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โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัตกิาร  
ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานสคร.(Knowledge Heritage) 

ปี 2558 
 

 

1. หลกัการและเหตผุล 
      ในปัจจุบัน องค์กรภาคราชการกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุเฉลี่ยที่

สูงขึ้น  ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่(วันที่27มีนาคม2557) พบว่าข้าราชการกรมควบคุมโรคมีอายุเฉลี่ย 45 ปี 
เกือบครึ่งหนึ่ง(40%) เป็นข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี(Generation Baby Boomers)  ซึ่งทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ก็มีแนวโน้มของสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน  และในอีก 10 ปีข้างหน้า ข้าราชการกลุ่มนี้ ซึ่ง
ถือว่ามีประสบการณ์สูงในการทํางาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจะเกษียณอายุราชการทั้งหมด       
 ดังนั้น เพื่อมิให้ความรู้ที่อยู่ในตัวคนผู้ปฏิบัติงานหายไปเมื่อข้าราชการเกษียณอายุ  มีการจัดเก็บองค์ความรู้
จําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการถ่ายทอดความรู้ /เคล็ดลับ/เทคนิคจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในรุ่นต่อไป   

ในปี 2557 สํานักจัดการความรู้จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ

หน่วยงาน(Knowledge Heritage)นี้ขึ้นมา จํานวน 2 รุ่น ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในส่วนกลางและสคร.ที่อยู่
ใกล้เขตปริมณฑล มีการถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน จํานวน  17  เรื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลในหน่วยงาน
สคร.อ่ืนๆ ในปี 2558 สํานักฯจึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานสคร. 
(Knowledge Heritage) ขึ้นอีก 3 รุ่น 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้KM Teamของหน่วยงานสคร. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการถอดความรู้

ฝังลึกจากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ(Tacit Knowledge) 
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้กับKM Teamในการถอดความรู้จากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ(Tacit 

Knowledge)ของหน่วยงานตนเอง 
2.3  เพื่อให้หน่วยงานสคร.มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จําเป็นของหน่วยงาน ให้กับ

ผู้รับผิดชอบ รุ่นต่อไป 
  

3. ผลผลติและตวัชี้วัดของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย หลักฐาน 

-  องคค์วามรู้จําเป็นของหน่วยงานที่ถูกถ่ายทอด
จากผู้รู ้
   

-ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ มีการถอด
ความรู้จากผู้รู้ /ผู้เชี่ยวชาญ  

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

-เอกสาร/คลิปวิดีโอที่ถอด
ความรู้จากผู้รู้/ผูเ้ชี่ยวชาญ
ของหน่วยงาน 
-คู่มือการปฏิบัติงาน 
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4. แนวทางการดาํเนนิงาน 

4.1 หน่วยงานสคร.สํารวจข้อมูลผูใ้กล้เกษียณอายุราชการของหน่วยงาน(ภายใน 5-10 ปี)และข้อมูล
โครงสร้างความรู้หน่วยงาน(Knowledge Structure) ทีจ่ัดทําขึ้นในปี 2556 

4.2 คณะทํางานKM Teamหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้จําเป็นของหน่วยงานและคัดเลือกผู้รู ้
หรือผู้มีประสบการณ์สูงที่ต้องการถอดความรู้ 

4.3 สํานักKMดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้จากผู้รู้/ผู้เชีย่วชาญ จํานวน 3 รุ่นๆ 
ละ 2 วัน 

 5. ระยะเวลาและสถานทีด่าํเนนิการ       
 อบรม 3 รุ่น(ต่อเนื่องจากปี 2557) คือ 
 -รุ่นที่ 3 : (ภาคใต้ : สคร.11,12)   วันที่ 6-7  พฤศจิกายน 2557  
                       ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท  อ.เมือง  จ.สงขลา 
 -รุ่นที่ 4 : (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สคร.5,6,7)  วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557  
     ณ โรงแรมววิิช  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
 -รุ่นที่ 5 : (ภาคเหนือ : สคร.8,9,10)   วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 
     ณ โรงแรมลานนา พาเลซ 2004  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
6. กลุ่มเปา้หมาย  จํานวน  180 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุน่ที่ 3 = 52 คน ,รุ่นที่ 4 = 64 คน ,รุ่นที ่5 = 64 คน 

แต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 
          6.1  ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญตามที่คณะทํางานKM Team หน่วยงานคัดเลือก(ควรมีความสอดคล้องกับโครงสร้าง 
                 ความรู้ของหน่วยงาน) 
        6.2  ผู้ที่รับผิดชอบงานตามหัวข้อความรู้ที่ระบุในข้อ 6.1 

6.3  ผู้รับผิดชอบงาน KM ของหน่วยงาน(KM Team) 
 

  หน่วยงาน จํานวนคน จํานวนคน 
รุ่นที่ 3 (ภาคใต้)  52 คน 

-สคร.11 นครศรีธรรมราช  20 คน 
      -ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (5 กลุ่ม) 5 คน  
      -ผู้รับผิดชอบงานต่อ (กลุ่มละ 3-4 คน) 13 คน  
      -KM Team (2 คน) 2 คน  
-สคร.12 สงขลา  22 คน 
      -ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (5 กลุ่ม) 5 คน  
      -ผู้รับผิดชอบงานต่อ (กลุ่มละ 3 -4คน) 15 คน  
      -KM Team (2 คน) 2 คน  
-วิทยากร/คณะทํางาน 10 คน 10 คน 
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  หน่วยงาน จํานวนคน จํานวนคน 
รุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ)  64 คน 

-สคร.5 นครราชสีมา  17 คน 
      -ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (4 กลุ่ม) 4 คน  
      -ผู้รับผิดชอบงานต่อ (กลุ่มละ 3-4 คน) 11 คน  
      -KM Team (2 คน) 2 คน  
-สคร.6 ขอนแกน่  20 คน 
      -ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (5 กลุ่ม) 5 คน  
      -ผู้รับผิดชอบงานต่อ (กลุ่มละ 3-4 คน) 13 คน  
      -KM Team (2 คน) 2 คน  
-สคร.7 อบุลราชธาน ี  17 คน 
      -ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (4 กลุ่ม) 4 คน  
      -ผู้รับผิดชอบงานต่อ (กลุ่มละ 3-4 คน) 11 คน  
      -KM Team (2 คน) 2 คน  
-วิทยากร/คณะทํางาน  10 คน 
รุ่นที่ 5 (ภาคเหนือ)  64 คน 

-สคร.8 นครสวรรค์  17 คน 
      -ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (4 กลุ่ม) 4 คน  
      -ผู้รับผิดชอบงานต่อ (กลุ่มละ 3-4 คน) 11 คน  
      -KM Team (2 คน) 2 คน  
-สคร.9 พษิณโุลก  17 คน 
      -ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (4 กลุ่ม) 4 คน  
      -ผู้รับผิดชอบงานต่อ (กลุ่มละ 3-4 คน) 11 คน  
      -KM Team (2 คน) 2 คน  
-สคร.10 เชียงใหม่  20 คน 
      -ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (5 กลุ่ม) 5 คน  
      -ผู้รับผิดชอบงานต่อ (กลุ่มละ 3-4 คน) 13 คน  
      -KM Team (2 คน) 2 คน  
-วิทยากร/คณะทํางาน  10 คน 

 
 
7.  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกหัวข้อองคค์วามรูท้ี่จะนํามาถอดบทเรียน 
 7.1 เป็นองค์ความรู้สําคัญหรอืองค์ความรู้จําเป็นของหน่วยงาน 
 7.2 ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อความรู้(ตามข้อ7.1)ทีใ่กล้เกษยีณอายุราชการ 
 7.3 ในภารกิจงานที่สําคัญของหน่วยงาน  มีการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบบ่อย 
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8. แผนการดาํเนนิงาน  
 

กิจกรรม ปี 2557 ปงีบประมาณ 2558 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

8.1 ขออนุมัติโครงการฯ              

8.2 KM Teamหน่วยงานคัดเลือก
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 
 

            

8.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ดําเนินการถอดความรู้จากผู้รู้/
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

            

-รุ่นที่ 3 ภาคใต้  6-7           
 -รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11-

12 
            

 -รุ่นที่ 5 ภาคเหนือ  17-
18 

          

8.4 ประเมินผล/สรุปภาพรวม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ สํานักจัดการความรู้   โครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค  
   ปี 2558  งบดําเนินงาน ผลผลิตที ่1 กิจกรรมหลักที่ 1.1  
 
หมายเหต ุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลีย่จ่ายแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินตามที่กําหนด 
                      
 
10.  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 

10.1  หน่วยงานสคร.ได้ถอดความรู้จากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานต่อสามารถ 
        ปฏิบัติงานต่อยอดได้ 
10.2 หน่วยงานสคร.มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วยเคล็ดลับ/เทคนิคการทํางานสําคัญของแต่ละ 
        หน่วยงาน 
10.3  KM Team ได้รับการพัฒนาทักษะการถอดความรู้ฝังลึกจากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน  

 
 

11. ผูร้บัผดิชอบโครงการ   
 กลุ่มจัดการความรู้    สํานักจดัการความรู ้


