
รายงานผลการตดิตามกาํกับตัวชีวั้ด

ประจาํเดอืนกุมภาพนัธ ์2563

โดย…กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย



ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 

ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข

มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู 

(Data Management & Knowledge Management)



มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู (DM&KM)

*กาํหนดใหเ้ป็นตวัชีวั้ดรายบุคคลดว้ย*

กลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยั



กลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยั



กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน

1. การกําหนดนโยบายการกําหนดมาตรการ และการกําหนดความรู      
แยกเปนแตละมิติ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานแสดงเจตจํานงตอการขับเคลื่อน

หนวยงานใหเปนองคกรสรางสุขดวยการสื่อสารถายทอด

นโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรูของหนวยงาน ในการ

สงเสริมใหบุคลากร มีการจัดการขอมูลและความรูอยางเปน

ระบบ รวมถึงมอบหมายผูบังคับบัญชาในระดับรองลงมา

กลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยั

การประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ วันท่ี 21 มกราคม 2563



ประกาศนโยบายสงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการขอมูลและความรูอยางเปนระบบ

กลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยั

ผลผลิต



• หนังสือแจงเวียน 

• ขอความรวมมือจัดทําขอมูลและความรู และสงสรุปรายงานการวเิคราะห
สถานการณการจัดการความรู แผนการฯ 

เลขท่ี สธ 0923.06/163 ลงวันท่ี 4 มค 63

• ขอสงประกาศนโยบายสงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการความรู 

• เลขท่ี สธ 0923.06/ว.774 วันท่ี 31 มค 2663

•

-

ผลผลิต



กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน

2. จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากร         
มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู รวมกัน                
เพ่ือตอบโจทยการทํางานขององคกร

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณ การจัดการขอมูลความรูอยางมืออาชีพ 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของเอกสารผลงานวิจัยและการจัดการความรูของหนวยงาน 
ใหสอดคลองกับภารกจิดานการสงเสริมสุขภาพ

กลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยั

การประชุมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาองคความรูในการจัดทําขอมูลและ

ความรู สูความสําเร็จองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง”
ผลผลิต



กลุมเปาหมาย บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ  แบงเปน 2 กลุม ประกอบดวย 

กลุมที่ 1  ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง สายงานสนับสนุน  วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ  2563

กลุมที่ 2  ขาราชการ พนักงานราชการ สายวิชาการ วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2563

ผลลพัธ ์

1. บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพจํานวน 70 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพขดีความสามารถ 

ด้านการจัดการขอมูลความรูอยางมืออาชีพ

2. เอกสารผลงานวิชาการจัดทําขอมูลความรู การวิจัย และนวัตกรรม มคุีณภาพและสอดคลอง

กับภารกิจดานการสงเสริมสุขภาพ



กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน

3. การติดตามการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตาม คํารับรองฯ ทุกเดือน

และนําข้ึนเว็บไซดของหนวยงานภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

1. กลุมวิจัยฯ ทําหนังสือถึงหัวหนากลุม/ฝาย เพื่อขอความรวมมือใหบุคลากรของทานสง ขอมูล & ความรู  
หมายถึง  งานวิจัย / R to R / CQI / สรุปบทเรียน / เร่ืองเลา (KM) /ความรูที่ไดจกการทบทวนวรรณกรรม / 
ขอมูลจากการปฏิบัติงาน (ผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป)  

2. ขอมูล & ความรู ขอใหระบุชื่อเจาของผลงานดวย ขอใหสงเปนเอกสารผานคณะกรรมการวิชาการและ  
การวิจัย ของแตละกลุมชวยพิจารณากลั่นกรอง กอนสงหัวหนากลุมงาน/ฝาย

3 ขอใหสงผลงานเปนเอกสารและรูปแบบไฟล มาที่กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย  e-mail: 
Research.anamai.62@gmail.com ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน กอนเสนอ ผูอํานวยการ  เพื่อเผยแพร  
ผานเว็บไซดสํานักสงเสริมสุขภาพ

บุคลากร  หมายถึง  ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานกระทรวง  

ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน
กลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยักลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยั

mailto:Research.anamai.62@gmail.com


ชองทางเผยแพร  เว็บไซดสํานักสงเสริมสุขภาพ

กลุ่มสนับสนุนวชิาการและงานวจิัยกลุ่มสนับสนุนวชิาการและงานวจิัย



การจัดการขอมูลและความรู *กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดรายบุคคลดวย*

กลุ่มสนับสนุนวชิาการและงานวจิัย



รายงานการจัดทําขอมูล & ความรูรายบุคคล ท่ีเผยแพรผานเว็บไซด
สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการรวบรวม DM&KM รายบุคคล

กลุมงาน จํานวนท้ังหมด(คน) จํานวนท่ีสง ยังไมไดสง 

กลุมอนามัยแมและเด็ก 18 11 7

กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 12 4 8

กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน 12 3 9

กลุมอนามัยวัยทํางาน 11 8 3

กลุมพัฒนาศักยภาพฯ 7 4 4

กลุมบริหารยุทธศาสตร 13 12 3

กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 5 5

กลุมอํานวยการ 36 14 22

ผลลัพธ :    รวมท้ังหมด 115 61 54

ขอมูล ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 โดย : กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย



52%
48%

ผลการดาํเนินงานจัดการ

ข้อมูลความรู้รายบุคคล 

สาํนักส่งเสริมสุขภาพ

จาํนวนท่ีสง่ จาํนวนท่ีไมไ่ดส้ง่

รายงานการจัดทําขอมูล & ความรูรายบุคคล ท่ีเผยแพรผานเว็บไซด
สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําเดือน มกราคม 2563
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สรุปผลการรวบรวม DM&KM

จาํนวนทัง้หมด จาํนวนท่ีสง่ จาํนวนท่ียงัไม่ไดส้ง่

กลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยั



สรุปผลการรวบรวม DM&KM รายบุคคล

กลุ่มงาน จาํนวนทัง้หมด (คน) จาํนวนทีส่่ง(คน) ยังไม่ได้ส่ง (คน )

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 18 18

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 12 9 3

กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 12 11 1

กลุ่มอนามัยวัยทาํงาน 12 12

กลุ่มพฒันาศักยภาพฯ 7 7

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 13 13

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 5 5

กลุ่มอาํนวยการ 36 31 5

รวม

ทัง้หมด 115 106 9

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 16:00น.

รายงานการจัดทําขอมูล & ความรูรายบุคคล ท่ีเผยแพรผานเว็บไซด
สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563
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สรปุผลการรวบรวม DM&KM

จํานวนทัง้หมด จํานวนทีส่ง่ จํานวนทียั่งไม่ไดส้ง่

รายงานการจัดทําขอมูล & ความรูรายบุคคล ท่ีเผยแพรผานเว็บไซด
สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 

กลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยั

90%

10%

ผลการดาํเนนิงานจดัการ
ขอ้มูลความรูร้ายบุคคล 
สาํนกัส่งเสรมิสุขภาพ

จํานวนทีส่ง่ จํานวนทีไ่มไ่ดส้ง่



กลุม่สนบัสนุนวชิาการและงานวจิยั
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