จริง
(Real Time) และข้อมูลสารสน เทศใน
ระบบมีความเชื่อมโยงกัน
4.5 องค์กรกระตือรือร้นทีจ่ ะนําเทคโนโลยีท่ี
ช่วยให้พนักงานสือ่ สารเชื่อมโยงกัน และ
ประสานงานกันได้ดขี น้ึ มาใช้ในองค์กร

การประเมินตนเอง
สภาพปจั จุบนั ของหน่วย
สภาพความคาดหวัง
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีอ่ งค์กร
มีอยู่ / ทําอยูป่ จั จุบนั เกีย่ วกับการ
จัดการความรู้

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งการ/
คาดหวังให้องค์กรทําในอนาคต
เกีย่ วกับการจัดการความรู้
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หมวด 5
การวัดผลการจัดการความรู้
5.1 องค์กรมีวธิ กี ารทีส่ ามารถเชื่อมโยง การ
จัดการความรูก้ บั ผลการดําเนินการทีส่ าํ คัญ
ขององค์กร เช่น ผลลัพธ์ดา้ นการพัฒนา
องค์กร ฯลฯ
5.2 องค์กรมีการกําหนดตัวชีว้ ดั ของการ
จัดการความรูโ้ ดยเฉพาะ
5.3 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
กิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นสําคัญทีท่ าํ ให้
ฐานความรูข้ ององค์กรเพิม่ พูนขึน้

การประเมินตนเอง
สภาพปจั จุบนั ของหน่วย
สภาพความคาดหวัง
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีอ่ งค์กร
มีอยู่ / ทําอยูป่ จั จุบนั เกีย่ วกับการ
จัดการความรู้

ให้ทา่ นระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งการ/
คาดหวังให้องค์กรทําในอนาคต
เกีย่ วกับการจัดการความรู้
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การกําหนดโครงสร้าง KM Team

ประธาน
(CKO)

-ให้การสนับสนุ นในด้านต่างๆ
-ให้คาํ ปรึกษา / แนะนํา /และร่วมประชุมเพือ่
ตัดสินใจแก่คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
ให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับการดําเนินงาน/
แก้ไขอุปสรรคต่างๆ

หัวหน้ า KM Team

-จัดทําแผน KM เพือ่ นําเสนอประธาน
-รายงานผลการดําเนินงานแก่ประธาน
-ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไข
-ประสานงานกับทีป่ รึกษาและคณะทํางาน

เลขานุการ
-นัดประชุมคณะทํางาน /สรุปรายงานการประชุม
-รวบรวมความคืบหน้าการดําเนินงาน
-ประสานงานกับคณะทํางานและหัวหน้า

คณะทํางาน

-ดําเนินการตามแผนทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

-รายงานความคืบหน้าในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ
-ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ให้ความเห็น ช่วยเหลือใน
คณะทํางานอย่าง “กัลยาณมิตร”

หมายเหตุ: หน่วยงานอาจกําหนด KM Team ตามความเห็นของหน่วยงานได้ องค์ประกอบทีน่ ําเสนอ
เป็ นเพียงตุ๊กตาให้พอมองเห็นภาพของทีมงาน KM ทัง้ นี้ หน่วยงานต้องมี 2 ตําแหน่งหลัก คือ ประธาน
(CKO) และหัวหน้ า KM Team
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รายชื่อผูป้ ระสานแผน KM หน่ วยงาน
ชื่อผูป้ ระสาน/เบอร์โทร

หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

วิ ภาวี ธรรมจํารัส
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 14
มือถือ 08 1442 6396
E-mail : veef4@hotmail.com

-สํานักระบาดฯ / สํานักโรคเอดส์ฯ /สํานักงานฯยาสูบ /กลุ่มตรวจ
สอบภายใน /สถาบันบําราศฯ / กพร. /กองแผนงาน
- สคร.1 / สคร.12

วิ ภาวรรณ ศรีสเุ พชรกุล
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 18
มือถือ 08 5150 5119
E-mail : somkm@hotmail.com

-สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ /สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ / สํานัก
งานฯ แอลกอฮอล์ /กองการเจ้าหน้าที่ / สํานักงานเลขานุการกรม
- สคร.6 / สคร.7 / สคร.10

วัฒนชัย ภุมริ นทร์
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 17
มือถือ 08 4439 0384
E-mail : wat_wp@msn.com

-สํานักโรคติดต่อทัวไป
่ / สํานักโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ / สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง / สํานักงานเผยแพร่ฯ /สถาบันราชประชาฯ /
ศูนย์สารสนเทศ
- สคร.4 / สคร.9

-สํานักวัณโรค /สํานักงานฯวัคซีน / กองคลัง
อรณิ ชา สมิ ตทันต์
-สคร.2 / สคร.3 / สคร.5 / สคร.8 / สคร.11
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 15
มือถือ 08 7674 4104
E-mail : softsoft12@hotmail.com
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ตัวอย่างที่ 1
องค์ความรู้ : การถอดบทเรียน

47

แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรูท้ ี่จาํ เป็ น
แบบฟอร์มที่ 1

การจําแนกองค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ านตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค

ชื่อหน่ วยงาน
สํานักจัดการความรู้

กลยุทธ์ของหน่ วยงาน
หน่วยงานเครือข่ายเข้มแข็ง

หน้ าที่ 1. ผลักดันให้กรมควบคุมโรคเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู(้ Learning Organization)ด้านการป้องกันควบคุมโรคและมีการจัดการความรู้
อย่างเป็ นระบบ
2. สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรูใ้ นระดับกรม /หน่วยงานและบุคคล
3. พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานงานวิชาการให้มคี ุณค่าและเป็ นทีย่ อมรับ
4. จัดทําฐานข้อมูลคลังความรูด้ า้ นการป้องกันควบคุมโรคและเผยแพร่สสู่ าธารณะ
5. ส่งเสริม สนับสนุ นให้จดั การความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานและเครือข่าย
เป้ าประสงค์
(Objective)
ระบบการจัดการความรู้
ด้านการป้องกันควบคุม
โรคทีไ่ ด้มาตรฐาน

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของบุคลากรสํานักKM มี
สมรรถนะ ด้านการจัดการความรู้

เป้ าหมายตัวชี้วดั
(Target)
ร้อยละ 80

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นสําหรับหน่ วยงาน(สํานักKM)
1. การจัดการความรู(้ ความรู/้ กระบวนการ/เครือ่ งมือ)
-การจัดกระบวนการเรียนรู้
- ทักษะการเป็ น Facilitator
- ทักษะการฟงั การจับประเด็น
-ทักษะการนําเสนอ การเขียน
-การถอดบทเรียน
2. การจัดทําคลังความรู้
3. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
-การสร้างบรรยากาศเพือ่ การเรียนรู้
-การออกแบบกระบวนการเรียนรู้
- การถ่ายทอดความรู/้ การเป็ นวิทยากร
- การจัดทําสือ่ การเรียนรู้
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องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ การถอดบทเรียน (มุง่ เน้นการถอดความรูจ้ ากตัวคน -Tacit K.)
แผนการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
ความรู้
องค์ความรู้ที่จาํ เป็ น : การถอดบทเรียน (มุง่ เน้นการถอดความรูจ้ ากตัวคน -Tacit K.)
เหตุผลที่เลือกองค์ความรูน้ ี้ : เพือ่ จัดทํา “คูม่ อื การถอดบทเรียน” ให้กบั หน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายใช้เป็ นคูม่ อื ในการปฏิบตั งิ าน การถอดบทเรียนเป็ นการ
ั วคน” ความรู้
สกัด “ความรู”้ และ “บทเรียน”จากประสบการณ์จริงของผูป้ ฏิบตั งิ าน(Tacit K.) ภายใต้หลักการทีว่ า่ “เมือ่ มีการปฏิบตั งิ านจะเกิด “ความรูแ้ ฝงฝงในตั
ทีส่ กัดได้ อาจนํามายกระดับจัดทําเป็ นคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน หรือบอกเล่าเทคนิค เคล็ดลับในการทํางาน(เรือ่ งนัน้ ๆ)ให้ประสบความ สําเร็จ กระบวนการถอด
บทเรียน ต้องใช้ความรูแ้ ละทักษะหลายอย่าง เช่น ความรูด้ า้ นการออกแบบการเรียนรู้ , ทักษะการฟงั , ทักษะการจับประเด็น , ทักษะการเขียน , การตัง้ ชุด
คําถาม ฯลฯ
ผลสัมฤทธิ์ ขององค์ความรู้ที่จาํ เป็ น : หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานเครือข่ายมี “คูม่ อื การถอดบทเรียน” เพือ่ เป็ นแนวทางในการนําความรูไ้ ปใช้ถอดบทเรียน
ในเรือ่ งอืน่ ๆต่อไป
ตัวชี้วดั : ร้อยละของกลุม่ เป้าหมาย(กลุม่ พัฒนาองค์กรของสํานักจัดการความรู)้ เข้าใจกระบวนการและขัน้ ตอน “การถอดบทเรียน”และสามารถออกแบบ
ดําเนินการถอดบทเรียนได้ (เป้าหมาย : ร้อยละ80)
ตัวชี้วดั ตามคํารับรองและเป้ าหมายที่เลือกใช้วดั ในการทําKM : ร้อยละ 80 ของบุคลากรสํานักKM (ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมาย)มีทกั ษะด้านการถอดบทเรียน
ผูท้ บทวน
(ลงนาม)......................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
หัวหน้ า KM Team

ผูอ้ นุ มตั ิ
(ลงนาม).........................................................................
ตําแหน่ง.........................................................................
ประธานคณะทํางาน
ด้านจัดการความรู้ของหน่ วยงาน(CKO)
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้(KM Action Plan)
ชื่อหน่ วยงาน สํานักจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
องค์ความรู้ที่จาํ เป็ น : การถอดบทเรียน
ตัวชี้วดั (KPI) ตามคํารับรอง : บุคลากรสํานัก KM (กลุม่ พัฒนาองค์กร) มีทกั ษะด้านการถอดบทเรียน
เป้ าหมายตัวชี้วดั ตามคํารับรอง : ร้อยละ 80
ลําดับ กิ จกรรมการจัดการความรู้
1

2

การบ่งชี้ความรู้
1.1 ประชุมคณะทํางาน(KM
Team)เพือ่ จัดทําโครงการ

ระยะเวลา

ต.ค. 53

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ บั ผิดชอบ

- จํานวนโครงการ

1 โครงการ

- KM Team
ของสํานัก
จัดการความรู้

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

CoP

- กลุม่ พัฒนา
องค์กร

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

ระบบพีเ่ ลีย้ ง

- กลุม่ พัฒนา
องค์กรทีไ่ ด้รบั
การอบรมให้
เป็ น Fa

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

การสร้างและแสวงหาความรู้
(แสวงหาความรู้โดยพัฒนา
ความรู้ให้กลุ่มเป้ าหมาย)
1 หลักสูตร
พย.-ธค.53 -จํานวนหลักสูตร
2.1 เตรียมหลักสูตร/ขอบเขต
เนื้อหาเพือ่ พัฒนาให้กลุม่ เป้า
หมาย เป็ น Fa ในการถอด
บทเรียน
- จํานวนบุคลากร จํานวน 10 คน
2.2 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทีมถอด ก.พ. 54
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
บทเรียน(Facilitator)โดยพัฒนา
ให้เป็ น Fa
ทักษะ
1) การฟงั /จับประเด็น/
การเขียน
2) การออกแบบกระบวนการ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

สถานะ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แล้ว

KMP 1
CMP 1,2,3

KMP 2
CMP 1,2,3
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3) การใช้เครือ่ งมือด้านการ
จัดการความรูต้ ่างๆ เช่น OM /
Mind Map/ Tree / Dialogue
ฯลฯ
2.3 ฝึกปฏิบตั ภิ าคสนาม

การจัดการความรู้ให้เป็ น
ระบบ
-สังเคราะห์และรวบรวมองค์
ความรูจ้ ากทีค่ น้ คว้ากับทีไ่ ด้รบั
การอบรม/ฝึกปฏิบตั ภิ าคสนาม
นํามาจัดหมวด หมูแ่ ละทําเป็ น
คูม่ อื การถอดบทเรียนและ เก็บ
ไว้เป็ นฐานข้อมูลในคลังความรู้
4 การประมวลผลและกลันกรอง
่
ความรู้
-เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการ
ความรู(้ การถอดบทเรียน)ให้ขอ้
คิด เห็น/ข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับ
ปรุง ฐาน ความรู/้ และคูม่ อื ฯ

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ บั ผิดชอบ

มี.ค. 54

- จํานวนครัง้ ทีฝ่ ึ ก
ภาคสนาม

ไม่น้อยกว่า 2
ครัง้

- กลุม่ พัฒนา
-กลุม่ พัฒนา
องค์กรทีไ่ ด้รบั การ
องค์กร
อบรมให้เป็ น Fa

เม.ย.พ.ค.54

- จํานวนฐานข้อ
มูลความรูท้ เ่ี กีย่ ว
ข้องกับการถอด
บทเรียน(อยู่ ใน
รูปของคูม่ อื การ
ปฏิบตั ิ งาน)

จํานวน 4
ฐานความรู้

- กลุม่ พัฒนา
องค์กรทีไ่ ด้รบั
การอบรมให้
เป็ น Fa

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

ฐานความรู้

KMP 3
CMP 1,2,3

มิ.ย.54

- จํานวนข้อ เสนอ
แนะเพือ่ การปรับ
ปรุงฐาน ความรู้ /
และคูม่ อื ฯ

ตามที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้
ข้อเสนอแนะ

- ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการจัดการ
ความรู(้ การ
ถอดบทเรียน)

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

CoP

KMP 4
CMP 1,2,3

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

สถานะ

หมายเหตุ

3
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5

6.

7.

การเข้าถึงความรู้
-นําฐานความรู(้ ในคูม่ อื ฯ)ทีผ่ า่ น
การปรับแก้ไขจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
มาจัดพิมพ์และนําขึน้ บนเว็บไซต์
สํานักฯ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
- จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- จัดทําเอกสารเผยแพร่
หน่วยงานในสังกัดและเครือข่าย
- นําความรูเ้ ผยแพร่บนเว็บไซต์
/เวทีตลาดนัดความรู/้ จุลสาร
KM on Street
การเรียนรู้
- KM Team ของสํานักจัดการ
ความรู้ นําความรูเ้ รือ่ งการถอด
บทเรียนไปใช้จริง และได้ทาํ
AAR เพือ่ ยกระดับหมุนเกลียว
ความรูใ้ หม่

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ บั ผิ ดชอบ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

ก.ค. 54

- จํานวนฐาน
ข้อมูล/องค์ความรู้
ในระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จํานวน 4
ฐานความรู้

- KM Team
ของหน่วยงาน
ในและนอก
สังกัดกรม

-ฐานความรู้
-เว็บไซต์

KMP 5
CMP
1,2,3,4

ส.ค. 54

- จํานวนครัง้ ใน
การจัดเวที
-จํานวนเอกสารที่
เผยแพร่

1 ครัง้

- KM Team
ของหน่วยงาน
ในและนอก
สังกัดกรม
- ผูส้ นใจอื่นๆ

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

-Knowledge
Forum
-หนังสือ
เวียน
-เว็บไซต์

KMP 6
CMP
1,2,3,4

กลุม่ พัฒนา
องค์กรทีไ่ ด้รบั
การอบรมให้
เป็ น Fa

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

-CoP
-AAR

KMP 7
CMP
1,2,3,4,5

พ.ย. 53มี.ค. 54

- จํานวนครัง้ ทีน่ ํา
ความรูก้ ารถอด
บทเรียนไปใช้จริง
และกลับมาทํา
AAR

500 เล่ม

จํานวน 3 ครัง้

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

งบประมาณ

สถานะ

หมาย
เหตุ
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8.

การยกย่องชมเชย
- เผยแพร่คมู่ อื และฐานข้อมูล
ความรู/้ ประเด็นสําคัญทีไ่ ด้จาก
การถอดบทเรียนในเว็บไซต์และ
จุลสาร KM on Street

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

ก.ย. 54 - จํานวนคูม่ อื ทีเ่ ผย
แพร่

เป้ าหมาย

- 500 เล่ม

ผูท้ บทวน
(ลงนาม)......................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
หัวหน้ า KM Team

กลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ บั ผิ ดชอบ

- หน่วยงานใน
สังกัดกรม
- ผูส้ นใจอื่นๆ

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

สถานะ

ประเมินผล

ผูอ้ นุ มตั ิ
(ลงนาม).........................................................................
ตําแหน่ง.........................................................................
ประธานคณะทํางาน
ด้านจัดการความรู้ของหน่ วยงาน(CKO)

หมาย
เหตุ
CMP 6
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ตัวอย่างที่ 2
องค์ความรู้ : การจัดทําคลังความรู้
(ต้นแบบ)
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แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรูท้ ี่จาํ เป็ น
แบบฟอร์มที่ 1

การจําแนกองค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ านตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค

ชื่อหน่ วยงาน
สํานักจัดการความรู้

กลยุทธ์ของหน่ วยงาน
หน่วยงานเครือข่ายเข้มแข็ง

หน้ าที่ 1. ผลักดันให้กรมควบคุมโรคเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู(้ Learning Organization)ด้านการป้องกันควบคุมโรคและมี
การจัดการความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
2. สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรูใ้ นระดับกรม /หน่วยงาน และบุคคล
3. พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานงานวิชาการให้มคี ุณค่าและเป็ นทีย่ อมรับ
4. จัดทําฐานข้อมูลคลังความรูด้ า้ นการป้องกันควบคุมโรคและเผยแพร่สสู่ าธารณะ
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารจัดการความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานและเครือข่าย
เป้ าประสงค์
ตัวชี้วดั
(Objective)
(KPI)
ระบบการจัดการความรู(้ ด้าน จํานวนต้นแบบฐานข้อมูลคลัง
การป้องกันควบคุมโรค)ทีไ่ ด้ ความรู(้ Prototype )ด้านการ
มาตรฐาน
ป้องกันควบคุมโรค

เป้ าหมายตัวชี้วดั
(Target)
1 ฐานข้อมูลต้นแบบ

องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นสําหรับหน่ วยงาน(สํานักKM)
1. การจัดการความรู(้ ความรู/้ กระบวนการ/เครื่องมือ)
-การจัดกระบวนการเรียนรู้
- ทักษะการเป็ น Facilitator
- ทักษะการฟงั การจับประเด็น
-ทักษะการเขียน
-การถอดบทเรียน
2. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
-การสร้างบรรยากาศเพือ่ การเรียนรู้
-การออกแบบกระบวนการเรียนรู้
-การถ่ายทอดความรู/้ การเป็ นวิทยากร
- การจัดทําสือ่ การเรียนรู้
3. การจัดทํา(ต้นแบบ)คลังความรู้ (Prototype )
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องค์ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ การจัดทําคลังความรู(้ ต้นแบบ-ระดับกรม)
แผนการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
ความรู้
องค์ความรู้ที่จาํ เป็ น : การจัดทําคลังความรูต้ น้ แบบ (Prototype )
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้นี้ : กรมควบคุมโรคเป็ นกรมวิชาการมีภารกิจในการจัดทํา มาตรฐาน/ แนวทาง/คู่มอื ในงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อ
ขับเคลื่อนให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี ปลอดภัยจากโรค การจัดทํา “คลังความรู”้ เพือ่ รวบรวมฐานข้อมูลความรูส้ าํ คัญของงานป้องกันควบคุมโรค ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทัง้ ทีเ่ ป็ น ความรู(้ Explicit & Tacit )และผูเ้ ชีย่ วชาญ(Expert) ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน , นักศึกษา ,ผูส้ นใจและประชาชนทัวไปได้
่
สบื ค้นนํา
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ ขององค์ความรู้ที่จาํ เป็ น : ผูป้ ฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัด ,หน่วยงานเครือข่ายสามารถใช้ขอ้ มูล/ความรูจ้ าก “คลังความรูด้ า้ นการป้องกันควบคุม
โรค” เพือ่ พัฒนาต่อยอดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูส้ นใจและประชาชนทัวไปสามารถใช้
่
ขอ้ มูลใน “คลังความรู”้ เพือ่ นําไปปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้อง
ตัวชี้วดั : จํานวนระบบฐานข้อมูลต้นแบบ(Prototype)ในคลังความรู้ (เป้าหมาย : 1 ระบบฐานข้อมูล)
ตัวชี้วดั ตามคํารับรองและเป้ าหมายที่เลือกใช้วดั ในการทําKM : จํานวน 1 ระบบฐานข้อมูลต้นแบบ(Prototype) ด้านการป้องกันควบคุมโรค
ผูอ้ นุมตั ิ
ผูท้ บทวน
(ลงนาม).........................................................................
(ลงนาม)......................................................................
ตําแหน่ง.........................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
ประธานคณะทํางาน
หัวหน้ า KM Team
ด้านจัดการความรู้ของหน่ วยงาน(CKO)
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้(KM Action Plan)
ชื่อหน่ วยงาน สํานักจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
องค์ความรู้ที่จาํ เป็ น : การจัดทําคลังความรูต้ น้ แบบ (Prototype)
ตัวชี้วดั (KPI) ตามคํารับรอง : กรมควบคุมโรคมีระบบฐานข้อมูลต้นแบบ(Prototype) ด้านการป้องกันควบคุมโรค
เป้ าหมายตัวชี้วดั ตามคํารับรอง : จํานวน 1 ฐานข้อมูล
ลําดับ
1

กิ จกรรมการจัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้ / การ
ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
1.1 ประชุมคณะทํางาน(KM
Team+จนท. IT)ของทุกหน่วย
งานเพือ่ ชีแ้ จงทําความเข้าใจ
โครงการจัดทําคลังความรู(้ ระดับ
กรม)และกําหนดกิจกรรมทีต่ อ้ ง
ทํางานร่วมกัน
1.2 ศึกษาดูงานหน่วยงานทีม่ ี
ระบบฐานข้อมูลคลังความรูด้ เี ลิศ

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

ธ.ค. 53

จํานวนคณะทํางาน

มค. 54

จํานวนสถานที่
ดูงาน

เป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ บั ผิ ดชอบ

ทีเ่ ป็ นตัวแทนของ - คณะทํางาน กลุม่ พัฒนา
ทุกหน่วยงาน จัดทําคลัง
องค์กร
ความรูข้ องกรม
ควบคุมโรค

2 แห่ง

- คณะทํางาน กลุม่ พัฒนา
จัดทําคลัง
องค์กร
ความรูข้ องกรม
ควบคุมโรค

เครื่องมือ/ งบประมาณ
อุปกรณ์

CoP

ระบบพีเ่ ลีย้ ง

สถานะ

หมายเหตุ

KMP 1,
CMP 2,3
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ลําดับ

กิ จกรรมการจัดการความรู้

2

การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 จัดทํา TOR/จัดจ้างบริษทั ทีม่ ี
ความรูม้ ปี ระสบการณ์ในการออก
แบบระบบและโครงสร้างของคลัง
ความรูใ้ ห้เชื่อมต่อทัง้ ระบบในทุก
หน่วยงานสังกัดกรมฯ

3

2.2 ออกแบบสํารวจ(หมวดหมู/่
ประเภทความรูแ้ ละความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานคลังความรู)้ เพือ่ นํามา
เป็ นข้อมูลการออกแบบโครง สร้าง
คลังความรู้
การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ
3.1 คัดเลือกฐานข้อมูลทีจ่ ะเป็ น
ต้นแบบพร้อมกําหนดหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกองค์ความรูท้ จ่ี ะ
จัดเก็บในคลัง
3.2ดําเนินการรวบรวม จัดหมวด
หมูฐ่ านข้อมูลความรู(้ ทีเ่ ป็ นต้น
แบบ) ให้งา่ ยต่อการใช้งานตาม
กลุม่ เป้าหมายต่างๆ

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ธ.ค. 53

- จํานวน TOR

1 ชุด

ก.พ. 53

-จํานวนแบบ
สํารวจฯ

400 ชุด

เม.ย.54

- จํานวนระบบ
ฐานข้อมูลความรูท้ ่ี
เป็ นต้น แบบ

พ.ค.54

จํานวนกลุม่
เป้าหมายทีเ่ ป็ นผูใ้ ช้
ฐานข้อมูล

กลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ บั ผิดชอบ

เครื่องมือ/ งบประมาณ
อุปกรณ์

- บริษทั ทีม่ คี วามรู้ กลุม่ พัฒนา
ประสบการณ์ใน องค์กร
การจัดทําฐาน
ข้อมูลคลังความรู้

ฐานข้อมูล

KMP 2,
CMP 1,3

ฐานความรู้

KMP 3,
CMP 1,2,3

-ผูบ้ ริหาร/
นักวิชาการ/
เครือข่าย

1 ระบบฐานข้อมูล - คณะทํางาน
ความรู้
จัดทําคลัง
ความรูข้ องกรม
ควบคุมโรค
อย่างน้อย 3
กลุม่ เป้าหมาย

- คณะทํางาน
จัดทําคลัง
ความรูข้ องกรม
ควบคุมโรค

สถานะ

หมายเหตุ

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

กลุม่ พัฒนา
องค์กร
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ลําดับ กิ จกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

4 การประมวลผลและกลันกรองความรู
่
้
มิ.ย. 54
-เชิญบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญสาขา
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง(ของความรู้
ต้นแบบ)ให้ขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ปรับปรุงฐาน ความรู้
5 การเข้าถึงความรู้
ก.ค. 54
5.1 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ฐาน
ข้อมูลความรู(้ ต้นแบบ)
-ผ่านทางเว็บไซต์
-หนังสือราชการ
-เวทีการประชุม/สัมมนา
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ส.ค. 54
6.1 จัดทําคูม่ อื การใช้งานของคลัง
ความรูแ้ ละจัดอบรมผูเ้ กีย่ วข้อง

6.2 จัดช่องทางพืน้ ทีใ่ ห้เข้ามา
ศึกษาหาความรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ได้แก่
-บนเว็บบอร์ดของสํานักฯ
-บนเวทีตลาดนัดความรูข้ องกรม
-บน“ถนนคนเรียนรู”้
-ในจุลสาร KM on Street

ส.ค. 54

ตัวชี้วดั

- จํานวนบุคลากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้
ข้อคิดเห็น/หรือ
ข้อเสนอแนะ
- จํานวนเครือ่ งมือที่
ใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

เป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ บั ผิดชอบ เครื่องมือ/
อุปกรณ์

10 คน

-คณะทํางาน
จัดทําคลัง
ความรูข้ องกรม
ควบคุมโรค

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

ระบบพีเ่ ลีย้ ง

KMP 4,
CMP 1,2,3

ไม่น้อยกว่า 2
เครือ่ งมือ

-คณะทํางาน
จัดทําคลัง
ความรูข้ องกรม
ควบคุมโรค

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

-Knowledge
Forum
-หนังสือ
เวียน
-เว็บไซต์

KMP 5,
CMP
1,2,3,4

-CoP
-เว็บไซต์
-จุลสาร
-บอร์ดวิชาการ

KMP 6,
CMP1,
2,3,4

- จํานวนผูเ้ ข้ารับการ จากทุกหน่วยงาน -คณะทํางาน
กลุม่ พัฒนา
จัดทําคลังความ องค์กร
อบรม
รูข้ องกรมฯ
-จํานวนช่องทางการ
แลกเปลีย่ น

งบประมาณ สถานะ หมายเหตุ

อย่างน้อย 3
ช่องทาง

-คณะทํางาน
กลุม่ พัฒนา
จัดทําคลังความ องค์กร
รูข้ องกรมฯ
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ลําดับ

กิ จกรรมการจัดการความรู้

7.

การเรียนรู้
7.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผูเ้ กีย่ วข้อง/ผูส้ นใจ/ประชาชนใน
หลากหลายช่องทางให้นําข้อมูล
ความรูใ้ นคลังไปใช้งาน
7.2 นําข้อมูลทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ/
ผูใ้ ช้งานเสนอให้แก้ไข ปรับปรุง
ระบบ
การยกย่องชมเชย
- เผยแพร่กระบวนการจัดทํา
ฐานข้อมูลความรูต้ น้ แบบ(ผ่านเรือ่ ง
เล่า)บนเว็บไซต์/เว็บบล็อกและจุล
สาร KM on The Street

8.

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ บั ผิดชอบ

อย่างน้อย 2
ช่องทาง

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

ตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ/ กลุม่ พัฒนา
ผูใ้ ช้งานเสนอ องค์กร

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

กลุม่ พัฒนา
องค์กร

ส.ค.54

จํานวนช่องทางที่
เชิญชวนประชา
สัมพันธ์

ก.ย.54

จํานวนรายการที่
แก้ไข

ก.ย. 54

- จํานวนบทความที่ - อย่างน้อย 2
บอกเล่ากระบวนการ บทความ
การจัดทําคลังความรู้
ของกรมฯ

ผูท้ บทวน
(ลงนาม)......................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
หัวหน้ า KM Team

เครื่องมือ/ งบประมาณ
อุปกรณ์

สถานะ

หมายเหตุ

CoP

KMP 7,
CMP
1,2,3,4,5

ประเมินผล

CMP 6

ผูอ้ นุมตั ิ
(ลงนาม).........................................................................
ตําแหน่ง.........................................................................
ประธานคณะทํางาน
ด้านจัดการความรู้ของหน่ วยงาน(CKO)

