
 

 

              

       รายงานสรปุบทเรียนการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 

มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู ้ 
(Data Management & Knowledge Management) 

รอบที่ 1  : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ   กรมอนามัย 

 
 



รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และสรุปบทเรียน 

มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management) 
   รอบที่ 1  : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 ) 

ขั้นที่ 1 หน่วยงานรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็น (Critical Knowledge) / สถานการณ์ปัญหาการ
ด าเนินงานในความรับผิดชอบ กับช่องว่าง (Gap) ของความรู้ของบุคลากร และจัดท าสรุปรายงานการวิเคราะห์
การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรเป็นภาพรวมของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 

จากการส ารวจข้อมูลการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ของบุคลากร ส านักส่งเสริมสุขภาพปี 2562    
(กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย, กันยายน 2563)  พบว่า มีผู้ตอบแบบส ารวจ 
ร้อยละ 86.4 เพศหญิง ร้อยละ 84.2 เพศชาย ร้อยละ 15.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปร้อยละ 31.6 ส่วนใหญ่
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.6  เป็นข้าราชการ ร้อยละ 68.4 มีต าแหน่งทางด้านวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ร้อยละ 29.8  ระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่ระยะเวลา 1 - 5 ปี 
ร้อยละ 45.6 ด้านการผลิตงานวิจัยตั้งแต่รับราชการจนถึงปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตงานวิจัยเลย ร้อยละ 
40.4 ผลิตงานวิจัยจ านวน 1 - 2 เรื่อง ร้อยละ ๓๖.๘ และงานวิจัยส่วนใหญ่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพียง    
ร้อยละ 28.6  
           ความคิดเห็นระดับมากที่สุด 3 อันดับ ต่อการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย อันดับ 1 ต้องการให้
หน่วยงานมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือการสร้า งงานวิจัย ร้อยละ 53.58  
อันดับ 2 ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในจัดท าการศึกษาวิจัย 49.59 อันดับ 3 มีการก ากับ 
ติดตาม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกลุ่มฝ่ายอย่ างสม่ าเสมอ ร้อยละ 49.21 ส่วนด้านความคิดเห็น          
ต่อความคาดหวังการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยระดับน้อยที่สุด 2 อันดับ พบว่า อันดับ 1 มีการผลิต
งานวิจัยอย่างสม่ าเสมอจนเป็นงานประจ า ร้อยละ 64.30 อันดับ 2 การเป็นพ่ีเลี้ยงการผลิตผลงานวิจัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน และ/หรือภายนอกได้ ร้อยละ 55.08  
เอกสารแสดงหลักฐาน  
หลักฐานระดับ 1.1  ข้อมูลการส ารวจการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ส านักส่งเสริมสุขภาพปี 2562 
หลักฐานระดับ 1.2. รายงานการวิเคราะห์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นที่ 2 จัดท าแผนการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน  

จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาวิชาการและการวิจัยส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563  โดยส านักส่งเสริมสุขภาพ 
มอบให้กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเป็นผู้ด าเนินงาน ดังนี้  
โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการ
ด าเนินงาน 

เป้าประสงค ์ กิจกรรมส าคญั//กิจกรรมย่อย หน่วยงานท่ี
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ส านักส่งเสริมสขุภาพ ปี 2563  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรท่ีมสีมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล  
1.แผนการ
พัฒนาการจัด 
การข้อมูล
ความรู้ 
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
ส านักส่งเสริม
สุขภาพ  
ปี 2563 
 เป้าหมาย 
"การเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้” 
(Learning 
Organization) 
และมสีรรถนะ
สูง (High 
Performance 
Organization)" 

1. ขับเคลื่อนและ
ผลักดัน  
การศึกษา วิจัย 
สร้างนวัตกรรม 
และการจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 
 
 

1.มีระบบ
การก ากับ
ติดตาม 
แบบ 
Coaching 
 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ เดือนละ   1 ครั้ง        

กลุ่มสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

ต.ค 62 –  
กย.63 

2. การส ารวจชุดข้อมูลความรู้ 
งานวิจัยและนวัตกรรม ของ
บุคคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ                                                                   

 
“  ” 

ต.ค 62 –  
กย.63 

3. ประกาศนโยบายเพื่อการ
ขับเคลื่อนวิชากรและการวิจยั ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ      

“  ” ม.ค 63  

4. สร้างแรงจูงใจสรา้งผลงานวิจยั
ดีเด่น   

       “” เมย.-พค63 

5..สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงาน 
และเผยแพรผ่ลงาน ทั้งภายใน 
ประเทศและตา่งประเทศ                                    

“  ” ต.ค 62 - กย.63 

6. แสวงหางบประมาณเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและนวตักรรม   จากแหล่ง
ทุนต่างๆ 

“  ” ต.ค 62 - กย.63 

 
 

2.พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
สร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม          
 

มีชุด
โครงการ 
วิจัยหรือ
งานวิจัย ใน
การส่งเสริม
สุขภาพกลุม่
วัย 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ การจดัการข้อมลู
ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 
2.พัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง (Coaching) 
เพื่อเป็นผู้ให้ ค าปรึกษา  แนะน า  
ช่วยเหลือ สนบัสนุน  ก ากับ ติดตาม                              
3. พิจารณาการขอจริยธรรมวิจยัของ
หน่วย ก่อนส่ง ขอจริยธรรม กรม
อนามัย    

กลุ่มสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

กพ  -มีค.63 
 
 

๓.พัฒนาการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ
ให้เป็นหมวดหมู ่

เกิดระบบ
การจัดการ
ความรู้ที่
เป็น
หมวดหมู ่

1.จัดท าระบบการจัดการความรู้ 1 
เรื่อง องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมลู 
1.1 รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม
ของทุกกลุ่มฝ่ายในส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
1.2 จัดหมวดหมู่แผนท่ีความรู้ ข้อมูล
ที่มีอยู่และความรู้ที่ขาดหาย 

  ต.ค 62 - กย.63 



เอกสารแสดงหลักฐาน  
หลักฐานระดับ 2 แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพปี 2563 

ขั้นที่ 3  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตจ านงต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วยการ
สื่อสารถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู้ของหน่วยงาน ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูล
และความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมอบหมายผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาติดตามการด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน  
- มีรายงานการติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรอง  ทุกเดือนและน าขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่10 ของเดือนถัดไป  
ผลการด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  : นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา แสดงเจตจ านงต่อการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วยการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูล
และความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมอบหมายผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมา ติดตามการด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน ในการประชุมของส านักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2563  

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัยได้จัดท าหนังสือเวียนถึงหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขอความร่วมมือให้
บุคลากรของท่านส่ง ข้อมูล & ความรู้  หมายถึง  งานวิจัย / R to R / CQI / สรุปบทเรียน / เรื่องเล่า (KM) /
ความรู้ที่ได้จกการทบทวนวรรณกรรม / ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)  โดยข้อมูล & 
ความรู้ที่ส่ง ขอให้ระบุชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน ด้วย และขอให้ส่งเป็นเอกสารผ่านคณะกรรมการวิชาการ
และการวิจัย ของแต่ละกลุ่มช่วยพิจารณากลั่นกรอง ก่อนส่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ขอให้ส่งผลงานเป็นเอกสาร
และรูปแบบไฟล์ มาที่กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย  e-mail: Research.anamai.62@gmail.com 
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ก่อนเสนอ ผู้อ านวยการ  เพ่ือเผยแพร่  ผ่านเว็บไซด์ส านักส่งเสริมสุขภาพต่อไป 
เอกสารแสดงหลักฐาน  
หลักฐานระดับ 3.1.1 ภาพถ่ายพิธีแสดงเจตจ านงต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข วันที่ 21 
มกราคม 2563 

 

     

   



  

 

หลักฐานระดับ  3.1.2 . หนังสือแจ้งเวียนเรื่องขอส่งประกาศส านักส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง “นโยบายส่งเสริมให้
บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบ” เลขที่ ส.ธ 0923.06/ว.774 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2563 
หลักฐานระดับ 3.1.3 ประกาศส านักส่งเสริมสุขภาพเรื่อง “นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและ
ความรู้อย่างเป็นระบบ” ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 
หลักฐานระดับ 3.1.4 รายงานสรุปมติการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2563 
หลักฐานระดับ 3.2 หนังสือแจ้งเวียนเรื่อง ขอส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
เลขที่ ส.ธ 0923.08/ว.1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
หลักฐานระดับ 3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจัดท าข้อมูลและความรู้ และส่งสรุปรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ และแผนพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ เลขที่ ส.ธ 0923.06/123  ลง
วันที่ 4 มค 63  
หลักฐานระดับ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียน ขอส่งสรุปผลข้อมูล&ความรู้ที่ได้รับและขอความร่วมมือแจ้งผู้ที่ยังไม่ส่ง
ให้ส่งข้อมูลด้วย เลขท่ี สธ 0923.06/1369 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
หลักฐานระดับ 3.3.3 หนังสือบันทึกจากกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ผ่านผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
สุขภาพ ถึงหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลความรู้ ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 4 : ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ส านักส่งเสริม
สุขภาพ ปี 2563  
ผลการด าเนินงาน : 
โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการ
ด าเนินงาน 

เป้าประสงค ์ กิจกรรมส าคญั//กิจกรรมย่อย หน่วยงานท่ี
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการตาม
แผน 

แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ส านักส่งเสริมสขุภาพ ปี 2563  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรท่ีมสีมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล  
1.แผนการ
พัฒนาการจัด 
การข้อมูล
ความรู้ 
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
ส านักส่งเสริม
สุขภาพ  
ปี 2563 
 เป้าหมาย 
"การเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้” 
(Learning 
Organization) 
และมสีรรถนะ
สูง (High 
Performance 
Organization)" 

1. ขับเคลื่อนและ
ผลักดัน  
การศึกษา วิจัย 
สร้างนวัตกรรม 
และการจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 
 
 

1.มีระบบ
การก ากับ
ติดตาม 
แบบ 
Coaching 
 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ เดือนละ   1 ครั้ง        

กลุ่มสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

ครั้งที1่: 16ตค 62 
ครั้งที2่: 9 ธค 62
ครั้งที3่: 19มค 63 
ครั้งที่ 4: 5 มีค 63 

2. การส ารวจชุดข้อมูลความรู้ 
งานวิจัยและนวัตกรรม ของ
บุคคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ                                                                   

 
“  ” 

ต.ค 62 –  
กย.63 

3. ประกาศนโยบายเพื่อการ
ขับเคลื่อนวิชากรและการวิจยั ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ      

“  ”  21 ม.ค 63  

4. สร้างแรงจูงใจสรา้งผลงานวิจยั
ดีเด่น   

       “” เมย.-พค63 

5..สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงาน 
และเผยแพรผ่ลงาน ทั้งภายใน 
ประเทศและตา่งประเทศ                                    

“  ” ต.ค 62 - กย.63 

6. แสวงหางบประมาณเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและนวตักรรมจากแหลง่
ทุนต่างๆ 

“  ” ต.ค 62 - กย.63 

 
 

2.พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
สร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม          
 

มีชุด
โครงการ 
วิจัยหรือ
งานวิจัย ใน
การส่งเสริม
สุขภาพกลุม่
วัย 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ การจดัการข้อมลู
ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 
2.พัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง (Coaching) 
เพื่อเป็นผู้ให้ ค าปรึกษา  แนะน า  
ช่วยเหลือ สนบัสนุน  ก ากับ ติดตาม                              
3. พิจารณาการขอจริยธรรมวิจยัของ
หน่วย ก่อนส่ง ขอจริยธรรม กรม
อนามัย    

กลุ่มสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

ครั้งที่ 1:  
17 -18 ก.พ 63 
ครั้งที่ 2 :  
24 - 25 ก.พ 63 
 

๓.พัฒนาการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ
ให้เป็นหมวดหมู ่

เกิดระบบ
การจัดการ
ความรู้ที่
เป็น
หมวดหมู ่

1.จัดท าระบบการจัดการความรู้ 1 
เรื่อง องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมลู 
1.1 รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม
ของทุกกลุ่มฝ่ายในส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
1.2 จัดหมวดหมู่แผนท่ีความรู้ ข้อมูล
ที่มีอยู่และความรู้ที่ขาดหาย 

  ต.ค 62 - กย.63 



ขั้นที่ 5 : รายงานผลการติดตามการด าเนินงานและเผยแพร่ 
5.1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ส านักส่งเสริมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน : วิเคราะห์ Gap ความรู้ ก าหนดกรอบการพัฒนางานวิชาการ วางแผนการขับเคลื่อน
พัฒนางาน  การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)  ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือยกระดับหน่วยงานให้ “มุ่งสู่องค์กรน าด้านการส่งเสริมสุขภาพ”ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย คณะกรรมการ กพว. ส านักส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 25 คน โดยมีกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการ
วิจัยเป็นผู้ด าเนินการประชุม  
เอกสารหลักฐาน  
หลักฐานระดับ 4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ วิจัย และยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
5.2. การส ารวจชุดข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ของบุคคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ  
ผลการด าเนินงาน 

จากการส ารวจข้อมูลการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ของบุคลากร ส านักส่งเสริมสุขภาพปี 2562    
(กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย, กันยายน 2563)  พบว่า มีผู้ตอบแบบ
ส ารวจ ร้อยละ 86.4 เพศหญิง ร้อยละ 84.2 เพศชาย ร้อยละ 15.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปร้อยละ 31.6 
ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.6  เป็นข้าราชการ ร้อยละ 68.4 มีต าแหน่งทางด้านวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ร้อยละ 29.8  ระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่ระยะเวลา 1 - 
5 ปี ร้อยละ 45.6 ด้านการผลิตงานวิจัยตั้งแต่รับราชการจนถึงปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตงานวิจัยเลย 
ร้อยละ 40.4 ผลิตงานวิจัยจ านวน 1 - 2 เรื่อง ร้อยละ ๓๖.๘ และงานวิจัยส่วนใหญ่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพียง ร้อยละ 28.6 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าการน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ บทบาท ภารกิจ 
และกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย เพ่ือรองรับความท้าทายท่ามกลางบริบท
ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น การพัฒนาสมรรถนะก าลังคนเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญยิ่ง  

จึงขอเสนอข้อเสนอต่อการพัฒนางานวิชาการและการวิจัย โดยให้จัดท าโครงการพัฒนาวิชาการและ      
การวิจัยส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563 ด าเนินงาน 3 ประเด็น   
ประเด็นที่ 1 ขับเคลื่อนและผลักดันการศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรมและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ประเด็นที่ 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
ประเด็นที่ 3. พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมของส านักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นหมวดหมู่ 
เอกสารหลักฐาน 
หลักฐานระดับ 1.1 ข้อมูลการส ารวจการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ส านักส่งเสริมสุขภาพปี 2562 
หลักฐานระดับ 1.2 รายงานการวิเคราะห์ความรู้ของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 
หลักฐานระดับ 2 แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี  
 
 
 
 



5.3 ประกาศนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนวิชากรและการวิจัย ส านักส่งเสริมสุขภาพ        
ผลการด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  : นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา แสดงเจตจ านงต่อการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วยการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
จัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมอบหมายผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมา ติดตามการ
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน ในการประชุมของส านักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 2563 
เอกสารหลักฐาน 
หลักฐานระดับ  3.1.2 . หนังสือแจ้งเวียนเรื่องขอส่งประกาศส านักส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง “นโยบายส่งเสริมให้
บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบ” เลขที่ ส.ธ 0923.06/ว.774 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2563 
หลักฐานระดับ 3.1.1 ภาพถ่ายพิธีแสดงเจตจ านงต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข วันที่ 21 
มกราคม 2563 
หลักฐานระดับ 3.1.3 ประกาศส านักส่งเสริมสุขภาพเรื่อง “นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและ
ความรู้อย่างเป็นระบบ” ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 
หลักฐานระดับ 3.1.4 รายงานสรุปมติการประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2563 
หลักฐานระดับ 3.2 หนังสือแจ้งเวียนเรื่อง ขอส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
เลขที่ ส.ธ 0923.08/ว.1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
5.4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ ทักษะประสบการณ์ การจัดการข้อมูลความรู้ 
งานวิจัยและนวัตกรรม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการข้อมูลและความรู้สู่ความส าเร็จองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง”  
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ การจัดการข้อมูลความรู้อย่างมืออาชีพ  
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพของเอกสารผลงานวิจัยและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจ  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ด าเนินการจัดประชุม 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 จัดประชุมวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สาย
งานสนับสนุน  มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 50 คน     
ครั้งที่ 2 จัดประชุม วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ สายวิชาการ 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 35 คน  
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ได้รับจากการประชุม   
1.บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ มีทักษะ ประสบการณ์ การจัดการข้อมูลความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
จากผลการทดสอบความรู้ (DM&KM) ก่อน-หลัง เข้าประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ มีความสามารถจัดท าเอกสารผลงานวิชาการ ข้อมูลความรู้ ได้สอดคล้องกับ
ภารกิจงานที่รับผิดชอบได้  
เอกสารหลักฐาน  
หลักฐานระดับ 4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ วิจัย และยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
ขั้นตอนที่  5 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานและเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน  

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ท าหนังสือถึงหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือขอความร่วมมือให้บุคลากร
ของท่านส่ง ข้อมูล & ความรู้  หมายถึง  งานวิจัย / R to R / CQI / สรุปบทเรียน / เรื่องเล่า (KM) /ความรู้ที่
ได้จกการทบทวนวรรณกรรม / ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน  3 ปี) ขอให้ระบุชื่อเจ้าของ
ผลงานและกลุ่มงานด้วย ขอให้ส่งเป็นเอกสารผ่านคณะกรรมการวิชาการและการวิจัย ของแต่ละกลุ่มงาน ช่วย
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนส่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และขอให้ส่งผลงานเป็นเอกสารและรูปแบบไฟล์ มาที่กลุ่ม
สนับสนุนวิชาการและการวิจัย  e-mail: Research.anamai.62@gmail.com ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
ก่อนเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือเผยแพร่  ผ่านเว็บไซด์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
เอกสารหลักฐาน  
หลักฐานระดับ 3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจัดท าข้อมูลและความรู้ และส่งสรุปรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ และแผนพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ เลขที่ ส.ธ 0923.06/123  ลง
วันที่ 4 มค 63  
หลักฐานระดับ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียน ขอส่งสรุปผลข้อมูล&ความรู้ที่ได้รับและขอความร่วมมือแจ้งผู้ที่ยังไม่ส่ง
ให้ส่งข้อมูลด้วย เลขท่ี สธ 0923.06/1369 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
หลักฐานระดับ 3.3.3 หนังสือบันทึกจากกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ผ่านผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
สุขภาพ ถึงหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลความรู้ ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 
 

รายการ รุ่นที ่ 1 กลุ่มสนับสนุน รุ่นที ่2 กลุ่มวิชาการ 

ผู้ท าแบบทดสอบทั้งหมด 31 23 

ค่าเฉลี่ยคะแนน ก่อนเรียน 6.4 5.7 

ค่าเฉลี่ยคะแนน หลังเรียน 7.8 7.3 

ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน-หลังประชุม 7.1 6.5 



  
2. รายงานผลการจัดท าข้อมูล & ความรู้รายบุคคล ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ 

เดือนมกราคม : บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพน าข้อมูล & ความรู้ขึ้นเว็บไซด์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 52   

          

 
 



เดือนกุมภาพันธ์ : บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพน าข้อมูล & ความรู้ ขึ้นเว็บไซด์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 90  
ผลการด าเนินงาน  
พบว่า ร้อยละ 90 ของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพน าข้อมูล & ความรู้ ขึ้น Website หน่วยงาน 
 

 
 

 
 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ได้แสดงเจตจ านงต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วยการ
ประกาศนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมอบหมาย
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ติดตามการด าเนินการเป็นไปตามแผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563 ในการประชุมส านักส่งเสริม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563   
2 . คณะกรรมการวิชาการและการวิจัย(ก.พ.ว) ของแต่ละกลุ่มมีบทบาทในการช่วยก ากับ ติดตาม และ
พิจารณากลั่นกรองงานข้อมูล & ความรู้ ของบุคลากรในกลุ่มงาน ก่อนส่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ท าให้เอกสาร
ผลงานวิจัยและการจัดการความรู้ของบุคคล หน่วยงาน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
3. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)  
*ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลด้วย* และน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบด้วย ท าให้
ได้รับความร่วมมือจากของบุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงาน 
4. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบงานในการจัดท าช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
DM&KM ส านักส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการน าข้อมูล & ความรู้ขึ้นเว็บไซด์ ท าให้มีการเผยแพร่ผลงานได้ทัน
ตามก าหนดเวลา  
 

90% 

10% 

ผลการด าเนินงานจัดการข้อมูลความรู้
รายบุคคล  

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

จ ำนวนที่ส่ง 

จ ำนวนที่ไม่ได้ส่ง 

สรุปผลการจัดท าข้อมูล&ความรู้ DM&KM รายบุคคล 
ขึ้นเว็บไซด์ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มงาน จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ส่ง ไม่ส่ง 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 18 17 1 

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  12 9 3 

กลุ่มอนามัยวยัเรยีน  12 10 2 

กลุ่มอนามัยวยัท างาน 12 12 
 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ  7 7 
 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์ 13 13 
 

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ  5 5 
 

กลุ่มอ านวยการ 36 31 5 

รวมทั้งหมด 115 104 11 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 11:00น. 



ปัญหาอุปสรรค 
บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งไม่เล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าข้อมูลความรู้ โดยให้
เหตุผลว่า “มีภาระงานมาก”จงึไมส่่งผลง 
เอกสารหลักฐาน 
หลักฐานระดับ 3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจัดท าข้อมูลและความรู้ และส่งสรุปรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ และแผนพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ เลขที่ ส.ธ 0923.06/123  ลง
วันที่ 4 มค 63  
หลักฐานระดับ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียน ขอส่งสรุปผลข้อมูล&ความรู้ที่ได้รับและขอความร่วมมือแจ้งผู้ที่ยังไม่ส่ง
ให้ส่งข้อมูลด้วย เลขท่ี สธ 0923.06/1369 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
หลักฐานระดับ 5. 1 หนังสือบันทึกจากกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ผ่านผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
สุขภาพ ถึงหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลความรู้ ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
หลักฐานระดับ 5.2 รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 28 2 63 
ขั้นที่ 6 : ติดตามผลลัพธ์ของกระบวนการตามแผนการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน ด้ายการวัด
ผลลัพธ์จากร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานน าข้อมูล & ความรู้ ขึ้น Website หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน  พบว่า ร้อยละ 90 ของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพน าข้อมลู & ความรู้ ข้ึน Website หน่วยงาน 

  

 

เอกสารหลักฐาน                                                                                          
หลักฐานระดับ 5. 1 หนังสือบันทึกจากกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ผ่านผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
สุขภาพ ถึงหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลความรู้ ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
หลักฐานระดับ 5.2 รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2  
                                                                                       
                                                                                       นางอาริสรา  ทองเหม 
                     ผู้จัดท ารายงาน  
  

90% 

10% 

ผลการด าเนินงานจัดการข้อมูลความรู้
รายบุคคล  

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

จ ำนวนที่ส่ง 

จ ำนวนที่ไม่ได้ส่ง 

 
สรุปผลการจัดท าข้อมูล&ความรู้ DM&KM รายบุคคล 

ขึ้นเว็บไซด์ ส านักส่งเสริมสขุภาพ 

 กลุ่มงาน จ านวนทั้งหมด   จ านวนที่ส่ง ไม่ส่ง  
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 18 17 1 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  12 9 3 
กลุ่มอนามัยวยัเรยีน  12 10 2 
กลุ่มอนามัยวยัท างาน 12 12   
กลุ่มพัฒนาศักยภาพ  7 7   
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์ 13 13   
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ  5 5   
กลุ่มอ านวยการ 36 31 5 

          รวมทั้งหมด 115 104 11 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 11:00น. 


