
คณะทํางานสนับสนุนการปฏบิัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรฐัมนตรี
และรัฐสภาของกรมควบคุมโรค
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ก 
 

คำนำ 

 การถอดบทเรียนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค 

มีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู จากประสบการณในการดำเนินงานสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค ซ่ึงประกอบดวย 3 ภารกิจหลัก 

ไดแก การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมรัฐสภา และการอภิปรายไมไววางใจ ซ่ึงในปจจุบันสถานการณ  

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการระบาดอยางตอเนื่อง ทำใหการปฏิบัติภารกิจท่ี

เก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรคมีความสำคัญมากในการปกปองประชาชนคนไทยให

พนจากวิกฤตการณครั้งนี้ โดยใชแนวทางจากการถอดบทเรียนนี้ มาปรับปรุงแนวคิด เทคนิคการทำงาน     

และการขับเคลื่อนงานรวมกับภาคีเครือขายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของ 

กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค มีการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตอไป 

 เนื้อหาสำคัญของ การถอดบทเรียนสนับสนนุการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ของกรมควบคุมโรค ประกอบดวยบทสรุปผูบริหาร ความเปนมาและความสำคัญ การเตรียมการถอดบทเรียน      

บทเรียนท่ีไดจากการถอดบทเรียน ผลลัพธท่ีคาดหวังจากการนำองคความรูท่ีไดไปใชงานจริง ซ่ึงไดรับ      
ความอนุเคราะหจากผูท่ีมีประสบการณในดานการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา    

คณะผูจัดทำขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ หากมีสิ่งใดควรปรับปรุง กองยุทธศาสตรและแผนงาน    
ขอนอมรับขอเสนอแนะ และจะนำไปรับปรุงแกไข พัฒนาใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 

 
คณะผูจัดทำ 
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บทสรุปผูบริหาร 

การการถอดบทเรียน การปฏิบัติภารกิจที่เกีย่วของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
ของกรมควบคุมโรค 

 
ความเปนมา 

จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มตนท่ีประเทศจีน              

มีการรายงานการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสท่ีมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน (วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใหม ในวันท่ี 3 มกราคม 2563 ประเทศไทยเริ่มคัดกรองผูโดยสารเท่ียวบินตรง
จากเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน วันท่ี 4 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค เปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ( Emergency 
Operation Center, EOC ) 13 มกราคม 2563 แถลงขาวพบผูปวย COVID-19 เปนรายแรกนอกประเทศจีน 

และในวันท่ี 30 มกราคม 2563 องคการอนามัยโลกประกาศ “ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ          
(Public Health Emergency of International Concern)” และประเทศไทยพบผูปวยยืนยันในประเทศ    
คนแรก ท่ีไมไดเดินทางไปตางประเทศ วันท่ี 11 มีนาคม 2563 

ซ่ึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีการแพรระบาดไปท่ัวโลก 

ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตออุบัติใหม ทำใหสถานการณการแพรระบาดมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรนุแรง รวมท้ังมีการกลายพันธุของเชื้อ ทำใหเกิดผลกระทบเปนวงกวางในทุกมิติ 

ท้ังทางดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้น การดำเนินมาตรการตาง ๆ จึงตองมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

เพ่ือใหทันตอสถานการณ โดยมีเปาหมายเพ่ือลดโอกาสการรับเชื้อเขาสูประเทศไทย และชะลอการแพรระบาด

ภายในประเทศ เพ่ือใหประชาชนทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการรับมือของประเทศ

ไทยตอการแพรระบาดของโรคดังกลาว จะตองผสานองคความรูท้ังทางดานวิทยาศาสตร การแพทย เศรษฐกิจ 

และสังคม รวมท้ังการสื่อสารและการรับรูตอการดำเนินการในระยะวิกฤต โดยรัฐบาลประกาศใหโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตออันตรายลำดับท่ี ๑๔  ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ .ศ . ๒๕๕๘             

และการจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือใหครอบคลุม     

ท้ังดานการจัดการการแพรระบาดของโรค และการชวยเหลือเยียวยาประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการ

ลดการแพรระบาด จำเปนตองมีการใหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรี    

และรัฐสภา เชน แจงมติ ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร 

คณะกรรมาธิการ วุฒิสภาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบหรือดำเนินการ ติดตามการดำเนินการ และรายงานผล

การดำเนินงาน ของหนวยงานใหเปนไปตามมติ ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา       

ใหคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ วุฒิสภาและผูเก่ียวของทราบ  
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กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมควบคุมโรค จึงไดเห็นความสำคัญ ในการปฏิบัติภารกิจ

สนับสนุนขอมูลท่ีมีความสมบูรณและถูกตอง เขาสูกระบวนการประชุมและพิจารณาตัดสินของคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา จึงไดแตงตั้งคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา      

ของกรมควบคุมโรค เพ่ือปฏิบัติภารกิจสนับสนุนขอมูลและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา       

ของกรมควบคุมโรค เปนไปดวยความเรียบรอย โดยรายละเอียดท่ีการดำเนินงานท่ีสำคัญ เชน การเสนอเรื่อง

ของสวนราชการตอคณะรัฐมนตรี การตอบความเห็นของสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของการแจงมติคณะรัฐมนตรีให

หนวยงานทราบหรือดำเนินการ การติดตามผลการดำเนินงานตามปกติ  

ซ่ึงจากสถานการณปจจุบันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไมมีแนวโนม

ท่ีจะลดลง และปญหาสาธารณภัยตางๆ ก็ยิ่งทวีความรุนแรง เชน ปญหาฝุน PM 2.5 ปญหาอุบัติเหตุณ       

จากการจราจรทางถนน ฯลฯ ซ่ึงทำใหการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

ยังคงมีความสำคัญเปนอยางมาก ประกอบกับการต้ังคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ไดดำเนินงานมาเปนระยะเกินกวา 1 ป  ซ่ึงถึงเวลาท่ีจะทำการประเมินผล            
การดำเนินงาน วิเคราะหจุดแข็ง จุดอออนของการดำเนินงาน ถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพ่ือท่ีไดวาง
แผนการดำเนินงานในอนาคตตอไป 
 
ผลการถอดบทเรียน  
 
ผลการถอดบทเรียนในการพัฒนาแผนกลยุทธเชิงรุก พบวา 
      ๑. พัฒนาคณะทำงานฯ ใหเปนกลุมงานเฉพาะ มีการวางสายบังคับบัญชา มีงบประมาณและ
แผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน การติดตามประเมินผลการทำงาน 
      ๒. สรางแนวทางการปฏิบัติงานแบบใหม ท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีการ
ติดตอสื่อสาร 
           ๓. พัฒนาเครือขายในการทำงานใหมระหวางหนวยงานภายในกรม และเครือขายภายนอก 
            ๔. แผนพัฒนาบุคลากรของกองยุทธศาสตรและแผนงาน ใหมีทักษะการติดตอประสานงานการ
เขียนรายงานทางวิชาการ หรือแผนการจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี 
           ๕. เตรียมจัดหางบประมาณ เพ่ือเตรียมการจัดจางบุคลากรในกรณีจำเปน เรงดวน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและระบบตอบแทนท่ีเปนธรรม สำหรับบุคลากรท่ีตองปฏิบัติงานในคณะทำงานนี้เพ่ิมเติมจาก
หนาท่ีปกติ 
 
ผลการถอดบทเรียนในการพัฒนาแผนกลยุทธเชิงแกไข พบวา 
            ๑. แผนพัฒนาบุคลากร จัดอบรมเสริมความรูดานการแพทยและสาธารสุขใหบุคลกรทุกระดับ  
            ๒. ทบทวนแผนการทำงานและจัดสรรบทบาทหนาท่ีในคณะทำงานใหชัดเจน 
            ๓. มีแผนงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง เปนธรรม เชนการจัดซ้ือ จัดจาง วัสดุ 
อุปกรณท่ีจำเปนและคาตอบแทนสำหรับคณะทำงานฯ 
            4. แผนการพัฒนาระบบขอมูล การเชื่อมตอขอมูลอยางถูกตอง รวดเร็ว รวมถึงพัฒนา Big Data 
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ผลการถอดบทเรียนในการพัฒนาแผนกลยุทธเชิงปองกัน พบวา 
            ๑. จัดทำแผนหนุนเสริมบุคลากร เนื่องภาระงานในปจจุบันมีมาก จึงควรเตรียมการปองกัน
บุคลากรโยกยายลาราชการในกรณีตาง ๆ หรืออาจลาออกจากหนวยงาน  
            ๒. เสริม จัดเพ่ิมบุคคลากร ในกรณีท่ีบุคลากรลาราชการ และมีบุคลกรไมเพียงพอในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
            3. แผนพัฒนาระบบการสื่อสารท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพ่ือปองกันการสื่อสาร
ท่ีผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน (งานอภิปรายในสภาฯ ของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวย) 
           4. แผนการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณท่ีจำเปนเรงดวน ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวน หรือนอก
เวลาราชการ 
 
ผลการถอดบทเรียนในการพัฒนาแผนกลยุทธเชิงตั้งรับ พบวา 
       ๑. แผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน การบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน 
       ๒. แผนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ และแกปญหา
เฉพาะหนา (ทักษะการติดตอสื่อสาร ประสานงาน การเขียนบทความเชิงวิชาการ กฎหมาย) 
       3. เสนอจัดทำคำสั่งคณะทำงานในระดับกรม และกำหนดแผนผังการทำงาน บทบาทหนาท่ีให
ชัดเจน ซ่ึงจะลดภาระงานของกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
       4. จัดทำทำเนียบเครือขายการดำเนินงานท้ังภายในและภายนอกกรม 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกลยุทธการดำเนินงาน  
 1. แผนพัฒนาคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา                
ของกรมควบคุมโรค เชน พัฒนาจากคณะทำงานฯ ใหเปนกลุมงาน มีคางานของบุคลากรในกลุมงาน มีสาย
บังคับบัญชา   มีบทบาทหนาท่ีกลุมงานและบุคลากร แผนผังการทำงาน คูมือการปฏิบัติงาน แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนเพ่ิมเสริมกำลังบุคลากร 
 2. แผนการพัฒนาระบบขอมูล การเชื่อมตอขอมูลอยางถูกตอง รวดเร็ว รวมถึงพัฒนา Big Data  
 3. แผนพัฒนาเครือขายในการทำงานใหมใหมากข้ึน ท้ังเครือขายภายในกรมและนอกกรม เชน 
จัดทำทำเนียบเครือขาย กลุมไลนเฉพาะกิจ 
 4. แผนพัฒนาบุคลากร ใหมีสมรรถนะเพ่ิมมากข้ึน เชนพัฒนาความรูทางการแพทยและ
สาธารณสุข พัฒนาทักษะสื่อสารเพ่ือใชในการพัฒนางานดานเครือขาย การเขียนบทความเชิงวิชาการ กฎหมาย 
 5. แผนพัฒนาระบบการสื่อสารท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพ่ือปองกันการสื่อสารท่ี
ผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน (งานอภิปรายในสภาฯ ของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวย) 
 6. แผนพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงาน ท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล 
 7. แผนจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการ เชน คาผลิตเอกสาร คาลวงเวลา คาจางบุคลากร
ในกรณีจำเปนเรงดวน  
 
 
 
 
 



ก - 4 

 

 
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
- บุคลากรในคณะทำงานฯ ยังไมรูบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองในขณะปฏิบัติงาน ไมมีสายบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจนทำใหการสั่งงานสับสน มีภารกิจมากไมสามารถ
มาชวยงานในคณะทำงานได 
- การขอขอมูลกับหนวยงานตางกรม หรือตาง
กระทรวง ทำไดยาก ไมมีเจาของงานท่ีชัดเจน       
ติดตอประสานงานยาก ใชเวลานาน ทำใหงานเสร็จ 
ไมทันตามกำหนด 
- ระยะเวลาในการกลั่นกรองเอกสารนานและผาน

หลายข้ันตอน โดยเฉพาะเอกสารท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของ

กับขอกฎหมาย ทำใหงานเสร็จไมทันตามกำหนด 

 

- ทบทวนคำสั่งคณะทำงานฯ ยกระดับจาก
คณะทำงานเปนกลุมงาน มีโครงสรางการบังคับบัญชา
ท่ีชัดเจน มีแผนผังการปฏิบัติงาน มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน มีแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณใน   
การดำเนินงาน มีการกำหนดบทบาทหนาท่ีของแตละ
บุคคลอยางชัดเจน 
- พัฒนาเครือขายและจัดทำทำเนียบเครือขายในการ
ดำเนินงานท้ังภายในและภายนอกกรม พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและเชื่อมโยงใหมีประสิทธิภาพ 
- มีผังข้ันตอนการดำเนินงานท่ีชัดเจน มอบหมายงาน
และบทบาทหนาท่ีในภาพกรม ลดการทำงานซ้ำซอน 
และพัฒนาบุคลากรในคระทำงานฯ ใหมีทักษะในการ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ (ทางดานกฎหมาย 
การแพทย และสาธารณสุข) 

 
 
ปจจัยความสำเร็จ 

มีการวางแผนการดำเนินงาน อยางละเอียดโดยครอบคลุม และครบถวนตามกระบวนการถอดบทเรียน 

ครอบคลุมข้ันตอนการถอดบทเรียนมี ๔ ข้ันตอนหลัก อันไดแก 

๑. ข้ันเตรียมการถอดบทเรียน วิเคราะหความตองการ และความจำเปนในการผลิตองคความรู   

(Need analysis) ทบทวนวิเคราะห การดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับ

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหัวขอการถอดบทเรียน และพิจารณา

คัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีมีประสบการณการดำเนินงานตรงกับภารกิจของคณะทำงาน มีการกำหนด        

กรอบแนวคิด มีการรวบรวมความรูจากการทบทวนวรรณกรรม  

๒. ข้ันดำเนินการถอดบทเรียน มีการประชุมทีมงาน เตรียมวัสดุ อุปกรณตางๆ ท่ีตองใชในการประชุม

ถอดบทเรียน กำหนดหัวขอสนทนา สรางบรรยากาศในการประชุม ดำเนินการประชุมและสรุปการประชมุ 

๓. ข้ันเขียนรายงานการถอดบทเรียน แบงเปน 4 หัวขอคือ 1. ความเปนมาและวัตถุประสงค        

การถอดบทเรียน 2. การเตรียมการถอดบทเรียน 3. บทเรียนท่ีไดจากการถอดบทเรีย 4. ผลลัพธท่ีคาดหวัง
จากการนำองคความรูท่ีไดไปใชงานจริง 

๔. ข้ันติดตามการนำบทเรียนไปใชประโยชน ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค ตามขอเสนอแนะของการ          
ถอดบทเรียน และมีการประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการดำเนินงานหลังจากปรับปรุงวิธีการ
ดำเนินงาน และรับฟงขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดียิ่งข้ึน 
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ความเปนมาของการถอดบทเรียน 
 
สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มตนท่ีประเทศจีน              

มีการรายงานการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสท่ีมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน (วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
พบผูปวยปอดอักเสบ 27 ราย มีอาการรุนแรง 7 ราย (รอยละ 25.9) สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใหม         
ในวันท่ี 3 มกราคม 2563 ประเทศไทยเริ่มคัดกรองผูโดยสารเท่ียวบินตรงจากเมืองอู ฮ่ัน ประเทศจีน         
วันท่ี 4 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค เปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ( Emergency Operation Center, EOC ) 
13 มกราคม 2563 แถลงข าวพบผู ป วย  COVID-19 เป นรายแรกนอกประเทศจีน  และในวัน ท่ี                     

30 มกราคม 2563 องคการอนามัยโลกประกาศ  “ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ          
(Public Health Emergency of International Concern)” และประเทศไทยพบผูปวยยืนยันในประเทศ    
คนแรก ท่ีไมไดเดินทางไปตางประเทศ วันท่ี 11 มีนาคม 2563 

ซ่ึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีการแพรระบาดไป     

ท่ัวโลก ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตออุบัติใหม มาตรการในปองกันและควบคุมโรค

ในระยะแรก ๆ จึงเปนมาตรการเชิงรับ ไดแก การติดตามและควบคุมโรคไมใหการแพรระบาดขยายวงกวางข้ึน 

การจัดระบบการใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ สามารถรองรับการดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดี          

การให ความรู ความเข าใจ เก่ียว กับการดูแลตน เองไม ให ติ ด โรค หรือ เป นผู แพร เชื้ อต อ ท่ี ถูกตอง                      

เชน การใชหนากากอนามัย การลางมือ และการเวนระยะหางทางสังคม โดยท่ีผานมา ท้ังภาครัฐ               

และภาคเอกชนทุกภาคสวนใหความรวมมือรวมใจเปนอยางดี อยางไรก็ตาม จากสถานการณการแพรระบาด   

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง รวมท้ังมีการกลายพันธุของเชื้อ ทำใหเกิดผลกระทบเปนวงกวาง

ในทุกมิติ ท้ังทางดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้น การดำเนินมาตรการตาง ๆ จึงตองมีการปรับเปลี่ยน

ตลอดเวลา เพ่ือใหทันตอสถานการณ โดยมีเปาหมายเพ่ือลดโอกาสการรับเชื้อเขาสูประเทศไทย และชะลอ  

การแพรระบาดภายในประเทศ เพ่ือใหประชาชนทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             

โดยการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคดังกลาว จะตองผสาน

องคความรู ท้ังทางดานวิทยาศาสตร การแพทย เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการสื่อสารและการรับรู          

ตอการดำเนินการในระยะวิกฤต โดยการนําพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกําหนด     

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  มาใชการควบคุมโรคและบริหารสถานการณ           

การแพรระบาด เพ่ือใหครอบคลุมท้ังดานการจัดการการแพรระบาดของโรค และการชวยเหลือเยียวยา

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการลดการแพรระบาด โดยการประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          

เปนโรคติดตออันตรายลำดับท่ี ๑๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการจัดตั้งศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการดำเนินการดังกลาว จำเปนตองมีการให

ขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เชน แจงมติ ขอสังเกต          

หรือขอเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา              

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบหรือดำเนินการ ติดตามการดำเนินการ ของหนวยงานใหเปนไปตามมติ ขอสังเกต
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หรือขอเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา            

และรายงานผลการดำเนินงานดังกลาว ใหคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ 

วุฒิสภาและผูเก่ียวของทราบ  

 
สาธารณภัย  
 สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว     
โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน โดยอาจเกิด     
จากธรรมชาติ หรือมีผูทำใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน
หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐและหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอ
วินาศกรรมดวย 

แผนภาพท่ี 1 – 1 : โรคและภัยสุขภาพ 5 ประเภท 

 
ท่ีมา :  การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณและ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข      

กรมควบคุมโรค 

 
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency)  
 ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ถือเปน “สาธารณภัย” ท่ีกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต สรางความ
เสียหายแกทรัพยสินของประชาชน และเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข”           
จึงหมายถึง เหตุการณการเกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซ่ึงมีลักษณะเขาไดกับเกณฑอยางนอย 2 ใน 4 
ประการ ดังนี้ 
 1. ทำใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพอยางรุนแรง 
 2. เปนเหตุการณท่ีผิดปกติหรือไมเคยพบมากอน 
 3. มีโอกาสท่ีจะแพรไปสูพ้ืนท่ีอ่ืน 
 4. ตองจำกัดการเคลื่อนท่ีของผูคนหรือสินคา 
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การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
แผนภาพท่ี 1 – 2 : การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

 

 
ท่ีมา :  การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณและ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข      

กรมควบคุมโรค 
 

ระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS)  
 ระบบการบริหารจัดการท่ีใชเพ่ือการบังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม และประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานในสถานการณเฉพาะ ระบบดังกลาวเปนระบบปฏิบัติการเพ่ือการระดมทรัพยากร            
ไปยั งท่ี เกิด เห ตุ  เพ่ือบริหารจัดการเหตุ ฉุกเฉินใหสามารถปกปองชีวิต  ทรัพยสินและสิ่ งแวดลอม                    
ไดอยางบรรลุเปาหมาย  และมีประสิทธิภาพ ชวยในการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
วัตถุประสงคของระบบบัญชาการเหตุการณ 
 1. เพ่ือหยุดยั้งและ/หรือลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณรุนแรงจากโรค            
และภัยสุขภาพ และเพ่ือใหเหตุการณกลับสูสภาวะปกติในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุด 
 2. ใหมีความปลอดภัยท้ังผูปฏิบัติงานและผูเสี่ยงตอภัยสุขภาพ 
 3. เพ่ือระดมทรัพยากร และบริหารจัดการอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
 
ประโยชนของระบบบญัชาการเหตุการณ 
 1.ระบบบัญชาการเหตุการณ สามารถจัดการเหตุการณฉุกเฉินไดทุกโรคและภัยสุขภาพดีกวา   
การใชระบบการทางานแบบปกติตอบโตเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน 
 2. ผูปฏิบัติงานจากหลายหนวยงานสามารถทางานรวมกันไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว      
ภายใตการบัญชาการเหตุการณอยางเปนเอกภาพ (Unity of Command) โดยหลักวาผูปฏิบัติงานแตละคน  
จะรับคำสั่งจากหัวหนาโดยตรงเพียงคนเดียว 
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แผนภาพท่ี 1 – 3 : ระบบบัญชาการเหตุการณ กรมควบคุมโรค 
 

 
ท่ีมา :  การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณและ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข      

กรมควบคุมโรค 

 
ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) 
 ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง สถานท่ีท่ีใชใน
การปฏิบัติงานรวมกันของกลุมภารกิจตางๆ ภายใตระบบบัญชาการเหตุการณ เพ่ือสนับสนุนการบริหารสั่งการ 
ประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูล และทรัพยากรใหเกิดข้ึนอยางสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในท่ีนี้
นอกเหนือจากจะหมายถึงหองทำงานและอุปกรณ ท่ีใชในการทำงานแลว ยังหมายรวมถึงระบบงาน           
และบุคลากรท่ีรวมปฏิบัติงานในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดวยดวย 
 
ทีมตระหนักรูสถานการณ (Situation Awareness Team: SAT) 
 ทีมตระหนักรูสถานการณ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีมปฏิบัติการท่ีมี
ความสามารถในการรวบรวมขอมูล เพ่ือติดตาม ตรวจจับ และประเมินสถานการณ พรอมท้ังแจงเตือน        
แกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาตอบสนองตอสถานการณนั้น ๆ 
 
การพัฒนาศูนย EOC 
 การพัฒนาศูนย EOC หมายถึง การพัฒนาศูนย EOC เพ่ือใหสามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทุกโรค
และภัยสุขภาพไดอยางรวดเร็ว เปนระบบ มีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีการพัฒนา 
3 ดาน ดังนี้ 
          ดานระบบงาน (System) หมายถึง ระบบงาน เชน แผน มาตรฐานการปฏิบัติการ (SOP) งบประมาณ 
          ดานอุปกรณ (Stuff) หมายถึง หองสำหรับใหทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทำงาน มีโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขอมูลท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสถานการณ สามารถเชื่อมโยงได       
ระบบแสดงผลการประมวลขอมูลขาวสาร และระบบสื่อสาร 
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          ดานกำลังคนท่ีมีสมรรถนะ (Staff) หมายถึง หนวยงานจะตองกำหนดและมีการวางแผนแบงบุคลากรท่ี
สามารถระดมมาชวยดำเนินการในภาวะฉุกเฉินได ใหรับผิดชอบกลุมภารกิจตางๆ อยางเหมาะสม รวมท้ังมีการ
ฝกอบรมความรูและทักษะเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงเม่ือมีภาวะฉุกเฉินเกิดข้ึน 
All Hazards Plan (AHP) 
 All Hazards Plan (AHP) หมายถึง แผนปฏิบัติการควบคุมทุกโรคและภัยสุขภาพ สำหรับ
หนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพรอมดานการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพไดทันตอสถานการณ และมีประสิทธิภาพ ใชในกรณีท่ีมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสขุ 
Incident Action Plan (IAP) 
          Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ท่ีกำหนดข้ึนโดยผู
บัญชาการเหตุการณรวมกับกลุมยุทธศาสตรภายใตระบบบัญชาการเหตุการณ ท่ีกำหนดเปาหมาย ระยะเวลา 
ยุทธศาสตร และวิธีการปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังหนวยงานท่ีนำไปปฏิบัติ 

 
แผนภาพท่ี 1 – 4 : ประโยชนของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

 

 
 
 ท่ีมา : การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณและ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข       

กรมควบคุมโรค 
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แผนภาพท่ี 1 – 5 : ศูนยปฏบิตัิการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) 
 

 
ท่ีมา :   การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณและ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข    

กรมควบคุมโรค 

 
รายช่ือโรคติดตออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคตดิตอ พ.ศ.2558 
 1.กาฬโรค (Plague)  
 2.ไขทรพิษ (Smallpox) 
 3.ไขเลือดออกไครเมียนคองโก (Crimean -Congo hemorrhagic fever)  
 4.ไขเวสตไนล (West Nile Fever) 
 5.ไขเหลือง (Yellow fever)  
 6.โรคไขลัสสา (Lassa Fever) 
 7.โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห (Nipahvirus disease)  
 8.โรคติดเชื้อไวรัสมารบูรก (Marburg virus disease)  
 9.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease: EVD)  
 10.โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Handravirus disease) 
 11.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ โรคซารส (Severe Acute Respiratory Syndrome)  
 12 .โรคทางเดิ นหายใจตะวันออกกลาง หรือ  โรค เมอรส  (Middle-east Respiratory 
Syndrome) 
 13.วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) 
 14.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 
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การสรางความสมดุลระหวาง สุขภาพ และเศรษฐกิจ/สังคมโดยยึดความปลอดภัยของประชาชน  
ดานสุขภาพ  
           เนนการปองกัน การสื่อสาร การควบคุมโรคและระบบกักกัน การรักษา  
ดานเศรษฐกิจและสังคม 

• กิจการ/กิจกรรมภายในประเทศ เฝาระวังสถานท่ีเสี่ยง (ผับ บาร สนามกีฬา)/โรงงาน ตางดาว/ 
สถานศึกษา 

• กิจการตางประเทศ  กำหนดให มีการเดินทางท่ีจำเปน  (ตามขอตกลงระหวางประเทศ )                      
เชน STV (Special Tourist Visa) ไมเกิน 270 วัน/ Medical program 

การคาดการณสถานการณโรคโควิด-19 ในประเทศไทย : 3 รูปแบบในระยะตอไป 

รูปแบบท่ี 1 ควบคุมโรคไดชา (Spike and Big Wave) โดยมีสาเหตุมาจาก 

1. ประชาชนสวนใหญ ไมรวมมือไมสวมหนากาก ไมลางมือ ไมเวนระยะหาง 

2. ผูประกอบการไมจัดใหมีมาตรการปองกันโรค 

3.   ไ ม ไ ด ร ับ ค ว า ม ร ว ม ม ือ ใ น ก า ร ต ิด ต า ม ผ ูส ัม ผ ัส โ ร ค  ห ร ือ ไ ม ใ ห ข อ ม ูล ท ี่แ ท จ ร ิง ต ัว อ ย า ง  เ ช น  ส น า ม แ ข ง ข ัน

ช ก ม ว ย  ก า ร ต ดิ เช ื้อ ใ น ป ร ะ เท ศ ท า ง ต ะ ว ัน ต ก  

รูปแบบท่ี 2 ควบคุมโรคไดเรว็ (Spike and Small Wave) โดยมีสาเหตุมาจาก 

1.   ป ร ะ ช า ช น บ า ง ส ว น ข า ด ค ว า ม ต ร ะ ห น ัก  ไ ม ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ม า ต ร ก า ร ส ว ม ห น า ก า ก  เ ว น ร ะ ย ะ  ล า ง ม ือ  

2.   ผ ูป ร ะ ก อ บ ก า ร ล ะ เล ย ม า ต ร ก า ร ป อ ง ก ัน โ ร ค ท ี่ก ำ ห น ด  

3. แตมีการติดตามตรวจวินิจฉัยผูปวยและควบคุมโรครวดเร็วตัวอยางเชน การระบาดท่ีสถานบันเทิง 

รูปแบบท่ี 3 ปองกันไดดี (Spike only) สิ่งท่ีตองปฏิบัติ 

1. ประชาชนทุกคนสวมหนากาก ลางมือบอย ๆ เวนระยะหาง 

2.   ค น ว ัย ห น ุม ส า ว ต ร ะ ห น ัก เ ร ือ ง ก า ร ป อ ง ก ัน โ ร ค  เพ ือ ไ ม ใ ห เ ป น พ า ห ะ ไป ส ูผ ูส ูง อ า ย ุ ท ี่เ ม ื่อ ไ ด ร ับ เช ื้อ จ ะ

แ ส ด ง  อ า ก า ร ร ุน แ ร ง  

3. เฝาระวังอาการปวย มีไข ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ไมไดกลิ่นหรือรส รีบไปตรวจรกัษา 
แผนภาพท่ี 1 – 5 : ระบบเตรียมพรอมรบัมือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

 
               ท่ีมา :   กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและกักกันโรค    
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คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคมุโรค 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีการแพรระบาดไปท่ัวโลก 

ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตออุบัติใหม มีการแพรระบาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วและรุนแรง รวมท้ังมีการกลายพันธุของเชื้อ ทำใหเกิดผลกระทบเปนวงกวางในทุกมิติ ท้ังทางดาน

สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้น การดำเนินมาตรการตาง ๆ จึงตองมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพ่ือใหทัน

ตอสถานการณ โดยมีเปาหมายใหประชาชนทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการนํา

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน         

พ.ศ. ๒๕๔๘  มาใชการควบคุมโรคและบริหารสถานการณการแพรระบาด เพ่ือใหครอบคลุมท้ังดานการจัดการ

การแพรระบาดของโรค และการจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 โดยการดำเนินการดังกลาว จำเปนตองมีการใหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับ

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เชน แจงมติ ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ       

สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบหรือดำเนินการ ติดตามการ

ดำเนินการ ของหนวยงานใหเปนไปตามมติ ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ 

สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา และรายงานผลการดำเนินงานดังกลาว ใหคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ วุฒิสภาและผูเก่ียวของทราบ  

กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมควบคุมโรค จึงไดเห็นความสำคัญ ในการปฏิบัติภารกิจ

สนับสนุนขอมูลท่ีมีความสมบูรณและถูกตอง เขาสูกระบวนการประชุมและพิจารณาตัดสินของคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา จึงไดแตงตั้งคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา      

ของกรมควบคุมโรค เพ่ือปฏิบัติภารกิจสนับสนุนขอมูลและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา       

ของกรมควบคุมโรค เปนไปดวยความเรียบรอย โดยรายละเอียดท่ีการดำเนินงานท่ีสำคัญ เชน การเสนอเรื่อง

ของสวนราชการตอคณะรัฐมนตรี การตอบความเห็นของสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของการแจงมติคณะรัฐมนตรี

ใหหนวยงานทราบหรือดำเนินการ การติดตามผลการดำเนินงานตามปกติ  

ซ่ึงจากสถานการณปจจุบันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไมมีแนวโนม

ท่ีจะลดลง และปญหาสาธารณภัยตางๆ ก็ยิ่งทวีความรุนแรง เชน ปญหาฝุน PM 2.5 ปญหาอุบัติเหตุณ       

จากการจราจรทางถนน ฯลฯ ซ่ึงทำใหการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

ยังคงมีความสำคัญเปนอยางมาก ประกอบกับการตั้งคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ไดดำเนินงานมาเปนระยะเกินกวา 1 ป และทางผูบริหารกรมควบคุมโรคมีแนวคิด   
ท่ียกระดับการทำงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะทำงานและหนวยงานตางๆ
ท่ีเก่ียวของและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสมาชิก    
จึงทำใหถึงเวลาท่ีจะทำการประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะหจุดแข็ง จุดอออนของการดำเนินงาน         
ถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพ่ือท่ีไดวางแผนการดำเนินงานในอนาคตตอไป 
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แผนภาพท่ี 1 – 6 : โครงสรางคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
ของกรมควบคุมโรค 

 

 
 
 
วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับ ติดตามการดำเนินการของหนวยงานใหเปนไปตาม
ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา  

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การสรุปและจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร      
หรือวุฒิสภาทราบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารสขุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทท่ี 2 
การเตรียมการถอดบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



10 

 

ความหมายของการถอดบทเรียน  

ศุภวัลย พลายนอย (2556) การถอดบทเรียน เปนกระบวนการดึงเอาความรูท่ีไดรับจากการ
ทำงาน มาใชประโยชนหรือการบริหารจัดการตางๆ ซ่ึงบุคคล กลุม แลกเปลี่ยนเรียนรูตั้งแตเริ่มตน มีการ
สะทอนกลับทันทีเม่ือจบกิจกรรม และเรียนรู เม่ือจบสิ้นการทำงานหนึ่งๆ หรือโครงการหนึ่ง 

ดร.จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร (2555) : ไดใหความหมายของการถอดบทเรียน ไววา หมายถึง 
การสกัด/กลั่นขอมูลจากประสบการณ การปฏิบัติ ท่ีผานมา เพ่ือนำมารอยเรียงใหเกิดเปน ชุดความรู          
นำไปพัฒนาตอและเปนตนทุนทางปญญาขององคกร 

ผศ.ดร.อุทัยทิพย เจี่ยวิวรรธนกุล (2554) : ไดใหความหมายของการถอดบทเรียนวา         
การถอดบทเรียนเปนท้ังแนวคิดและเครื่องมือเพ่ือสรางการเรียนรู ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู  
โดยเปนกระบวนการดึงเอาความรูจากการทำงานออกมาใชเปนทุนในการทำงานเพ่ือยกระดับใหดียิ่งข้ึน       
การถอดบทเรียนจึงเปนการสกัดความรูท่ีมีอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเปนบทเรียน/ความรู       
ท่ีแจงชัด (Explicit Knowledge) ซ่ึงผลท่ีไดจากการถอดบทเรียน ทำใหไดบทเรียนในรูปแบบชุดความรู          
ท่ี เปนรูปธรรม และเกิดการเรียนรูรวมกันของผู เข ารวมกระบวนการ อันนำมาซ่ึงการปรับวิธี คิด                  
และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานท่ีสรางสรรคและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
เทคนิคการถอดบทเรียน  
การถอดบทเรียนดวยการใชหลักการสุนทรียะสาธกและ GROW Model ในการตั้งคำถาม 
 สุนทรียะสาธก (Appreciative Inquiry: A.I.) (Coopperrider D. L. and Whitney D., 1999) 
สุนทรียสาธก คือ กระบวนการศึกษาคนหารวมกันเพ่ือคนหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดในตัวคนในองคกร เปนการคนหาอยาง
เปนระบบวาอะไรเปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหระบบดำเนินไปอยางดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือระบบนั้นสามารถบรรลุ  
ซ่ึงประสิทธิผลสูงสุดไมวาจะเปนดานการเงิน ดานนิเวศวิทยา หรืออะไรท่ีเก่ียวกับมนุษยก็ตาม  สุนทรียสาธก 
เปนศิลปะของการถามคำถาม ท่ีนำไปสูการสงเสริมใหระบบมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุด  
สุนทรียสาธก จึงเปนกระบวนการท่ีขับเคลื่อน ใหเกิดการถามคำถามในเชิงบวกแบบไมมีเง่ือนไขใด ๆ            
ในกระบวนการการทำสุนทรียสาธก จะไมนิยมใชความคิดดานลบ หรือการวิพากษวิจารณ สุนทรียสาธกจึงอยู
บนสมมติฐานท่ีวาในทุกระบบลวนแลวแตมีเรื่องราวดานบวกท่ีสรางแรงบันดาลใจท่ียังไมมีใครนำมาขยายผล 
และมีมากพอ เราสามารถเชื่อมโยงการคนพบดานบวกนี้เขากับเรื่องใดก็ได 
 
วงจรสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry)  
  การคนหาประสบการณท่ีดีท่ีสุด  ( Peak Experience/Discovery) เปนการคนหา ขอเท็จจริงใน
เรื่องนั้นในสวนท่ีประสบความสำเร็จ จากนั้นเอาประสบการณท่ีไดไปสานตอเปนความฝน 
 วิสัยทัศน (Dream) เปนการกำหนดเปาหมายท่ีจะทำใหเกิดข้ึน บนพ้ืนฐานของความเปนไปได
ตามขอเท็จจริง 
 วางแผนทำใหวิสัยทัศนเปนจริง (Design) เปนการออกแบบ หาทางเลือกท่ีเปนไปไดท้ังหมดใน
การไปสูเปาหมาย ซ่ึงสามารถข้ึนเปนโครงแนวทางได 
 เริ่มตนทำ (Destiny) เปนการนำการออกแบบมาลงรายละเอียดการปฏิบัติอยางชัดเจนสามารถ
นำไปปฏิบัติไดจริง 
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แผนภาพท่ี 2 – 1 : รูปภาพแสดงวงจรของ Appreciative Inquiry" 4-D Cycle" 

 

                  ท่ีมา: Cooperr ider & Whitney, 2001, p. 30 

GROW Model (Alexander, Graham, 2010) 
 เปนข้ันตอนการถาม เพ่ือนำไปสูการทำเปาหมายหรือการแกปญหาใหสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 
แบงเปน 4 สวน ประกอบดวย 
 Goal หมายถึง การถามถึงเปาหมายท่ีตองการบรรลุ และตองการใหเปาหมายนั้นสำเร็จเม่ือไร   
 Reality หมายถึง การถามเก่ียวกับความเปนจริง ขอมูลท่ีเก่ียวกับเปาหมาย อะไรท่ีทำไปแลว 
อะไรท่ียังไมไดทำ อะไรท่ีตองดำเนินการ องคประกอบในเรื่องดังกลาว ท้ังปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก   
ท้ังจุดแข็งและจุดออน สภาพแวดลอม กฎเกณฑตาง ๆ ข้ันตอนสำคัญ ๆ 
 Options หมายถึง ทางเลือกหรือวิธีการตาง ๆ ท่ีจะทำใหบรรลุเปาหมายตามท่ีต้ังไว ตองถามถึง
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพ่ือจะทำใหไดเห็นทางเลือกใหม ๆ ท่ีอาจทำใหบรรลุเปาหมายไดดีข้ึน 
 Will/Way forward หมายถึง  รายละเอียด ท่ีจะทำโดยเลือกมาจาก option ถามลงไป                
ท่ีรายละเอียดทีละข้ันของทางเลือกท่ีนำมาใช ท้ังกรอบระยะเวลาแตละข้ันตอน กฎหรือเง่ือนไขท่ีนำมาใช 
หลักฐานท่ีนำมาประกอบ เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนในการปฏิบัติ และสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 
 
SWOT Analysis 
 การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองคกร 
ซ่ึงปจจัยเหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการด าเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งของ
องคกรจะเปนความสามารถภายในท่ีถูกใชประโยชนเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ในขณะท่ีจุดออนขององคกรจะ
เปนคุณลักษณะภายในท่ีอาจจะทำลายผลการดำเนินงานโอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีให
โอกาสเพ่ือการบรรลุเปาหมายองคกร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีขัดขวาง
การบรรลุเปาหมายขององคกร ผลจากการวิเคราะห SWOT นี้จะใชเปนแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน      
การกำหนดกลยุทธเพ่ือใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 
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 SWOT คือการวิเคราะหโดยการสำรวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ สภาพการณภายในและ
สภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปน การวิเคราะหสภาพการณ (Situation 
Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน     
และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตางๆ ท้ังภายนอกและภายในองคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหาร
ขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคกร ท้ังสิ่งท่ีไดเกิดข้ึนแลวและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ท่ีมีตอองคกรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน                   
และความสามารถ ดานตาง ๆ ท่ีองคกรมีอยู ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกำหนด
วิสัยทัศน การกำหนดกลยุทธและการดำเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรท่ีเหมาะสมตอไป 
SWOT เปนตัวยอท่ีมีความหมายดังนี้ 
Strengths - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบขององคกร 
Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบขององคกร 
Opportunities - โอกาสท่ีจะดำเนินการไดขององคกร 
Threats - อุปสรรค ขอจำกัด หรือปจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงานขององคการ 
 
ข้ันตอน / วิธีการดำเนินการทำ SWOT Analysis 
 การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปจจัยท่ีกวางดวยการระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรคขององคกร ทำใหมีขอมูล ในการกำหนดทิศทางหรือเปาหมายท่ีจะถูกสรางข้ึนมาบนจุดแข็งของ
องคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถก าหนด กลยุทธท่ีมุงเอาชนะ
อุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยท่ีสุดได ภายใตการวิเคราะห SWOT นั้น 
จะตองวิเคราะหท้ังสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร 
 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรจะเก่ียวกับการวิเคราะหและพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองคกรทุก ๆ ดาน เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกรแหลงท่ีมาเบื้องตนของ
ขอมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร ท่ีครอบคลุมทุกดาน ท้ังในดาน
โครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ 
การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานท่ีผานมา ขององคกรเพ่ือท่ีจะเขาใจสถานการณ              
และผลกลยุทธกอนหนานี้ดวย 
  จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูท่ีอยูภายใน
องคกรนั้นเอง วาปจจัยใดภายในองคกรท่ีเปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกร ท่ีองคกรควรนำมาใชในการ
พัฒนาองคกรได และควรดำรงไวเพ่ือการเสริมสรางความเข็มแข็งขององคกร 
 จุดออนขององคกร (W-Weanesses) เปนการวิเคราะห ปจจัยภายในจากมุมมองของผู ท่ีอยู
ภายในจากมุมมองของผูท่ีอยูภายในองคกรนั้น ๆ เองวาปจจัยภายในองคกรท่ีเปนจุดดอย ขอเสียเปรียบของ
องคกรท่ีควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร 
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 2. การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 
 ภายใตการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกรนั้น สามารถคนหาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ดำเนินงานขององคกรท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท้ังในและระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับ
การดำเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทางการเมือง กฎหมาย เชนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา       
มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหมๆ และพัฒนาการทางดานเครื่องมือ
อุปกรณท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ 
 โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกร ปจจัย
ใดท่ีสามารถสงผลกระทบประโยชน ท้ังทางตรงและทางออมตอการดำเนินการขององคกรในระดับมหาภาค 
และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้มาเสริมสรางใหหนวยงานเข็มแข็ง ข้ึนได 
 อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกรปจจัยใดท่ี
สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาค ในทางท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายท้ังทางตรง และทางออม ซ่ึงองคกร
จำตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมท่ีจะเผชิญ แรงกระทบดังกลาวได 
 ดังนั้น การถอดบทเรียนการติดตามผลการดำเนินการตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของ      
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา จึงใชกระบวนการการประชุมกลุมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกัน
ดวยการใชหลักสุนทรียะสาธก และใช GROW Model ในการตั้งคำถาม และใชวิธีการ SWOT เพ่ือวิเคราะห 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม หรือขอจำกัดในการดำเนินงานเพ่ือหาองคความรูและกระบวนการท่ี
เหมาะสมในการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
ของกรมควบคุมโรค กองยุทธศาสตรและแผนงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 หลังจากท่ีมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกแลวนำขอมูลมาวิเคราะหหาความ 
สัมพันธแบบเมทตริกซโดย TOWS Matrix วิเคราะหขอมูลจาก จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม             
หรือขอจำกัด 

แผนภาพท่ี 2 – 2 : รูปภาพแสดงการวิเคราะหแบบ TOWS Matrix 

 
ท่ีมา :    
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แผนภาพท่ี 2 – 3 : รูปภาพแสดงการจับคูวิเคราะหแบบ TOWS Matrix 

 
ท่ีมา :    

 1. กลุม SO : จุดแข็งภายในดีและยังมีโอกาสจากภายนอกท่ีดีดวย เปนทางเลือกท่ีควรจะเลือก
มากท่ีสุด (กลยุทธเชิงรุก) 
 2. กลุม ST : ใชจุดแข็งจากภายในแกปญหาจากภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได (กลยุทธเชิงปองกัน) 
 3. กลุม WO : แกปญหาจากจุดออนโดยใชโอกาสจากภายนอก (กลยุทธเชิงแกไข) 
 4. กลุม WT : แกปญหาจากจุดออนและลดภัยคุกคามจากภายนอก (กลยุทธเชิงรับ) 
แลวนำขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือกำหนดกลยุทธการแขงขันกับเวลาเพ่ือความสำเร็จขององคกร (Time Based 
Strategy : TBS) เปาหมายหลักของ TBS เสนอประเด็นสำคัญไว 6 ประการ ไดแก  
 1. ตอบสนองลูกคาใหตรงตามความตองการในเวลาท่ีลูกคาคาดหวัง  
 2. การนำขอมูลมาใชทันกับเวลาท่ีตองการ ประกอบการทำงาน  
 3. ทุกฝายงานตองพยายามสรางสรรคบริการงานใหมหรือผลิตภัณฑใหม  
 4. จะตองสรางความแตกตางและหลากหลายทางดานบริการหรือผลิตภัณฑ  
 5. มีการนำเทคโนโลยีหรือวิธีการทำงานใหมมาใช  
 6. ผูใชบริการพึงพอใจในบริการท่ีตรงและทันความตองการ 
 
กระบวนการถอดบทเรียน 
กระบวนการถอดบทเรียน แบงข้ันตอนของกระบวนการดำเนินการได 4 ข้ันตอน ไดแก 
1. ข้ันเตรียมการถอดบทเรียน 
 1.1 คณะผูจัดทำ ทบทวน ศึกษา วิเคราะห เอกสารการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุน   
การปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค กองยทุธศาสตรและแผนงาน 
  1.2 พิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมายจากหนวยงานท่ีใหขอมูลในการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของ  
กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค   
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2. ข้ันดำเนินการถอดบทเรียน 
    2.1 ข้ันเตรียมกอนการถอดบทเรียน  
 2.1.1 ประชุมทีมงาน (ผูถาม ผูบันทึก) เตรียมคำถาม อุปกรณท่ีตองใช เชน เครื่องบันทึกเสียง/
ภาพ/วีดีโอ/สมุด แบบฟอรมคูมือการปฏิบัติงาน  
 2.1.2 นัดหมายทีมงานและเจาของความรูและกำหนดหัวขอท่ีจะสนทนา 
 2.1.3 เตรียมบรรยากาศในหองประชุม ใหสงบ และผอนคลาย ไมมีสิ่งรบกวนความคิด ใหมี    
การปรับ Mindset ใหมีความสุข ยิ้มแยมแจมใสและใหเกียรติเจาของความรู และใหพูดคุยสรางบรรยากาศ                 
ใหผอนคลายกอน เชน มีคำถามวาวันนี้ เปนวันอะไร? เปนอยางไรกันบาง? บอกเปาหมายกิจกรรม              
และสรางความเขาใจเก่ียวกับเปาหมาย กระบวนการ บทบาทของผูเขารวม กอนท่ี จะเริ่มกระบวนการ       
ถอดบทเรียนในข้ันถัดไป และขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง/ภาพ/วีดีโอ กำหนดกรอบระยะเวลาคราวๆ    
เชน 1 ชั่วโมง เปนตน 
2.2 ข้ันตอนดำเนินการถอดบทเรียน  
 ใหผู เขารวมประชุม วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม จากขอมูลและคำถามท่ี        
กองยุทธศาสตรและแผนงานเตรียมไว โดยใหผูเขารวมประชุมเสนอความคิดเห็น วิเคราะหในแตละหัวขอ    
และตอบในระบบท่ีเตรียมไว  
2.3 วิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ 
 เม่ือไดขอสรุปจากระบวนการ SWOT แลวนำขอมูลท่ีไดมาใชกระบวนการวิเคราะหดวย TOWS 
Matrix ซ่ึงคือสวนกลับดานของ SWOT analysis ซ่ึง TOWS Matrix จะเปนการวิเคราะหปจจัยภายนอก     
และปจจัยภายในและจับคูโดยใชจุดแข็งในการแกไขปญหาอุปสรรค รวมถึงการสรางทางเลือกท่ีสอดคลองกับ
โอกาส และแกปญหาจุดออนโดยใชโอกาส หรือลดจุดออนจากการแกปญหาภัยคุกคาม แลวนำทางเลือกตางๆ
มาวางกลยุทธการดำเนินงานตามหลักกลยุทธการแขงขันกับเวลาเพ่ือความสำเร็จขององคกร (Time Based 
Strategy : TBS) ท้ัง 6 ขอ 
2.4 สังเคราะหบทเรียนและขอเสนอแนะ  
 หลังจากท่ีไดแนวทาง มาตรการหรือกลยุทธแลว ดำเนินการวางแผน เปาหมาย กระบวนการ
ทำงาน หาแนวทางการนำเสนอ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงแกไข อยางเปนรูปธรรม  
2.5 ข้ันเขียนรายงานการถอดบทเรียน ข้ันตอนการเขียนรายงานการถอดบทเรียน แบงเปน 4 หัวขอคือ  
       2.5.๑. ความเปนมาและวัตถุประสงคการถอดบทเรียน 
       2.5.๒. การเตรียมการถอดบทเรียน 
       2.5.3. บทเรียนท่ีไดจากการถอดบทเรียน 
       2.5.4. ผลลัพธท่ีคาดหวังจากการนำองคความรูท่ีไดไปใชงานจริง 
2.6 ข้ันติดตามการนำบทเรียนไปใชประโยชน 
 จัดทำรูปเลมถอดบทเรียนฉบับสมบูรณและนำเสนอผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
เห็นชอบ และนำมาใชเปนขอมูลในการจัดทำแผนและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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กรอบแนวคิด  
แผนภาพท่ี 2 – 4 : กรอบแนวคิดการถอดบทเรียน 

 

 
 
คณะทำงานถอดบทเรียนและบทบาทหนาท่ี  

รายละเอียดของการจัดสรรเวลาท่ีใชในการทำงานของบุคลากรหลักปรากฏในแผนผังคุมการทำงาน

ของบุคลากร (Staff Gantt Chart) มีดังนี้ 

ตารางท่ี 2 – 1 : แผนผังคุมการทำงานของบุคลากร (Staff Gantt Chart) 

ชื่อ ตำแหนง 
เดือนท่ี รวม 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. นสพ.พรพิทักษ พันธืหลา 

ผูอำนวยการ        

กองยุทธศาสตร    

และแผนงาน 

- - - - - - - - 

2. นางวรินทร บัวแชม 

ผูชวยผูอำนวยการ 

กองยุทธศาสตร    

และแผนงาน 

- - - - - - - - 

3. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย 

นักวิเคราะหนโยบาย

และแผนชำนาญการ

พิเศษ 

0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2 

4. นายชาญคณินท ธีระสูตร 
นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 
0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3 

5. นางสาวมินตรา สายพิมพ นักทรัพยากรบุคคล 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 2 

หมายเหตุ  0.25 ของเดือน หมายถึง ปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 สัปดาหของเดือน 

 0.50 ของเดือน หมายถึง ปฏิบัติงานไมนอยกวา 2 สัปดาหของเดือน 
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โดยแนวทางการบริหารงานสามารถจำแนกผูท่ีมีสวนรับผิดชอบและมีสวนรวมในการดำเนินการ 
แบงเปน 3 สวน ไดแก 

สวนท่ีหนึ่ง การกำกับ ติดตาม ประกอบดวย  
ผูอำนวยการและผูชวยผูอำนวยการ ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน เปนผูกำกับ ติดตาม รวมแสดง

ความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนความรู ความเขาใจ     
และขอมูลท่ีเก่ียวของอันเปนประโยชนในการดำเนินโครงการ 

หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เปนผูใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนท่ีเปนมุมมองจาก
บุคคลภายนอก 

สวนท่ีสอง การบริหารโครงการ ไดแก  
นางภาวิณี  ธนกิจไพบูลย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ บทบาทหนาท่ี               

จัดทำแผนการถอดบทเรียน ประกอบดวย วิธีการ ทีมงาน บทบาทหนาท่ี กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน 

กำหนดกลุมเปาหมายท่ีเขารวมถอดบทเรียน จัดทำปฏิทินการการถอดบทเรียน ประชุมสื่อสารทีมงาน        

เพ่ือมอบหมายงานตามบทบาทหนาท่ี 

 นายชาญคณินท ธีระสูตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน บทบาทหนาท่ี กำหนดกรอบแนวคิด/ 

ประเด็นการถอดบทเรียน/กลุมเปาหมาย/เครื่องมือสัมภาษณเพ่ือถอดบทเรียนฯ และสรุปผลการถอดรวมท้ัง

เขียนรายงานการเผยแพรขอมูลดังกลาวผานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing 

 นางสาวมินตรา สายพิมพ นักทรัพยากรบุคคล บทบาทหนาท่ี รวบรวม วิเคราะห เอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการติดตามผลการดำเนินการ ตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเผยแพร

ผลงานการถอดบทเรียนกับกลุมเปาหมาย รวมท้ังติดตามการนำบทเรียนไปใชประโยชน จัดทำบันทึก          

สรุปรายงานการถอดบทเรียนฯ เลมสมบูรณเสนอผูบริหารกองยุทธศาสตรและแผนงานทราบและแจงเวียน    

หนวยงานและทุกกลุมงานของกองยุทธศาสตรและแผนงานใชประโยชน 

สวนท่ีสาม การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ไดแก 
ทีมงานกลุมบริหารท่ัวไปของกองยุทธศาสตรและแผนงาน มีบทบาทในการเตรียมการจัดประชุมรับฟง

ความคิดเห็นหรือการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยติดตอประสานงานผูเขารวมประชุมจากผูมีสวน
เก่ียวของทุกภาคสวน พรอมท้ังจัดหาสถานท่ีในการจัดประชุมท่ีมีความเหมาะสม 
 
กลุมเปาหมายในการถอดบทเรียน 
 ครั้งท่ี 1  ดำเนินการถอดบทเรียน 

1. คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของ         
กรมควบคุมโรค กองยทุธศาสตรและแผนงาน 

ครั้งท่ี 2 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหลังจาการถอดบทเรียน 
1. คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของ           

กรมควบคุมโรค กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
2. กลุมยุทธศาสตร/ผูรับผิดชอบงาน ท่ีเก่ียวกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค  

ของหนวยงานตางๆ 
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ปฏิทินการการถอดบทเรียน การปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค 
 

ตารางท่ี 2 – 2 : ตารางคุมแผนการทำงาน ( Gantt Chart) 
กิจกรรม ระยะเวลา 

ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 
มิ.ย. 
65 

1. ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน 
1.1 จดัทำแผนการถอดบทเรียน  
ประกอบดวย วิธีการ ทีมงาน บทบาทหนาท่ี 
กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน 
กลุมเปาหมายท่ีรวมถอดบทเรียน และ
ปฏิทินการการถอดบทเรียน               
1.2 ประชุมสื่อสารทีมงานเพ่ือมอบหมาย
งานตามบทบาทหนาท่ี                
2. ขั้นดำเนินการถอดบทเรียน 
2.1  รวบรวม วิเคราะห เอกสารท่ีเก่ียวของ
กับการติดตามผลการดำเนินการ ตาม
ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา               
2.2 กำหนดกรอบแนวคดิ / ประเด็นการ
ถอดบทเรียน / กลุมเปาหมาย / เครื่องมือ
สัมภาษณเพ่ือถอดบทเรียนฯ                
2.3 จดักิจกรรมการถอดบทเรยีนฯ               
2.4 สรุปผลการถอดบทเรียนฯ ตาม
ประเด็นท่ีกำหนด               
3. ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน 
3.1 ดำเนินการเขียนรายงานการถอด
บทเรียน ตามแบบฟอรมท่ี กนว. กำหนด               
4. ขั้นติดตามการนำบทเรียนไปใชประโยชน 
4.1 เผยแพรผลงานการถอดบทเรยีนกับ
กลุมเปาหมาย รวมท้ังมีผลการติดตามการ
นำบทเรียนไปใชประโยชน               
4.2 สรุปประเด็นจากการถอดบทเรียนใน
รูปแบบเรื่องเลา เสนอผูบรหิารเหน็ชอบ 
และมีการเผยแพรขอมลูดังกลาวผานเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู KM Sharing               
 4.3 จัดทำบันทึกสรุปรายงานการถอด
บทเรียนฯ เลมสมบูรณเสนอผูบรหิารกอง
ยุทธศาสตรและแผนงานทราบและแจงเวียน
ทุกกลุมงานใชประโยชน               
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วิธีการนำบทเรยีนไปใชประโยชน 
 การถอดบทเรียนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรคนั้น
เปนกระบวนการเรียนรู ท่ีจะใหสงเสริมศักยภาพและความสามารถของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1.ประชุมปรึกษาหารือในคณะทำงานฯ เพ่ือปรับปรุงแผนผังการทำงาน แนวทางปฏิบัติงาน              
หรือแผนปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะจากการถอดบทเรียน และทดลองปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใหมท่ีไดรับ
การปรับปรุงแลว 
 2. ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน ประธานคณะทำงานควรไดมีการกํากับ ติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ เพ่ือตรวจสอบวาไดมีการนําบทเรียนไปใชประโยชน
หรือไม มากนอยเพียงใด 
 3. ประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ตามแผนปฏิบัติการใหม วาสามารถปดจุดออน 
ปญหาท่ีเกิดข้ึนกอนหนาท่ีจะทำการถอดบทเรียนหรือไม หากไมสามารถแกปญหาได ใหดำเนินการทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หากสามารถแกปญหาไดและมีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใหทำการ
สรุป เรียบเรียง เพ่ือเตรียมการเผยแพรตอไป 
 4 . เผยแพรแผนผั งการทำงาน  แนวทางปฏิบั ติ งาน  หรือแผนปฏิบั ติ งาน ในวารสาร                
รายงานประจำป ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน เพ่ือใหบุคลากรของกองยุทธศาสตรและบุคลากรของ     
กรมควบคุมโรคท่ีเก่ียวของทราบและสามารถนำไปปฏิบัตติามได 
 
กลุมเปาหมายท่ีตองการใชบทเรียน 

   บุคลากรของกรมควบคุมโรคในทุกระดับท่ีตองดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาของกรมควบคุมโรค ไดแก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทท่ี 3 
บทเรียนท่ีไดจากการถอดบทเรียน 
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สาระสำคัญ เทคนิค เคล็ดลับท่ีไดจากการถอดบทเรียน 
1. ข้ันเตรียมการถอดบทเรียน 
 คณะผูจัดทำการถอดบทเรียนจะตอง ทบทวน ศึกษา วิเคราะห เอกสารการดำเนินงานของ
กลุมเปาหมายท่ีจะดำเนินการถอดบทเรียน และคัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีมีความสำคัญท่ีสามารถใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการถอดบทเรียน   
2. ข้ันดำเนินการถอดบทเรียน 
 ข้ันเตรียมกอนการถอดบทเรียน  
 2.1 จะตองมีการประชุมทีมงาน เตรียมคำถามและอุปกรณท่ีตองใช เชน เครื่องบันทึกเสียง/
ภาพ/วีดีโอ/สมุด แบบฟอรมคูมือการปฏิบัติงาน  
 2.2 ทำการนัดหมายทีมงานและเจาของความรูและกำหนดหัวขอท่ีจะสนทนา 
 2.3 เตรียมบรรยากาศในหองประชุม ใหสงบ และผอนคลาย ไม มีสิ่ งรบกวนความคิด              
ใหมีความสุข ยิ้มแยมแจมใสและใหเกียรติเจาของความรู และใหพูดคุยสรางบรรยากาศใหผอนคลายกอน
ดำเนินการซักถาม ตองบอกเปาหมายกิจกรรมและสรางความเขาใจเก่ียวกับเปาหมาย กระบวนการ บทบาท
ของผูเขารวม และขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง/ภาพ/วีดีโอ  
 ข้ันตอนดำเนินการถอดบทเรียน  
 คณะผูจัดทำการถอดบทเรยีนจะตองนำพาใหผูเขารวมประชุมเลาเรื่องประสบการณในการทำงาน
ปญหาท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีคิดวาควรแกไข สิ่งท่ีอยากไดเพ่ือใหงานประสบความสำเร็จ พรอมท้ังชวยกันวิเคราะห      
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ปญหาอุปสรรค และสิ่งท่ีควรแกไขปรับปรุงรวมกัน โดยในข้ันตอนนี้จะใช
กระบวนการ สุนทรียะสาธก (Appreciative Inquiry: A.I.) (Coopperrider D. L. and Whitney D., 1999) 
สุนทรียสาธก คือ กระบวนการศึกษาคนหารวมกันเพ่ือคนหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดในตัวคนในองคกร เปนการคนหาอยาง
เปนระบบวาอะไรเปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหระบบดำเนินไปอยางดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือระบบนั้นสามารถบรรลุ   
วงจรสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry)  
  การคนหาประสบการณท่ีดีท่ีสุด  ( Peak Experience/Discovery) เปนการคนหา ขอเท็จจริงใน
เรื่องนั้นในสวนท่ีประสบความสำเร็จ จากนั้นเอาประสบการณท่ีไดไปสานตอเปนความฝน 
 วิสัยทัศน (Dream) เปนการกำหนดเปาหมายท่ีจะทำใหเกิดข้ึน บนพ้ืนฐานของความเปนไปได
ตามขอเท็จจริง 
 วางแผนทำใหวิสัยทัศนเปนจริง (Design) เปนการออกแบบ หาทางเลือกท่ีเปนไปไดท้ังหมดใน
การไปสูเปาหมาย ซ่ึงสามารถข้ึนเปนโครงแนวทางได 
 เริ่มตนทำ (Destiny) เปนการนำการออกแบบมาลงรายละเอียดการปฏิบัติอยางชัดเจนสามารถ
นำไปปฏิบัติไดจริง 
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2.3 วิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ 
 เม่ือไดขอสรุปคราวๆจากท่ีประชุม ทางทีมงานผูจัดทำการถอดบทเรียน จะนำจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส ภัยคุกคาม ปญหาอุปสรรค และสิ่งท่ีควรแกไขปรับปรุง มาวิเคราะหดวยกระบวนการ TOWS Matrix 
เพ่ือสรางทางเลอืกท่ีสอดคลองกับโอกาส และแกปญหาจุดออนโดยใชโอกาส หรือลดจุดออนจากการแกปญหา
ภัยคุกคาม แลวนำทางเลือกตางๆมาวางกลยุทธการดำเนินงานตามหลักกลยุทธการแขงขันกับเวลาเพ่ือ
ความสำเร็จขององคกร (Time Based Strategy : TBS) ท้ัง 6 ขอ 
โดยในข้ันตอนนี้จะใชใชวิธีการ SWOT เพ่ือวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม หรือขอจำกัดใน
การดำเนินงานเพ่ือหาองคความรูและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการดำเนินงานของกลุมเปาหมายในการ    
ถอดบทเรียน และจับคูวิเคราะหแบบ TOWS Matrix เพ่ือกำหนดกลยุทธท้ัง 4 แบบ ไดแก กลยุทธเชิงรุก     
กลยุทธเชิงรับ กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธเชิงปองกัน 
 

 

 
 
 
2.4 สังเคราะหบทเรียนและขอเสนอแนะ  
 หลังจากท่ีไดวิเคราะหปจจัยตางๆแลว นำมาเขียนรายงานการถอดบทเรียนตามข้ันตอน        
การถอดบทเรียน และชักชวนใหกลุมเปาหมายดำเนินการตามขอเสนอแนะของการถอดบทเรียน และติดตาม 
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การนำบทเรียนไปใชประโยชน 
ประสบการณจากวิธีปฏิบัติงานจริงของกลุมเปาหมายท่ีถอดความรู 

 การทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค 
อาจแบงภารกิจหลักออกเปน 3 เรื่อง ดังนี้  

      1. การประชุมคณะรัฐมนตรี แบงไดเปน 3 รูปแบบ ประกอบดวย 1) การใหความเห็น         
ตอหนวยงานอ่ืนท่ีเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2) การเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณา       
ของคณะรัฐมนตรีโดยกรมควบคุมโรค และ 3) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในประเด็นท่ัวไป            
ท่ีมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคดำเนินการ 

      2. ประชุมรัฐสภา แบงไดเปน 3 รูปแบบ ประกอบดวย 1) การตอบกระทูดวยวาจา 2) การตอบ
กระทูในราชกิจจานุเบกษา และ 3) การตอบขอหารือ 
                 3. การอภิปรายไมไววางใจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ในสภาผูแทนราษฎร 
ซ่ึงท้ัง 3 เรื่องเปนภารกิจท่ีตองอาศัยการกลั่นกรอง วิเคราะหขอมูลท่ีแมนยำ มีความรวดเร็วและทันเวลา      
ในการใหขอมูลผูบริหารระดับสูง ซ่ึงในการถอดบทเรียนการดำเนินงานจากวิธีปฏิบัติงานจริงของกลุมเปาหมาย
ในครั้งนี้ไดมีการ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาอุปสรรค และปจจัยสนับสนุนจากประสบการณการ
ดำเนินงานท่ีผานมา ดังนี้ 1. การประชุมคณะรัฐมนตรี รูปแบบท่ี 1) การใหความเห็นตอหนวยงานอ่ืนท่ีเสนอ
เรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลววามีสวนเก่ียวของกับกระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสงหนังสือมายังกรมควบคุมโรค เพ่ือให  
กรมควบคุมโรคชวยใหความเห็นตามขอพิจารณา รูปแบบ 2 การเสนอเรื่องเขาครมของหนวยงานใน         
กรมควบคุมโรค โดยหนวยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค หากมีเรื่องท่ีตองผานการพิจารณาเห็นชอบหรือ
แจงใหกับทางคณะรัฐมนตรีทราบ จะสงเรื่องมายังกองยุทธศาสตรและแผน เพ่ือใหกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน ดำเนินการสงเรื่องดังกลาว เขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนท่ีสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี
กำหนด รูปแบบท่ี 3 เม่ือมีมติใหกรมควบคุมโรคดำเนินการ กองยุทธศาสตรและแผนงานจะแจงหนวยงานท่ี
ตองปฏิบัติใหรับทราบ พรอมท้ังติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงานท่ีปฏิบัติ 2) ประชุมรัฐสภา          
รูปแบบท่ี 1 การตอบกระทูดวยวาจา คณะทำงานฯ จะตองเตรียมขอมูลในเรื่องท่ีรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวย   
วาการตองตอบกระทูสดดวยวาจาในสภาผูแทนราษฎร และตองเตรียมขอมูลเปนเอกสารหลักฐานใหพรอมเผื่อ
จะตองนำเอกสารหลักฐานดังกลาว ไปประกอบการตอบกระทูของรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวาการท่ี       
สภาผูแทนราษฎร  รูปแบบท่ี 2 การตอบกระทูในราชกิจจานุเบกษา และรูปแบบท่ี 3 การตอบขอหารือ     
เม่ือมีการประชุมสภาผูแทนราษฎร จะมีเรื่องวาระท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ         
ทุกหนวยงาน ซ่ึงจะมีขอคำถามหรือขอเสนอแนะการดำเนินงานจากสมาชิกในสภาผูแทนราษฎร โดยหลักๆ       
จะมี  2  รูปแบบ คือ 1. รูปแบบท่ี เปนหนาท่ีของหนวยงานราชการจะจัดอยู ในการตอบกระทู ใน               
ราชกิจจานุเบกษา และ 2. เปนการหารือ สอบถาม หรือใหขอเสนอแนะในการดำเนินงานแกหนวยงานจัดอยุ
ในการตอบขอหารือ 3) การอภิปรายไมไววางใจ  เม่ือถึงชวงการอภิปรายไมไววางใจทางคณะทำงานแบงเปน 
2 ทีม โดยทีมท่ี 1 จะไปประจำการอยูท่ีสภาผูแทนราษฎรรวมกับหนวยงานอ่ืนๆของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
เตรียมขอมูลและนำเสนอใหกับรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวาการ สวนอีกทีมจะคอยหาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
หนวยงานและแหลงขอมูลในท่ีตางๆและสรุปการอภิปรายในชวงเวลาของกรมควบคุมโรค 
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะวิธีการปองกันไมใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ผูเขารวมการถอดบทเรียนรวมกันวิเคราะหปญหาไดดังนี้  
 1. ไมมีกระบวนการทำงานท่ีชัดเจน จึงทำใหเกิดความสับสนของผูรับผิดชอบ เกิดการทำงานท่ี
ซ้ำซอน เวลาในการแกไขปญหา หรือการสืบคนขอมูลท่ีมีอยูอยางจำกัด 
 2. ไมมีคูมือในการดำเนินงาน ทำใหคนท่ีเขามาทำงานใหมหรือทำงานแทนไมสามารถทำงานได 
 3. ไมมีทำเนียบหรือรายชื่อ เบอรโทรศัพท ในการติดตอประสานงาน ทำใหเสียเวลาในการติดตอ
เพ่ือสอบถามหรือขอขอมูล การดำเนินงานจึงลาชาไมทันตามกำหนดเวลา 
 4. คณะทำงานยังไมมีความรูทางดานกฎหมาย ดานการแพทย ดานการสาธารณสุข และเทคนิค
วิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ 
 5. ไมมีงบประมาณและอุปกรณในการสนับสนุนงาน ไมมีคาลวงเวลาในการดำเนินงาน ซ่ึงงาน
สวนใหญจะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคณะทำงานตองใชอุปกรณสวนตัว เชน โนตบุค ปริ้นเตอร   
ในการดำเนินงาน   
ขอเสนอแนะจากการถอดบทเรียน 
 1. มีข้ันตอนการทำงาน Flow Chart ภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของ      
กรมควบคุมโรคและมีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 
 2. ทบทวนคำสั่ งคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ี เก่ียวของกับคณะรัฐมนตรี           
และรัฐสภาของกรมควบคุมโรค เพ่ือเปลี่ยนแปลงคณะทำงานและบทบาทหนาท่ี เนื่องจากคณะทำงานบางสวน
มีการโอนยายสถานท่ีปฏิบัติราชการและบางสวนมีภาระงานมากไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี  
 3. แก ไขเพ่ิม เติมบทบาทกลุ มประสานงานพิ เศษ ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน              
เพ่ือไมใหเกิดการซ้ำซอนในบทบาทหนาท่ีของกลุมประสานงานพิเศษกับคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 4. มีการสรางเครือขายการดำเนินงาน จัดทำทำเนียบในการติดตอประสานงานท้ังในสวนของ
กรมควบคุมโรคและเครือขายภายนอก  
 5. การติดตอสื่อสารควรใช  LINE E-mail เพราะงานสวนใหญจะเปนงานท่ีตองใชขอมูล       
อยางเรงดวน 
 6. จัดอบรมบุคลากรในคณะทำงานฯ ใหมีทักษะในการยอความ เขียนรายงานทางวิชาการ
ทางดานกฎหมาย การแพทย การสาธารณสุขและอ่ืนๆ 
 7. เพ่ิมอุปกรณในการดำเนินงาน เชน คอมพิวเตอร โนตบุค ปริ้นเตอร 
แนวทางพัฒนาตอยอด 
 1. จัดใหมีการถายทอดประสบการณ ถายทอดองคความรูจากผูมีประสบการณจากสาขาวิชา
ตางๆอยางตอเนื่อง  
 2. จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในกรมควบคุมโรค         
เพ่ือปรับปรงุกระบวนงาน 
 3. มีคูมือการปฏิบัติในแตละบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน 
 4. มีการกำกับ ติดตามแบะประเมินผลการดำเนิงาน 
 5. ปรับเปลี่ยนโครงสรางจากคณะทำงานฯ เปนกลุมงานท่ีมีสายยังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีการวัด  
คาผลงานและไดรับจากจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน 
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จากการ SWOT การดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาของกรมควบคุมโรค  ไดขอสรุปดังตอไปนี้ 
  
จุดแข็ง (Strength) ของการทำเดินงานท่ีผานมา 
 1. บุคลากรในคณะทำงานมีทักษะการดำเนินงาน มีความมุงม่ัน มีสมรรถนะการดำเนินงาน
ทันทวงทีตอเหตุการณ และสามารถประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางรวดเร็ว 
 2. มีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน 
 3. มีสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 
 4. มีเครือขายการทำงานภายในหนวยงาน 
 5. มีเทคโนโลยีในการสื่อสารภายในหนวยงานท่ีดี เชน ไลนกลุม 
 6. มีอุปกรณพรอมในการทำงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค ปริ้นเตอร 
 7. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอยางเพียงพอ 
  
จุดออน (Weakness) ของการทำเดินงานท่ีผานมา 
 1. ถึงแมจะมีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน และมีสายบังคับบัญชา มีเครือขายการทำงาน แตมี
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดจริงจำนวนนอยเม่ือเทียบกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ทำใหงานสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรคเกิดเปนภาระงานกับเจาหนาท่ีมากข้ึน สงผล
ตอประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำและงานภารกิจนี้ลดลง 
 2. บุคลากรขาดความรูดานวิชาการแพทย การสาธารณสุข ความรูดานภาษา และทักษะการ
เขียนรายงาน 
 3. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) 
 4. ไมมีแผนการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน 
 5. การจัดเก็บรายงาน ขอมูล ขาดระบบ ท่ีจะสงผลใหเปน Big Data 
 6. ไมมีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน 
 
โอกาส (Opportunity) ของการทำเดินงานท่ีผานมา 
 1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโอกาสในการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน 

เกิดการยกระดับการดำเนินงาน ใชการสื่อสารและสงขอมูลทางออนไลนมากข้ึน  
 2. ทำใหเกิดการทบทวนแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทางดานสาธารณสุขฯ 
 3. ทำใหพัฒนาความรู ชุดความรูแนวทางการทำงาน และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 4. เกิดการพัฒนาเครือขายการทำงาน 
 5. ประชาชนใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน 
 6. กฎหมายหรือ พ.ร.บ ท่ีเก่ียวของกับการปองกัน ควบคุมโรค ไดรับการแกไข ปรับปรุง                   
และใหความสำคัญมากข้ึน  
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อุปสรรค (Threat) ของการทำเดินงานท่ีผานมา 
 1. ระยะเวลาท่ีหนังสือขอขอมูลมาลาชา ทำใหมีระยะเวลาในการดำเนินการนอย ทำใหงานเสร็จ
ไมทันตามกำหนด 
 2. การขอขอมูลกับหนวยงานตางกรม หรือตางกระทรวงทำไดยาก ไมมีเจาของงานท่ีชัดเจน           
ติดตอประสานงานยาก ใชเวลานาน 
 3. ระยะเวลาในการกลั่นกรองเอกสารนานและผานหลายข้ันตอน โดยเฉพาะเอกสารท่ีมีเนื้อหา
เก่ียวของกับขอกฎหมาย  
 
นำมาสรุปเปนแผนงานและกลยุทธไดดังตอไปนี้ 
ผลการถอดบทเรียนในการพัฒนาแผนกลยุทธเชิงรุก พบวา 
      ๑. พัฒนาคณะทำงานฯ ใหเปนกลุมงานเฉพาะ มีการวางสายบังคับบัญชา มีงบประมาณและ
แผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน การติดตามประเมินผลการทำงาน 
      ๒. สรางแนวทางการปฏิบัติงานแบบใหม ท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีการ
ติดตอสื่อสาร 
     ๓. พัฒนาเครือขายในการทำงานใหมระหวางหนวยงานภายในกรม และเครือขายภายนอก 
      ๔. แผนพัฒนาบุคลากรของกองยุทธศาสตรและแผนงาน ใหมีทักษะการติดตอประสานงาน    
การเขียนรายงานทางวิชาการ หรือแผนการจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี 
     ๕. เตรียมจัดหางบประมาณ เพ่ือเตรียมการจัดจางบุคลากรในกรณีจำเปน เรงดวน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและระบบตอบแทนท่ีเปนธรรม สำหรับบุคลากรท่ีตองปฏิบัติงานในคณะทำงานนี้เพ่ิมเติม      
จากหนาท่ีปกติ 
 
ผลการถอดบทเรียนในการพัฒนาแผนกลยุทธเชิงแกไข พบวา 
      ๑. แผนพัฒนาบุคลากร จัดอบรมเสริมความรูดานการแพทยและสาธารสุขใหบุคลกรทุกระดับ  
      ๒. ทบทวนแผนการทำงานและจัดสรรบทบาทหนาท่ีในคณะทำงานใหชัดเจน 
      ๓. มีแผนงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง เปนธรรม เชนการจัดซ้ือ จัดจาง วัสดุ 
อุปกรณท่ีจำเปนและคาตอบแทนสำหรับคณะทำงานฯ 
      4. แผนการพัฒนาระบบขอมูล การเชื่อมตอขอมูลอยางถูกตอง รวดเร็ว รวมถึงพัฒนา Big Data 
 
ผลการถอดบทเรียนในการพัฒนาแผนกลยุทธเชิงปองกัน พบวา 
      ๑. จัดทำแผนหนุนเสริมบุคลากร เนื่องภาระงานในปจจุบันมีมาก จึงควรเตรียมการปองกัน
บุคลากรโยกยายลาราชการในกรณีตาง ๆ หรืออาจลาออกจากหนวยงาน  
      ๒. เสริม จัดเพ่ิมบุคคลากร ในกรณีท่ีบุคลากรลาราชการ และมีบุคลกรไมเพียงพอในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
      3. แผนพัฒนาระบบการสื่อสารท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพ่ือปองกันการสื่อสาร
ท่ีผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน (งานอภปิรายในสภาฯ ของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวย) 
     4. แผนการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณท่ีจำเปนเรงดวน ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวน หรือนอก
เวลาราชการ 
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ผลการถอดบทเรียนในการพัฒนาแผนกลยุทธเชิงตั้งรับ พบวา 
 ๑. แผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน การบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ๒. แผนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ และแกปญหา
เฉพาะหนา (ทักษะการติดตอสื่อสาร ประสานงาน การเขียนบทความเชิงวิชาการ กฎหมาย) 
 3. เสนอจัดทำคำสั่งคณะทำงานในระดับกรม และกำหนดแผนผังการทำงาน บทบาทหนาท่ีให
ชัดเจน ซ่ึงจะลดภาระงานของกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
 4. จัดทำทำเนียบเครือขายการดำเนินงานท้ังภายในและภายนอกกรม 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกลยุทธ ในการพัฒนางานการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาของกรมควบคุมโรค  
 1. แผนพัฒนาคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
ของกรมควบคุมโรค เชน พัฒนาจากคณะทำงานฯ ใหเปนกลุมงาน มีคางานของบุคลากรในกลุมงาน             
มีสายบังคับบัญชา มีบทบาทหนาท่ีกลุมงานและบุคลากร แผนผังการทำงาน คูมือการปฏิบัติงาน แผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนเพ่ิมเสริมกำลังบุคลากร 
 2. แผนการพัฒนาระบบขอมูล การเชื่อมตอขอมูลอยางถูกตอง รวดเร็ว รวมถึงพัฒนา Big Data  
 3. แผนพัฒนาเครือขายในการทำงานใหมใหมากข้ึน ท้ังเครือขายภายในกรมและนอกกรม          
เชน จัดทำทำเนียบเครือขาย กลุมไลนเฉพาะกิจ 
 4. แผนพัฒนาบุคลากร ให มีสมรรถนะเพ่ิมมากข้ึน เชนพัฒนาความรูทางการแพทย               
และสาธารณสุข พัฒนาทักษะสื่อสารเพ่ือใชในการพัฒนางานดานเครือขาย การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
กฎหมาย 
 5. แผนพัฒนาระบบการสื่อสารท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพ่ือปองกันการสื่อสาร
ท่ีผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน (งานอภิปรายในสภาฯ ของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวย) 
 6. แผนพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงาน ท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล 
 7. แผนจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการ เชน คาผลิตเอกสาร คาลวงเวลา คาจางบุคลากร
ในกรณีจำเปนเรงดวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทท่ี 4 
ผลลัพธท่ีคาดหวังจากการนำ        
องคความรูท่ีไดไปใชงานจริง 

 
 
 
 
 
 



27 

 

ผลลัพธท่ีคาดหวังจากการนำองคความรูไปใชจริง 
 การดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรี          
และรัฐสภาของกรมควบ คุม โรค  มี โครงสร างการทำงาน ท่ีชั ด เจน  มีสายยั งคับบัญ ชาท่ี แนนอน                  
หรือมีการยกระดับเปนกลุมงาน มีกระบวนการทำงานท่ีชัดเจน บุคลากรในคณะทำงานรูบทบาทหนาท่ีของตน 
สามารถทำงานทดแทนกันไดโดยอาศัยคูมือการปฏิบัติงาน ผลงานถูกตองและมีความรวดเร็วทันเวลา         
ทันตอสถานการณ รวมถึงบุคลากรท่ีทำงานมีความสุข ไมรูสึกเปนภาระท่ีมากข้ึนจากการทำงานปกติ        
และไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทำงาน 
 
การประเมินความพึงพอใจภายหลังการนำองคความรูไปใชจริง 
 คณะผูจัดทำการถอดบทเรียนจัดทำเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค ใหกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของภายในกรมและนอกกรมทำการประเมินผลการดำเนินงานหลังจากท่ีไดเปลี่ยนแปลงการ
ดำเนิงานตามขอเสนอแนะของการถอดบทเรียน และทางคณะผูจัดทำจะดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการ
ประเมินใหกับคณะทำงานสนับสนุนฯ ทราบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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