คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
กลุม่ งาน ; พัฒนาองค์กรและวิชาการ
หน่วยงาน ; สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสารณสุข
XX – YY – ZZ

คู่มือการปฏิบัตงิ านจัดการความรู้ของหน่วยงาน
จัดทาโดย
กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิชาการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ทบทวนโดย
วันที่

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
แก้ไขครั้งที่

อนุมัติโดย
วันที่
รายละเอียด

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังว่าจะให้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สื่อสารความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐานกับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค สามารถนามาปรับใช้
ในการจัดการความรู้ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
3. กรอบแนวคิด
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน พิจารณาความสาเร็จจากการใช้แนวคิด หรือนาเครื่องมือการจัดการ
ความรู้มาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะทางาน KM Team ของหน่วยงาน มีการทบทวนและคัดเลือกหัว
ข้อความรู้ส าคัญของหน่วยงาน มีการจัดทาแผนงานโครงการ โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ตามความ
เหมาะสมของงาน ได้แก่ การถอดบทเรียน จากตัวคน (Tacit K. to Explicit K.) หรือจากโครงการ, การจัดตลาด
นัดความรู้, การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring), การใช้มาตรฐาน
เปรียบเทียบ (Benchmarking), การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) เป็นต้น รวมทั้งการสรุปบทเรียนการ
ดาเนินการ สิ่งที่ได้เรียนรู้
1

คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
4. ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนงาน
ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนงานจั ด การ องค์ความรู้ของหน่วยงาน
ความรู้ของหน่วยงาน
เครื่องมือการจัดการความรู้

KPI
- จานวนองค์ความรู้ที่สาคัญ
จาเป็น เร่งด่วนของหน่วยงาน
- เลือกเครื่องมือในการจัดการความรู้
ที่เหมาะสมกับองค์ความรู้
ดาเนิ น งานได้ตามแผนงาน โครงการ และ - ร้ อ ยละของการด าเนิ น งานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
แผนงานโครงการและตามระดั บ
ความส าเร็ จ ของการจั ด การความรู้
ของหน่วยงาน 5 ขั้นตอน
ความสาเร็จของการดาเนินงาน การนาไปใช้ - ร้ อ ยละคว ามพึ ง พอใจต่ อ การ
ด า เ นิ น ง า น จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ข อ ง
บุคลากรของหน่วยงาน
- เกิ ด การพั ฒ นางานให้ มี คุ ณ ภาพ
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

5. ระบบติดตามประเมินผล
- มีการรายงานความก้าวหน้าในระบบ Estimates SM ครบถ้วนตามระดับความสาเร็จของการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน ทุกรายไตรมาส
- ดาเนินการได้ตามแผนงาน โครการที่วางไว้ รวมทั้งสรุปบทเรียนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางตามๆ อย่างน้อย 2 ช่องทาง

2

คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
6. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
No.
1

2

3

4

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
บันทึก
สิ่งที่ต้องควบคุม
หน่วยงานรับการถ่ายทอดตัวชี้วัด/ กลุ่มแผนงานของหน่วยงาน รับการ
ความเข้าใจ ความชัดเจน กลุม่ แผนงาน รายละเอียด
แนวทางการดาเนินงานจากกรม ถ่ายทอดแนวทางดาเนินงานในปีนั้นๆ ในตัวชี้วัดที่รับมา
ตัวชี้วัด หรือคู่มือ
ควบคุมโรค
จากกรมควบคุมโรค
แนวทางการ
ดาเนินงานจาก
กรมควบคุมโรค
กลุ่มแผนงาน ถ่ายทอดและชี้แจง ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานจัดการ
กลุ่มแผนงาน หลักฐานการ
แนวทางการดาเนินงานจัดการ
ความรู้ให้กลุ่มงานภายในหน่วยงาน
และกลุ่มงาน มอบหมายงาน
ความรู้ให้กลุ่มงานภายใน
รับทราบร่วมกัน ผู้บริหารมีการ
ภายใน
หน่วยงานรับทราบร่วมกัน
มอบหมายการดาเนินงานให้ชัดเจน แก่
หน่วยงาน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ทบทวน/แต่งตั้งคณะทางาน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบมีการมอบหมาย การทบทวน/แต่งตั้ง
กลุ่มงาน
คาสั่ง
จัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM ผู้รับผิดชอบ(หลัก, รอง) ให้ชัดเจน
คณะทางานควรทาทุกปี พัฒนาองค์กร คณะทางาน
Team )
และให้ดาเนินการทบทวนและแต่งตั้ง เนื่องจากโครงสร้าง
และ
จัดการความรู้
คณะทางาน
หน่วยงานเปลี่ยนบ่อย
นักวิชาการ
ของหน่วยงาน
บุคลากรเข้า-ออก และ
สาธารณสุข
การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
งาน
คณะทางาน KM Team ทบทวน คณะทางาน KM Team ทบทวนและ - หัวข้อความรู้ที่
KM Team
เกณฑ์การ
และคัดเลือกหัวข้อ ความรู้สาคัญ คัดเลือกหัวข้อความรู้สาคัญของ
สอดคล้องกับความจาเป็น
คัดเลือกหัว
ของหน่วยงานที่ต้องดาเนินการ
หน่วยงานที่ต้องดาเนินการจัดเก็บ
เร่งด่วนโดยให้อิงหัว
ข้อความรู้ ได้แก่
เร่งด่วน รวมทั้งเลือกเครื่องมือการ เร่งด่วน อิงหัวข้อความรู้ตามโครงสร้าง ข้อความรู้ตามโครงสร้าง
1.สอดคล้องกับ
ผังกระบวนการ

รายละเอียด

เอกสารอ้างอิง
- รายละเอียดตัวชี้วัด
กรมควบคุมโรค
- คู่มือการจัดการ
ความรู้ กรมควบคุม
โรค
- รายละเอียดตัวชี้วัด
ประจาปี
- คู่มือการจัดการ
ความรู้ กรมควบคุม
โรค
- คู่มือการจัดการ
ความรู้ กรมควบคุม
โรค ปี 2554 (น.44)
"การกาหนดโครงสร้าง
KM Team"
- โครงสร้างความรู้
หน่วยงาน
(Knowledge
Structure)
2

คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
No.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

จัดการความรู้ตามความเหมาะสม ความรู้หน่วยงาน (Knowledge
ของงาน
Structure) โดยเลือกเครื่องมือการ
จัดการความรู้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละหัวข้อความรู้

5

คณะทางาน KM Team ร่วมกัน
จัดทาโครงการและแผนปฏิบัติการ
ตามหัวข้อความรู้ที่สาคัญ จาเป็น
เร่งด่วน

6

เสนอผู้ CEO ผ่านCKO เพื่อ
พิจารณา

7

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ความรู้หน่วยงานและ
หน่วยงานสามารถ
ดาเนินการ
- ควรดาเนินการในขั้นนี้
ให้เสร็จภายในต้น
ปีงบประมาณ (เดือน
พฤศจิกายน)

ผู้รับผิดชอบ

คณะทางาน KM Team ร่วมกันจัดทา
โครงการ/แผนปฏิบัติการ/งบประมาณ
ตามหัวข้อความรู้ที่สาคัญ จาเป็น
เร่งด่วน เสนอCEO ผ่านCKO

การเขียนโครงการที่สอด KM Team
รับกับตัวชี้วัด และ
วางแผนการดาเนินงานให้
ชัดเจน

เสนอแผน โครงการ ตามมติ
คณะทางาน KM Team แก่ผู้บริหาร
(CEO /CKO) เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ คณะทางานดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ตามเครื่องมือการจัดการความรู้ เครื่องมือการจัดการความรู้ ได้แก่
1) การถอดบทเรียน
2) การจัดตลาดนัดความรู้
3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

CKO และ
CEO
การใช้เครื่องมือ ให้
KM Team
เหมาะสมกับหัวข้อความรู้ และบุคลากร
นั้นๆ เพื่อให้ไความรู้ที่ตรง ที่สนใจ
กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ยุทธศาสตร์
2.ผู้ริหารให้
การสนัสนุน
3.ส่งผลดีต่อการ
ทางาน
4.ต้องจัดการ
เร่งด่วน
5.หน่วยงานอื่น
ต้องการใช้
รายงานการ
ประชุม (มติที่
ประชุม)

- แบบฟอร์มการระบุ
องค์ความรู้
- แบบประเมินองค์กร
ตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู้
- แบบฟอร์มจาแนก
องค์ความรู้ที่จาเป็น

โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ

โครงการและ
แผนปฏิบัติการ KM

เครื่องมือการ
จัดการความรู้

- แบบฟอร์มถอด
ความรู้จากผู้รู้
หน่วยงาน
(กรณีเลือกเครื่องมือ
การถอดความรู้จากตัว

- แบบฟอร์มที่ 1
โครงการและ
แผนปฏิบัติการ KM
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คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
No.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
5) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
6) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ
(Benchmarking)
7) การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
(R2R)
ฯลฯ

8

ค้นคว้าและรวบรวมความรู้จาก
แหล่งต่างๆ ทั้งในและนอก
สานักงานฯ (Explicit) และการ
ถอดความรู้ภายในตัวบุคคล
(Tacit)

9

กลั่นกรอง และสังเคราะห์องค์
ความรู้นั้นให้สมบูรณ์ สามารถ
นาไปใช้ประโชยน์ได้

ดาเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอก
สานักงานฯ (Explicit) การถอดความรู้
ภายในตัวบุคคล (Tacit) ตามเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ดาเนินการกลั่นกรอง และสังเคราะห์ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
องค์ความรู้ สกัดองค์ความรู้ที่ได้
ตรวจสอบได้
รวบรวมให้สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้
หรือเป็นแนวทาง เพื่อสามารถนาไปใช้
ประโชยน์ได้

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

คน)
- แบบฟอร์มสรุป
บทเรียนการจัดการ
ความรู้ (ภาพรวมของ
หน่วยงาน)
- แบบฟอร์มสกัด
ความรู้จากการถอด
บทเรียน
- คู่มือการจัดการ
ความรู้ กรมควบคุม
โรค ปี 2558 (ล่าสุด)
กลุ่มงาน
เอกสาร/
-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาองค์กร หลักฐานการ
กับแต่ละหัวข้อความรู้
นักวิชาการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เลือก
สาธารณสุข
และ KM
Team
KM Team
องค์ความรู้
-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับแต่ละหัวข้อความรู้
ที่เลือก
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คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
No.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

10 สรุปบทเรียนการดาเนินงาน

สรุปการดาเนินงาน บทเรียนที่ได้รับ
ความรู้ที่ได้ แนวทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ

11 เสนอผู้ CEO ผ่าน CKO

สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
หน่วยงาน (เสนอผ่าน CKO ของ
หน่วยงาน)

12 เผยแพร่องค์ความรู้โดยผ่านช่อง
ทางการเผยแพร่ อย่างน้อย 2
ช่องทาง

เผยแพร่องค์ความรู้โดยผ่านช่อง
ทางการเผยแพร่ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
เช่น เว็บไซต์สานักงานฯ หนังสือ
ราชการ เป็นต้น

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ความคลอบคลุม
ครบถ้วน ถูกต้อง ของ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
KM Team

เสนอCEO
ผ่านCKO

-

KM Team

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

เอกสารสรุป
บทเรียน /
เอกสารสกัด
ความรู้ที่ได้รับ

- ผลการดาเนินงาน
แต่ละหัวข้อ สิ่งที่ได้
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
- แบบฟอร์ม 4 สรุป
บทเรียนการจัดการ
ความรู้
(ภาพรวมของ
หน่วยงาน)
- แบบฟอร์ม 5 สกัด
ความรู้จากการถอด
บทเรียน
หลักฐานทาง
- เอกสารที่สรุปผล
ราชการ/สรุปผล การดาเนินงาน
การดาเนินงาน อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ภายหลัง
จากการได้นาองค์
ความรู้ไปใช้แล้ว
หลักฐานการ
- องค์ความรู้ที่ได่
เผยแพร่
ดาเนินการสมบูรณ์
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คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
No.

ผังกระบวนการ

13 ยกย่อง ชมเชย
14 ติดตาม/ประเมินผลองค์ความรู้

15 พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

รายละเอียด
ยกย่องชมเชย ตามความเหมาะสม
เช่นหนังสือ ขอบคุณเจ้าของหัวข้อองค์
ความรู้
ติดตามการดาเนินงาน โดยการทา
แบบสอบถาม เพื่อประเมินการนาไปใช้
และความพึงพอใจการดาเนินงาน
จัดการความรู้ดังกล่าว
คณะทางานจัดการความรู้ของ
หน่วยงานประชุม พิจารณาเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ให้
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
-

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

KM Team

เอกสารอ้างอิง
- เครื่องมือที่ใช้ใน
การปประเมิน

แบบสอบถาม/แบบ
KM Team
ประเมิน อิงมาตรฐานของ
กรมควบคุมโรค

แบบสอบถาม/
แบบประเมิน

- องค์ความรู้

องค์ความรู้ที่ต้องการ
พัฒนา ปรับปรุง

รายการประชุม

- องค์ความรู้ที่ควร
ปรับปรุง

KM Team

* KM Team = คณะทางานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
CKO = รองผู้อานวยการสานักงานฯที่ดูงานวิชาการ
CEO = ผู้อานวยการสานักงานฯ
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คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
7. มาตรการสารอง เพื่อคงความต่อเนื่อง
ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กรอบ
งบ
ระยะเวลา ประมาณ
เปลี่ยนหัวข้อองค์ ทาบันทึกเปลี่ยนหัวข้อความรู้ ส่ง
คณะทางาน KM Team
ความรู้
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักของกรมคร. / กลุ่มพัฒนาองค์กร
(สถานบันวิจัย จัดการความรู้ และ
และวิชาการ/
มาตรฐานการควบคุมโรค) และแจ้ง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด km
เวียนทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงาน
ของหน่วยงาน
เปลี่ยนเครื่องมือ ทาบันทึกเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการ คณะทางาน KM Team
การจัดการความรู้ ความรู้ ส่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก
/ กลุ่มพัฒนาองค์กร
ของกรมคร. แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน
และวิชาการ/
ภายในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด km
ของหน่วยงาน
เปลี่ยนแผนการ เลื่อนกาหนดการตามระยะเวลาที่
คณะทางาน KM
ปฏิบัติงาน
เหมาะสม
Team/ กลุ่มพัฒนา
องค์กรและวิชาการ
เปลี่ยน
ทาบันทึกปรับกลุ่มเป้าหมาย และปรับ คณะทางาน KM Team
กลุ่มเป้าหมาย
แผนงานโครงการ
/ กลุ่มพัฒนาองค์กร
และวิชาการ/
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด km
ของหน่วยงาน
8. การควบคุมบันทึก
บันทึก
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน (KM Team)
2. เอกสารรายงานการประชุม
3. เอกสารโครงสร้างความรู้ของหน่วยงาน/การ
คัดเลือกหัวข้อความรู้/การทบทวนหัวข้อความรู้ของ
หน่วยงาน
4. โครงการ แผนปฏิบัติงาน

เก็บไว้ที่หน่วยงาน
งานการเจ้าหน้าที่ของ
สคอ. /แฟ้มตัวชี้วัดระดับ
ความสาเร็จของ
หน่วยงาน/file.เอกสาร
แฟ้มตัวชี้วัดระดับ
ความสาเร็จของ
หน่วยงาน/file.เอกสาร
ชั้นวางเอกสารวิชาการของ
กลุ่มพัฒนาองค์กรและ
วิชาการ/file.เอกสาร
แฟ้มตัวชี้วัดระดับ
ความสาเร็จของ
หน่วยงาน/file.เอกสาร

เก็บไว้อ้างอิง
กลุ่มพัฒนาองค์กรและ
วิชาการ
กลุ่มพัฒนาองค์กรและ
วิชาการ
กลุ่มพัฒนาองค์กรและ
วิชาการ
กลุ่มพัฒนาองค์กรและ
วิชาการ
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คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
บันทึก
5. สรุปผลการดาเนินงานของตามแผนงานโครงการ
6. สรุปบทเรียนการจัดการความรู้
7. บันทึกเอกสารทางราชการ

เก็บไว้ที่หน่วยงาน
แฟ้มตัวชี้วัดระดับ
ความสาเร็จของ
หน่วยงาน/file.เอกสาร
แฟ้มตัวชี้วัดระดับ
ความสาเร็จของ
หน่วยงาน/file.เอกสาร
แฟ้มตัวชี้วัดระดับ
ความสาเร็จของ
หน่วยงาน/file.เอกสาร

เก็บไว้อ้างอิง
กลุ่มพัฒนาองค์กรและ
วิชาการ
กลุ่มพัฒนาองค์กรและ
วิชาการ
กลุ่มพัฒนาองค์กรและ
วิชาการ

* สคอ. = สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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