เมอ 18 มย.53 ทหองท ง นกลมพฒน ระบบร ชก ร หรอ กพร. ชน 4 อ ค ร 1 ตกกรมอน มยคะ
ดฉน และคณสทน มนดกบทมง น กพร. ซงท นผ'อ นวยก ร ไดม ตอนรบและอย'รวมกนคย ลปรร.
กนในชวงหนง และก,จ เป.นตองไป เพร ะตดภ รกจส คญคะ แตก,ไดคยกบทมง น กพร. ตอกนอย ง
สนกสน น ลมรบประท นอ ห รว งไปเลย ออ
ม กพร. เทยวน มแตบรรย ก ศแหงคว มอบอน คว มสดใสคะ เพร ะว เจอนองเอ2 ะๆ เพมขนเยอะ
ม ก แตก,ไมใชว พๆ จะตกอนดบนะคะ เพร ะว พๆ ก,มคว มสดใสซ บซ อย'บนใบหน เพร ะอะไร
พบอกว มนองๆ ม ใหม แรกๆ ก,ย กเล,กนอย เพร ะนองยงไมร'เรองง นม กอน แตเมอท ง นรวม
กนไปเรอยๆ ก,ปร กฎว นองมพฒน ก รในเรองก รท ง นเพมขนอย งม กม ย เนองจ กป7จจย
ส คญก,คอ มผ'บรห ร (ก,คอ ท น ผอ.ศมล) ใหก รสนบสนนตลอด ตงแตเรองใหก รปรกษ รวมคด
รวมท รวมพฒน ศกยภ พบคล กรในทกวถท ง(... ร ยละเอยด รออ นนะคะ)
สวนพๆ ก,ท หน ทถ ยทอดวทย ยทธไดแบบเนยนๆ อ ศยกลยทธ; โยนนองลงน บ ง สอนง นบ ง ให
นองไดเรยนร'กนเอง ดวยตวเองบ ง ... และอนๆ นองๆ ก,มใจกบก รเรยนร' ไมทอแท แถมยงมนวต
กรรมใหม โชเฟอร; นองเอ> ส ม รถท ไดส รพด ทงขบรถ พมพ;ง น ซอมคอมฯ ตอ lan ถ ยภ พอก
ดวย ... ว เข นน ถ ไมเชอ ก,ตองไปด'นะคะ
ตอนนม ฟ7งเรองเล กนดกว

ดีใจมากคะ ครั้งนี้ ผอ.ศุมล ไดใหเกียรติกับคณะเราอยางมาก ทานมารวมถายทอดประสบการณ KM กับเรา
ดวย เพราะถือวา กิจกรรม KM ของกรมอนามัยที่มาเยี่ยมเสริมพลัง การทํากิจกรรม KM ของหนวยงานตางๆ
เปนกิจกรรมที่ทํามาอยางตอเนื่อง ดวยการชี้ใหเห็นภาพวา กพร. ทํากิจกรรมใช KM ไดเปนรูปเปนรางมาก
ขึ้น และทุกคนจะมีสวนรวม
ทานไดเลาใหฟงวา กรพ. สนับสนุนใหทํากิจกรรมใช KM โดย




มอบหมายกิจกรรมใหทีมงานไดเรียนรูทางดานวิชาการ จากหนังสือ โดยจัดหนังสือความรูใหแตละ
คน คนละเรื่อง ไมเหมือนกัน โดยหยิบประเด็นมาจํานวนหนึ่ง และมอบหมายใหแตละคนไปศึกษา
ซึ่งจะเปนปญหาที่เราคุยเรื่องการดําเนินงาน
เรื่อง AAR กําหนดใหมี หลังการประชุมทุกครั้ง โดยจะมีการคุยกัน เพื่อทบทวนวา มีอะไรบางที่
เกิดขึ้นระหวางการประชุม และเปนประเด็นสําคัญของงาน เชน การเปนพิธีกร ก็จะมีขอเสนอใน
เรื่องประสิทธิภาพ ความบกพรอง และอื่นๆ

การนําเสนอการใช KM ในวันนี้ พี่ ๆ ตกลงใหนองกิ่งนําเสนอคะ โดยบอกวา นองมารับงาน KM
ตอยอด นองก็ตองนําเสนอได ... ยุทธศาสตร จับนองโยนลงนามเลยคะ ... นองกิ่งบอกวา สู สู คะ เพื่อ
หนาตาของ กพร.
เรื่องของ การประเมินตนเอง ตามเกณฑการประเมินระดับความสําเร็จ ของการจัดการความรู ของ
กพร. นองกิ่งเลาวา การประเมินตนเอง ทําใหไดรูวา ตอนนี้เราอยูระดับไหน และจะตองการกาวไปสูระดับ
ไหน ในเรื่องตางๆ ก็คือ
กระบวนการจัดการความรู กพร. ประเมินแตแรก ระดับ 2 คือ มีการประเมินตนเองตามเกณฑการจัดการ
ความรูของกรมอนามัย เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรูที่สนับสนุนยุทธศาสตรและภารกิจของกรมฯ
และเปาหมาย คือ ระดับ 5 เพื่อใหเกิดความทาทาย ใหเรามีสิ่งทาทาย ใหสามารถดําเนินการจัดการความรูได
ตามแผน ไมนอยกวารอยละ 90 ในทุกกิจกรรม
การสะสมและใชประโยชนกับความรูในงานที่เกี่ยวของ จากระดับ 1 คือ มีการจัดทําเอกสาร ฐานขอมูล และ
จัดเก็บอยางเปนระบบ
และเปาหมาย คือ มีการเพิ่มขึ้น ของความรูที่เกิดจากกระบวนการ ลปรร. ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของ
องคกร
การจัดระบบ IT เพื่อเอื้อตอการจัดการความรู ตอนนี้ กพร. มีระบบ IT ที่เอื้อใหบุคลากรภายนอกสามารถ
แลกเปลี่ยนได โดยมีการนําเสนอผานเวปไซต เพื่อที่จะใหคนมาแสวงหาขอมูลได
เปาหมาย คือ ใหระบบ IT ที่จัดทํา ใชงานงายยิ่งขึ้น
ผลที่เกิดกับคน และองคกรในองคกรอันเนื่องมาจากการจัดการความรู ตอนนี้ประเมินอยูระดับที่ 1 บุคลากร
ในองคกรมีความรูความเขาใจในการนํา KM ไปใชในการพัฒนางาน ในความรับผิดชอบ เราสามารถ
แลกเปลี่ยนกันไดั สอนงานกันเองได
เราตองการกาวไปถึงระดับที่ 4 ซึ่งงานจะเพิ่มปริมาณขึ้น เชน บุคลากรมีการใช KM ในการทํางานรับผิดชอบ
อยางกวางขวาง

นองกิ่งเลาใหฟงตอวา
แผนการจัดการความรูของกลุม กพร. อิงพันธกิจของหนวยงาน และประเด็นยุทธศาสตร
พันธกิจหลัก เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร คือ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร เพื่อนําไปสูการเปนองคกรที่มีขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
องคความรูที่หนวยงานคิดวา สําคัญ และจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร ที่แยกออกมา
ได มี 10 ตัว แตไดนํามาใชเพื่อการจัดการความรู 3 ตัว ก็คือ




K2 - ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนาองคกรและระบบงาน เรื่อง PMQA
K3 - ความรูเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
K4 - ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู

เหตุผลที่เลือกก็คือ
เรื่องที่หนึ่ง ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนาองคกรและระบบงาน เรื่อง PMQA
เนื่องจากการที่ กพร. มีเจาหนาที่ใหมเขามาปฏิบัติราชการมาก และมีการปรับโครงสรางการบริหาร
หนวยงานใหม จึงตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องเครื่องมือในการพัฒนาองคกรและระบบงาน
คือ PMQA เพราะถือวาเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาระบบราชการในปจจุบัน
เรื่องที่สอง ความรูเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เหตุจากการเจาหนาที่ใหม และการปรับโครงสราง จึงจําเปนตองมีการเก็บรวบรวมความรูและวิธีปฏิบัติงาน
ที่ดีไวเปนระบบ จะทําใหผูรับผิดชอบงานใหมสามารถเรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว
เรื่องที่สาม ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
เพราะวาเปนเรื่องสําคัญที่เจาหนาที่ในหนวยงานทุกคนควรรูและเขาใจ เพื่อนําไปปรับใชใหเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน

นองกิ่งเลาเรื่อง IC Mapping …

เริ่มตั้งแต ทานผูอํานวยการกลุม กพร. คะ ก็คือ ทาน ผอ.ศุมล ซึ่งจะเปน CKO ดวย ไดแตงตั้งใหกิ่ง และพี่จุม
ดําเนินการเรื่อง KM ซึ่งไดนําภารกิจที่ใช KM มี 5 ภารกิจ ก็คือ






การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การประสานงานกับเจาภาพหมวด PMQA
ภารกิจการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาองคกรของ กพร. และ
ฝายบริหาร / ฝายสนับสนุน

วงนอกสุด เปนผูปฏิบัติงานโดยตรงกับภารกิจนั้นๆ แตละภารกิจ จะใชกิจกรรมที่สองมาดําเนินการ เชน









การทํา BAR เพื่อพูดคุยกอนที่ลงมือทําภารกิจตางๆ และทํา AAR หลังจากที่ทําภารกิจนั้นๆ เสร็จ
เพื่อพูดคุยกันในประเด็นทีว่ า มีอะไรผิดพลาดจากการทําแลวบาง มีอะไรตองปรับปรุง และทํา
อยางไร
กพร. มีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพื่อจะไดทราบวา บัดนี้ ใคร ทําอะไร กิจกรรมนั้นไปถึง
ไหน มีปญหาอะไร ตองมาแกไขอะไรกันบาง
กพร. มีเวปไซต เวปบอรด ที่ปรับปรุงอยูเรื่อยๆ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากภายนอก และภายในหนวยงาน ใครไปประชุมที่ไหนมา
จะมีการมาประชุมกัน แลกเปลี่ยนกัน วาใครไดรับอะไรมาบาง
มีการจัดทํา KM ภายในหนวยงาน เปนหัวขอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งบางสวนจะเกิดจาก ทาน
ผอ.ศุมล ไดมอบหมายเอกสาร หนังสือ ใหทุกคนไดไปเรียนรู และนํามาสรุป เพื่อเลาสูกันฟง ไดแก
- การกําหนด KPI สวนบุคคล - โดย หนึ่งฤทัย
- การมีสวนรวม - โดย พี่อุย
- PMQA โดย พี่หนอย
- การจัดการความรู - โดย นองกิ่ง
- การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน - โดย ทิวาวรรณ
- การบริหารความเสี่ยง - โดย พันตรี
- การบริหารความเปลี่ยนแปลง - โดย ณัฐกฤตา
- แผนยุทธศาสตร - โดย รุงนภา
- ความคิดไรขีดจํากัด - โดย รุงนภา
มี 3 หัวขอ ที่ไดดําเนินการไปแลว ทําใหไดเรียนรูกันมากขึ้นวา ในงานของเรามีอะไร และเราตอง
ทําอะไรกันบาง

กพร. กรมอนามัย มีบุคลากรไมมากนัก คิดวา นาจะประมาณ 12 ทาน คุณสุทินถามวา กพร. มีการตั้ง
คณะกรรมการเรื่อง KM หรือไม ทางทีม กพร. ก็บอกวา มีคําสั่งแตงตั้งกรรมการ แตเปนคําสั่งรวม การ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งจะมีชุดตางๆ ก็คือ






คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
คณะกรรมการดานการพัฒนาประสิทธิผล
คณะทํางานดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
คณะทํางานดานการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
คณะทํางานดานการพัฒนาองคกร
... ซึ่งคณะทํางานชุดนี้ รับผิดชอบตัวชี้วัดในมิติที่ 4 ก็คือ ตัวชี้วัดที่ 16.3 ระดับความสําเร็จ จาก
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรูของหนวยงาน ก็จะดูแลไปดวย
... หนึ่งในหนาที่นี้ ก็คือ การจัดทําแผนการจัดการความรู ของหนวยงานละคะ

มาดูกันสักหนอย ถึง องคความรู, tacit knowledge, ประสบการณการเรียนรู จาก กพร.
เขามีการเผยแพรกันอยางไร
พี่หนอยบอกวา มีการทําทําเนียบรายการองคความรูที่ไดจัดทําไวแลว ... ทุกเรื่องที่เอาขึ้น
ไดมีการ design ไวแลววา เรานาจะรูกัน วา แตละเรื่องเปนเรื่องอะไร โดยจัดเปนหมวดหมู
มีแหลงที่มาของเรื่อง ใครทํา ทําเมื่อไร
และไดนําขึ้นเผยแพรไวในเวปไซตของ กพร. ดวย ที่นี่คะ
http://psdg.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KM_page
ก็จะมีในเรื่องของ







การจัดการความรู
การพัฒนาระบบราชการ
PMQA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทํางานอยางไรใหสําเร็จ และ
เรื่องทั่วไป
สนใจเรียนรู ก็ตามไปดูไดนะคะ

ทีมงาน กพร. เลาใหกันวา กพร. ทํา BAR / AAR กันบอยมาก ไมจํากัดเวลา และเกิดผลพวงจากการทําให
เห็นไดอยางชัดเจน อาทิ ...








การทํา BAR / AAR ที่นี่ ทําใหเกิดความแตกตางจริงๆ ในครั้งที่ทํา และไมไดทํา เพราะวาจะเกิด
ขอบกพรอง ในครั้งที่ไมไดทํา
เมื่อไดมีการทํา AAR แลวในประเด็นนั้นๆ ก็จะมีความไมสมบูรณอยู เพียงแตความผิดพลาดเกาๆ
แทบจะไมเกิดเลย
ผอ.ศุมล จะเขาประชุมไดแทบทุกครั้ง เวนแตไมอยูจริงๆ แตถาไมอยู เราก็จะรอ บางวันกลับมา
ประชุมเลิกเร็ว บายก็มาคุยเลย เพราะทานจะเรียกวา มา AAR กันหนอย เดี๋ยวลืม
เวลาในการทํา BAR/AAR ประมาณ 1 ชั่วโมง คุยกันในประเด็นที่วา เพราะวา ฝายลงทะเบียน
เรียบรอยไหม หนังสือเชิญไปถึงไหน มีปญหาอะไรไหม เอกสารเสร็จหรือยัง โดยเลาเปนเรื่องๆ

ตัวอยางเรื่องที่ปรับปรุง เชน ... เราบอกวา เอกสาร ผอ. ชา คนโรเนียวรอ พอครั้งที่สอง ผอ. บอกเลยวา ผม
สงกอนกําหนด 1 วัน ผมปรับแลวนะ ... นี่คือ AAR ของเรา บอกวา ที่ ผอ. ไดปรับปรุงทันที


เวลาที่ทํา AAR เราจะไมตําหนิใคร แตจะพูดถึงเหตุการณผิดพลาดที่ไดเกิดขึ้น และจะแกไขกันได
อยางไรตอไป

มีกรณีที่เราทํา BAR กันแบบไรรูปแบบ ก็คือ ชวงที่มีการจัดประชุมเครือขายฯ ประมาณ วันนั้นกําลังทํา
หนาที่ติดสติ๊กเกอร เนื่องจากแผนพับผิดไป พี่จุม เจาภาพงาน ก็บอกวา มาคุยกันหนอยละกัน วา จะ
เตรียมการจัดประชุม จะทําอะไรกันอยางไร ทุกคนก็จะมาคุยกัน ... งานนี้ ทํากันเปนเรื่องสบายๆ ซะแลว

เมื่อดิฉันไดไปเยี่ยมชื่นชม กิจการการใช KM ของ กพร. ในครั้งนี้ ความรูสกึ เดียวที่รูสึกโดดเดน ก็คือ คุณหนอย
(ลาวัณย) ซึ่งเปนคนเกาแก ดั้งเดิม ของ กพร. ตั้งแตเกิด ก็วาได (เพราะวา ปจจุบัน มีบุคลากรใหมมากขึ้น ทั้งมา
รับงานใหม และรับราชการใหมดวย) มีสีหนาเปลี่ยนไป เพราะไปครั้งนี้ ดูเธอมีความสุข ซึ่งแสดงออกไดทั้งทาง
สีหนา กิริยาทาง น้ําเสียง อารมณ ... แบบนี้ เปนปจจัยหนึ่งที่แสดงวา การใช KM ของ กพร. กรมอนามัย กาวไป
ไกลแลวไดไหม ? ... ตัววัด ก็คือ ความสุขในการทํางานไง
สิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอะไรอีก ก็อาจสรุปไดตามใครหลายคน ที่บอกเลากันมา โดยมีพี่ใหญ ก็คือ พี่ลักษณรว มบอกเลา
ใหฟงดวย ก็คือ













ทาน ผอ.ศุมล เปนทั้ง CKO, เปนผูนําการใช KM และเปนผูสรางใหมีบรรยากาศการใช KM ในหนวยงาน
การนํา BAR/AAR มาใชชวยในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิด
(1) สามารถลดความเสี่ยง
(2) สามารถนํามาแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีขึ้น
เพราะวา ทําใหเราไดเรียนรูความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเกิดขอตกลงรวมกันวา ในการจัดงานเชนนี้ในโอกาส
ตอไป จะทํากันอยางไร ที่จะทําใหไมมีความผิดพลาดเชนนี้เกิดขึ้นอีก
จากการที่ ผอ. ไดมีการมอบหมายใหทุกคนมีเอกสาร หนังสือ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน ไปเรียนรู และนํามา
เลาสูกันฟง ทําให
... รูจักการสรุปเรื่องราว มาพูดใหคนอื่นไดรูเรื่องเหมือนกับที่ตนเองเขาใจ
... และตอยอดจากการคุย เชน จากการคุยกันในเรื่อง การจัดทําแผนภูมิการปฏิบัติงาน ก็ทําใหมีการพูดคุยกันวา
แผนภูมิการปฏิบัติงานมีความจําเปนมาก สําหรับการทํางาน นําไปสูขอตกลงวา เราจะทําแผนภูมิการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของทุกคน
KM กพร. เปนเครื่องมือที่นํามาใชเพื่อการสรางทีม โดยทําใหทุกคนมีความรูสึกวา งานเปนของเรา และ
ผลสําเร็จ หรือปญหาที่เกิดขึ้นเปนของ กพร. ไมใชเฉพาะของผูที่ทํางาน หรือผูรับผิดชอบ ณ เวลานั้น แตเปน
ความรับผิดชอบรวมกัน
ผอ. จะย้ําเสมอวา เราทําทํา BAR / AAR เพื่อการเรียนรู เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดเชนนั้นอีก
การทํางานที่ผานมาใหความรูสึกที่ดี กับคนทํางาน
เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชบรรยากาศกระตุนใหเห็นความสําคัญของเรื่องที่ตนทํา และรูวา จะตองไป
เรียนรูตอดวยตนเอง หรือไปเรียนรูจากใคร
... ถาเปนธุรการก็ตอง support วิชาการ รูวาวิชาการเขาทําอะไร เพื่อที่จะได support งานได
... ขณะเดียวกัน สายวิชาการก็ตองรูวา ระเบียบวินัยทางธุรการตองควบคุมกํากับกันอยางไร จึงจะรวมมือกันได
ดวยเปนบรรยากาศที่เกื้อกูลกัน
......... ตรงนี้ ใหคุณสุทิน หรือ ชาว กพร. มาเติมใหหนอย วายังขาดเหลืออะไรอีกบางนะคะ

คารม คําคม จากคุณสุทิน คะ
"... ผมมองวา การใช KM ของ กพร. สะทอนใหเห็น และประทับใจที่พี่ลักษณบอกวา มีบรรยากาศในการเรียนรู
และ ผอ. สนับสนุนการทํางานเปนทีม ทีมงาน ใหกําลังใจ ใหลูกนองมีกําลังใจในการทํางาน สิ่งนี้ทําใหเกิด
ความเขมแข็ง นองๆ พรอมที่จะเรียนรู และพัฒนางานได และพี่ๆ พรอมที่จะใหความรู คําแนะนํา
แสดงไดวา คนใหก็พรอมที่จะให คนรับก็พรอม ก็ยิ่งเสริมเปนแรงบวก ผมดูดีมากเลย บรรยากาศนี้หาไดยาก ...
ตรงนี้เปนจุดแข็งของที่นี่ทีเดียว
สามารถสรุปไดเลย วา ทุกคนมีสวนรวมหมด ทั่วทั้งองคกร"

