
 

 

              

         
สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ และผลดำเนินการสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมสำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
      รอบที ่1 : 5 เดือนแรก (ตลุาคม- กุมภาพันธ์ 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            โดย 
  งานสนับสนุนวิชาการและการวิจัย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

      สำนักส่งเสริมสุขภาพ   กรมอนามัย 
 



รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ และผลดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมสำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2565) 
ระดับที่  1  Assessment  
❖ มีการรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้เพ่ือการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่าง

เป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
❖ มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือกำหนดแนวทางการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม 

1. ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน 
1.1 ผลการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จากการสำรวจความความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ ของบุคลากร สำนัก  
ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 ขอสรุปรายงานการวิเคราะห์ ดังนี้ การสำรวจความต้องการพัฒนางาน
วิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ ของบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 26- 30 พฤศจิกายน 
2564 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เป็นเพศ หญิง การผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ของบุคลากร 
สำนักส่งเสริมสุขภาพปี 2564 มีผู้ตอบแบบสำรวจ ออนไลน์ เพศหญิง ร้อยละ 88.1 เพศชาย ร้อยละ 11.9 
อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง31-40 ปี ร้อยละ 38.1 รองลงมาอายุ51-60 ปี ร้อยละ28.6 ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 57.1 รองลงมา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 23.8 และปริญญาโทร้อย
ละ 16.7 ตำแหน่ง ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 31.7 รองลงมาลูกจ้างประจำ ร้อยละ 26.8 การ
ผลิตผลงานวิชาการตั้งแต่รับราชการจนถึงปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ ร้อยละ 65.9 รองลงมาจำนวน 1-
2 เรื่อง ร้อยละ 22 และ จำนวน 5-10 เรื่องร้อยละ 7.3 ความต้องการด้านประเภทผลงานวิชาการ วิจัย 
พบว่าส่วนใหญ่ สนใจงานวิจัย 45.7 รองลงมาการ จัดการความรู้(KM) ร้อยละ 40 และนวัตกรรม /R2R 
ร้อยละ 25.7 การสำรวจความคิดเห็นด้านข้อมูล ความรู้ต่อการผลิตผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูล
ความรู้ พบว่า 1.ความรู้ ความเข้าใจ ในจัดท าผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มากร้อยละ 51.16 2. ผลิตงานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ อย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลางร้อยละ 37.20 3. ผลงาน วิชาการ วิจัย ของท่านสามารถใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย รูปแบบเพ่ือ
แก้ปัญหาระดับประเทศ ส่วนใหญ่ยู่ในระดับปาน กลางร้อยละ 25.58 4. ผลงานวิชาการ วิจัย ของท่าน
สามารถใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย รูปแบบเพื่อการแก้ปัญหางาน  ระดับ ประเทศ หรือปัญหาในพื้นที่ 5. 
ผลงานวิชาการ วิจัย ของท่านได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิชาการภายใน หรือ  
ต่างประเทศ 6. ท่านสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการผลิตผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ของบุคลลากรใน
หน่วยงาน และ หรือภายนอก 7. ท่านต้องการ ให้หน่วยงานมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
สร้างแรงจูงใจเพื่อการสร้างผลงาน วิชาการ/วิจัย /การจัดการความรู้ 8. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการนำ
ผลงานวิชาการ/วิจัย /การจัดการความรู้มาเป็นหลักเกณฑ์ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของหน่วยงาน 9. 
หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรทำผลงานวิชาการ/วิจัย /การจัดการ  ความรู้/
นวัตกรรม 10. ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานท่าน มีการกำกับ ติดตาม ผลงานวิชาการ/วิจัย /การจัดการ
ความรู้ / นวัตกรรม ของกลุ่มฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้ พบว่า บุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพ นำข้อมูล & ความรู้ ขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 113 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 



99.12 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผลงานการ สรุปโครงการที่รับผิดชอบ ร้อยละ 58.77 รองลงมาคือการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ งานวิจัยร้อย ละ 20.18 งานวิจัย ร้อยละ 10.53 คู่มือ ร้อยละ5.26 นวัตกรรม
และบทความ ร้อยละ1.75 และ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 0.88 บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงปริมาณที่กำหนดไว้ 
การสำรวจความคิดเห็นด้านข้อมูลความรู้ ต่อการจัดทำผลงานวิชาการและการวิจัย ความคิดเห็น ส่วนใหญ่ 3 
อันดับแรก คือ 1.การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรจัดทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  ร้อยละ 
52.98 2.กลุ่มงาน มีการกำกับ ติดตาม การจัดทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม อย่างสม่ำเสมอ ร้อย
ละ 37.14 3.ความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  ร้อย
ละ 35.29 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆเกี่ยวกับความต้องการจัดทำผลงานวิชาการ งานวิจัย ด้านทักษะ
การ พัฒนาในการจัดทำผลงานวิชาการ และงานวิจัย คือ ทักษะการเขียนเอกสารผลงานวิชาการ การเขียนขอ 
จริยธรรมการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ผล  
เชิงคุณภาพ การสร้างเครื่องมือโปรแกรม SPSS ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ คือ การจัดทำงานวิชาการ 
งานวิจัย ที่ทำร่วมกันทุกกลุ่ม และการทำKM ภายในองค์กรเป็นประจำและต่อเนื่อง จากข้อมูลข้างต้น จะเห็น
ว่าการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ บทบาท ภารกิจ  และกลไกการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย เพื่อรองรับความท้าทายท่ามกลางบริบท  ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น 
การพัฒนาสมรรถนะกำลังคนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญยิ่ง 

 

1.1.1 การรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้
สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
➢ รวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565   

จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำ ส่งผลงานวิชาการ วิจัย  
การจัดการข้อมูลและความรู้ อ้างถึง สธ0923.02/ว.7124 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564  จัดส่งผลงานมายังกลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์  ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565   เพ่ือรวบรวมนำขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป 

 

 

  

หนังสือเวียนขอความร่วมมือข้าราชการ  พนักงาน
ราชการ  และลูกจ้างประจำ ส่งผลงานวิชาการ วิจัย  
การจัดการข้อมูลและความรู ้



  สรุปผลการรวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565   
 

                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  
 
➢ สรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ แยกรายกลุ่ม 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
อนามัยแม่
และเด็ก

กลุ่ม
อนามัยวัย
เรียนวัยรุ่น

กลุ่ม
อนามัยวัย
ท างาน

กลุ่ม
บริหาร

ยุทธศาสตร์

กลุ่มสร้าง
เสริม

ศักยภาพฯ

กลุ่ม
อ านวยการ

จ านวน(คน) 17 10 14 13 10 33

17
10 14 13 10

33

สรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  
แยกรายกลุ่ม

กลุ่ม 
จำนวน(คน) 

        ส่งผลงาน       ไม่ได้ส่ง        รวม 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  17 1        18 

กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น  10 1 11 

กลุ่มอนามัยวัยทำงาน  13 1        14 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  13 1        14 

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 10 0 10 

กลุ่มอำนวยการ 33 1 34 
                                รวม 97 4 101 



➢ แผนภูมิวงกลมแสดงสรุปภาพรวมผลการรวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้   
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565   

 
 

 

ผลการรวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565   
จากจำนวน ข้าราชการ  พนักงานราชการ   และลูกจ้างประจำ  ทั้งหมด จำนวน 101 คน  พบว่ามีผู้ส่งผลงานผลงานส่ง
ผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้   จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 96.04 และจำนวนผู้ที่ไม่ได้ส่งผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 3.96 
 
➢ ผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจดัการข้อมูลและความรู้  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565  นำขึ้นเว็บ

ไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 
Link : https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research-person 

 
 
 
 
 
 
 
 

สง่ผลงาน
รอ้ยละ96.04

ไมไ่ดส้ง่ผลงาน
รอ้ยละ 4.95

สรุปภาพรวมผลการรวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและ
ความรู้  

ส านักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565



 
1.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

 

 
อ้างถึง: https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/ 
tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_07.pdf 
 

1.1.3  ข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน  

ข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ 

➢ Template ตัวชี้วัดที่2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
➢ ประกาศนโยบายสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
➢ สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
➢ ผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
➢ การสำรวจข้อมูลการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ของบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
➢ การขับเคลื่อนวิชาการของคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
➢ การสมัครรางวัลเลิศรัฐ  
➢ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารรตาชการแบบมีส่วนร่วม 



1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

 
อ้างถึง : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc 
41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc


ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention  
❖ มีเอกสารแสดงมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ  
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB  

มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ หลัก 4 ประเด็น 
มาตรการที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)  
กลยุทธ์  P : Partner จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
เพ่ือการสนับสนุนและกำกับติดตามการจัดทำชุดโครงการวิจัย /วิจัย /นวัตกรรม ของกลุ่ม/ฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ 
กลยุทธ์  I : Invest พัฒนาเกณฑ์/มาตรฐาน การประเมินสมรรถนะ (competency ) ด้านวิชาการและการวิจัย
ของบุคลากรแต่ละระดับ เพ่ือจัดทำนโยบาย ขับเคลื่อนและผลักดัน  ให้เกิดการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม และ
การจัดการความรู้     
กลยุทธ์ A : Advocate สนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงาน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพื่อพัฒนา บทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อน การดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้” (Learning Organization) และมีสรรถนะสูง (High Performance Organization)" 
มาตรการที่ 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์  B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ 
เป็นนักวิจัยมืออาชีพ เพ่ือ สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ เกิดงานวิจัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 
และพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Coaching) เพ่ือเป็นผู้ให้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนการวิจัย  
มาตรการที่ 3. พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นหมวดหมู่ 
กลยุทธ์ I : Invest  รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลที่มีอยู่และความรู้ที่ขาดหาย ของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่ 
เพ่ือจัดทำระบบการเผยแพร่งานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซด์ 
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่งองค์กรสมรรถนะสูง   
กลยุทธ์  B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำเอกสารผลงานวิจัยและการจัดการความรู้
ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.1 มาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB 
 

 
อ้างถึง : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876 
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_03.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876


2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)  
    มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้

สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้ 

ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร เหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู ้

รางวัลบริการภาครัฐ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตผลงานวิจัย/
นวัตกรรมของหน่วยงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน
รางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565 

➢ คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ป2ี565 

➢ คู่มือหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2565 

➢ คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ ปี 2565 

➢ การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 

➢ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ปี2565 

ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่2.4
ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) 

➢ Template ตัวชี้วัดที่2.4 ระดบัความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO) 

➢ ประกาศนโยบายสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

➢ สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การบริหาร
จัดการข้อมูล“Data Management & Data Analytics” 

เพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริม
ส ุ ขภาพพ ัฒนาบ ุ คลากรด ้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศ  ➢ “Data Management & Data Analytics” 

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์(EC) เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับนักวิชาการ  นักวิจัย  ใน
การส่งผลงานเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
(EC)   

➢ นโยบายจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์  กรมอนามัย 

➢ คู่มือนักวิจัยกรมอนามัย การส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัย 

➢ โครงร่างการวิจัยเสนอขอรับรองจาก ECประเด็นจริยธรรมการวิจัย
ในคน (ทพญ.เพ็ญแข  ลาภยิ่ง รก.ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 

➢ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กฎหมายขอ้ บังคคับที่เก่ียวข้อง
และกระบวนการขอการยนิ ยอมเขา้ ร่วมการวิจัย(รศ. ดร. สุธรรม 
นันทมงคลชัย) 
 



ระดับ 3 Management and Governance 
❖ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรม

ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
❖ มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
❖ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 

3.1 แผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

3.1.1  แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน 



 

อ้างถึง : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_13.pdf 



โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

1.แผนการพัฒนา
งานวชิาการ วิจยั
และนวัตกรรม 
สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ป ี2565
เป้าหมาย"การเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” (Learning 
Organization) และ
มีสรรถนะสูง (High 
Performance 
Organization)" 
 

1. การขับเคลื่อนวิชาการของ
คณะกรรมการพ ัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ ผลักดันให้
เก ิดการศ ึกษาว ิจ ัย สร ้าง
นว ัตกรรม และการจ ัดการ
ความรู ้ของหน่วยงาน สู ่การ
เป ็นองค์กรแห่งการเร ียนรู้  
(Learning Organization: LO) 
 
 
 

มีระบบการ
กำกับติดตาม 
แบบ 
Coaching 
 

1.1 ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
จำนวน 6 ครั้ง 

P: Partner ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ   จำนวน  3 ครั้ง 
➢ ครั้งที ่1 วันจันทร์ที ่22 พ.ย. 2565 
➢ ครั้งที ่2 วันจันทร์ที ่10 ม.ค. 2565    
➢ ครั้งที่ 3 วันพุธที่     10 ก.พ.2565 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)  
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

 

 
สรุปการประชุม One page ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ย.2564 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d 

/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_16.pdf 

 

3.1.2 การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741


โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

1.แผนการพัฒนา
งานวชิาการ วิจยั
และนวัตกรรม 
สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ป ี2565
เป้าหมาย"การเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” (Learning 
Organization) และ
มีสรรถนะสูง (High 
Performance 
Organization)" 

 

1. การขับเคลื่อนวิชาการของ
คณะกรรมการพ ัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ ผลักดันให้
เก ิดการศ ึกษาว ิจ ัย สร ้าง
นว ัตกรรม และการจ ัดการ
ความรู ้ของหน่วยงาน สู ่การ
เป ็นองค์กรแห่งการเร ียนรู้  
(Learning Organization: LO) 
 
 

 

มีระบบการ
กำกับติดตาม 
แบบ 
Coaching 

 

1.1 ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
จำนวน 6 ครั้ง 

P: Partner ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)  
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 

 

 
One page สรุปการประชุม กพว.สำนกัส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2  
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web- upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876 
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_21.pdf 
สรุปรายงานการประชุม กพว.สำนกัส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2  
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132 
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_25.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-%20upload/4xceb3b571ddb70741
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132


โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

1.แผนการพัฒนา
งานวชิาการ วิจยั
และนวัตกรรม 
สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ป ี2565
เป้าหมาย"การเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” (Learning 
Organization) และ
มีสรรถนะสูง (High 
Performance 
Organization)" 

 

1. การขับเคลื่อนวิชาการของ
คณะกรรมการพ ัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ ผลักดันให้
เก ิดการศ ึกษาว ิจ ัย สร ้าง
นว ัตกรรม และการจ ัดการ
ความรู ้ของหน่วยงาน สู ่การ
เป ็นองค์กรแห่งการเร ียนรู้  
(Learning Organization: LO) 
 
 

 

มีระบบการ
กำกับติดตาม 
แบบ 
Coaching 

 

1.1 ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
จำนวน 6 ครั้ง 

P: Partner ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)  
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132 
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_26.pdf 

 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132


โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

   1.1.1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) ปี 
2565 

 

P: Partner ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กพว. สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2565  วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
แจ้งเวียนไปทุกกลุ่มงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876 

bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_01.pdf 
   1.1.2 ประชุมชี้แจงการ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.4   
และขับเคลื่อนงานเป็นไป

ตามแผนที่กำหนดไว้        

P: Partner ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.4   และขับเคลื่อน
งานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว ้ ในคณะกรรมการ กพว. 
ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571


โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

   1.2 ประกาศนโยบาย
เพ่ือการขับเคลื่อน

วิชาการและการวิจัย 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

2565      

I: Invest พ.ย.64 ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกกลุ่ม เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริม
สุขภาพ (กพว.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และ
ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกกลุ่ม  เมื่อวันที่ 
10พฤศจิกายน 2564 

 
Link : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741 
ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_02.pdf 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741


โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

   1.3 สำรวจความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ

และจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน 

R: Regulate 
and 
Legislate 

 

พ.ย.64 มีการสำรวจความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย การ
จ ัดการความรู ้ ของบุคลากร  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
(google forms) ว ันที ่  26 พ.ย. – 3 ธ.ค.64   และ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย 
การจัดการความรู้ ของบุคลากร  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ลง
เว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย การ
จัดการความรู้ ของบุคลากร  สำนกัส่งเสริมสุขภาพ2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf 
 
 



โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

   1.4. สื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่
สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร/การประชุมเพ่ือ
การพัฒนางานวิชาการและ
การวิจัยกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก     

A: Advocate 

 
ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

 

 
ประชาสมัพันธ์ ผ่าน Lineสำนักสง่เสริมสุขภาพ/คณะ

กรรมการกพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 
ประชาสมัพันธ์ ผ่าน Lineสำนักสง่เสริมสุขภาพ 

2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ ในการ
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือต่อยอดความรู้ในการทำงาน
ประจำให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 
 

การพัฒนา
ทักษะด้านการ
นำเสนอ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพด้านทักษะการ
นำเสนอด้วยการใช้สื่อมัล
ติมิเดียและดิจิทัล 
(Multimedia & Digital) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

B: Build 
Capacity 

เม.ย.-มิ.ย.
65 

 



โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

  พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ
เรื่อง การ

บริหารจัดการ
ข้อมูล 

2.2 อบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การบริหารจัดการ
ข้อมูล “Data 

Management & Data 
Analytics” 

B: Build 
Capacity 

24-26 
พ.ย.64 

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การบริหาร
จัดการข้อมูล      “Data Management & Data 
Analytics” วันที่ 24–26 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้อง
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3  

  
 

  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ /การ
จัดการข้อมูล

ความรู้ 

2.3 การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
“การพัฒนาแผนปฏิบัติ
ราชการส่งเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2564 – 2570” 

 

B: Build 
Capacity 

ธ.ค.64 
 

 
สรุปการประชุม One page วันที่ 7 ธันวาคม 2564และ

สรุปรายงานการประชุม เสนอผู้บริหาร 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741 

ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_18.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741


โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

 ๓. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ (KM) และการ

ทำงาน โดยหน่วยงานมีการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ 

เกิดกระบวน 
การ พัฒนา
ระบบการ
เผยแพร่
ผลงาน

วิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม 

3.1. รวบรวมองค์ความรู้ 
นวัตกรรม ข้อมูลที่มีอยู่
และความรู้ที่ขาดหาย  
ของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 
 

I: Invest ต.ค. 64 –
ก.ย.65 

ผลการรวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการ
ข้อมูลและความรู้  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565   
จากจำนวน ข้าราชการ  พนักงานราชการ   และ
ลูกจ้างประจำ  ทั้งหมด จำนวน 101 คน  พบว่ามีผู้ส่งผล
งานผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและ
ความรู้   จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 96.04 และ
จำนวนผู้ที่ไม่ได้ส่งผลงาน คิดเป็นร้อยละ 3.96     
 
 
 
 
 
    
  รวบรวมนำขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ           

 
Link : https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research


โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

 4. กำกับ ติดตาม เสริมพลัง
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 

การสร้างผลงาน
และการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม 

4.1 สนับสนุนการส่งผล
งานเข้าร่วมงานวิชาการ
กรมอนามัย  และการ
ส่งผลงานเข้ารับประเมิน
รางวัล TPSA/TEPGA ปี 
2565  

A: Advocate 

 
ต.ค. 64–
ก.ย.65 

ประเภทพัฒนาการบริการ    จำนวน 1  เรื่อง   
➢ เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า 
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 1 เรื่อง 
➢ รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. 2564 – 2570 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC 
/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_31.pdf 
 

  4.2 กำกับติดตาม การ
ดำเนินงานผลงานวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม  
(ตัวชี้วัดที่2.4ตามคำ
รับรองฯ ทุกเดือน และ
นำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป 

A: Advocate 

 
ต.ค. 64 –
ก.ย.65 

กำกับติดตาม การดำเนินงานผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม  (ตัวชี้วัดที่2.4ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำ
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC


3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
❖ ครั้งที่ 1  เดือนพฤศจิกายน 2564  https://hp.anamai.moph.go.th/web-

upload/4xceb3b571ddb70741ad 
132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf 

❖ ครั้งที่ 2  เดือนธันวาคม 2564  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad 
132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf 

❖ ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2565 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d 
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf 

❖ ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-04.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d


3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัดที่2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้(LO)สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

อ้างถึง : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876 

bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_04.pdf 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876


ระดับ 4 Output 

❖ มีผลของการดำเนินงานวิชาการตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ และผลดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
นวัตกรรมทีส่ำคญัและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

4.1. มีรายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ และผลดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
สำคัญและจำเปน็ต่อภารกิจหน่วยงาน  

 

อ้างถึง : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-

F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_28.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 มีผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว้  

ตัวช้ีวัด กิจกรรมที่ดำเนินการตาม
แผนการพัฒนาฯ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

ตัวชี้วัดที่ 2.4    
ระดับความ 
สำเร็จของการ
เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

การขับเคลื่อนวิชาการของ 
คณะกรรมการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนวิชาการ ผลักดันให้ 
เกิดการศึกษาวิจัยสร้าง 
นวัตกรรม และการจัดการ 
ความรู้ของหน่วยงาน สู่การ
เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization: 
LO) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และขับเคลื่อนวิชาการ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
(กพว.) 
ครั้งที ่1 วันจันทร์ที ่22 พ.ย. 2565 
ครั้งที ่2 วันจันทร์ที ่10 ม.ค. 2565    
ครั้งที่ 3 วันพุธที่     10 ก.พ.2565 

การประชุมคณะกรรมการ กพว.สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน   
การติดตามความก้าวหนา้งานวชิาการ  
งานวิจัย  ทุกกลุ่มฝ่าย / การส่งผลงานเข้ารับ
ประเมินรางวัลบริการภาครัฐ 

ประกาศนโยบายเพื่อการ
ขับเคลื่อนวิชาการและการ
วิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ      

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ทำ
การประกาศนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน
วิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

จัดทำหนังสือเวยีนแจ้งให้บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมทราบทุกคน 

สื่อสารสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร/การประชุมเพื่อการ
พัฒนางานวิชาการและการ
วิจัยกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก     

ประชาสมัพันธ์ การประชุม อบรมฯต่างๆ
ทั้งภายนอกและภายใน ทำหนังสือ่แจ้ง
เวียนไปทุกกลุม่งาน /ผา่น Lineสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ/คณะกรรมการกพว.สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

เจ้าหน้าที่  บุคลากรสำนักส่งเสริมไดเ้ข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร/การประชุมเพ่ือการ
พัฒนางานวิชาการและการวิจัยกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก   เช่น 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักจัดการความรู้ กรมอนามัย (R2R) 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
กรมอนามัย 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับ
การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ    
-เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมการประชุม
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
พ.ศ.2565  (คณะกรรมการวิชาการ) 
ฯลฯ 



 

 
 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมที่ดำเนินการตาม
แผนการพัฒนาฯ 

ผลการดำเนินการ ผลผลิต 

 การส่งผลงานวิชาการ วิจัย 
การจัดการข้อมูลและความรู้ 
สำน ักส ่ ง เสร ิมส ุขภาพ ปี
2565   

 

รวบรวมผลงานวิชาการ วิจัย การ
จัดการข้อมูลและความรู้ สำนัก

ส่งเสริมสุขภาพ ปี2565   

สรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ วิจัย 
การจัดการข้อมูลและความรู้ สำนัก

ส่งเสริมสุขภาพ ปี2565  จากจำนวน 
ข้าราชการ  พนักงานราชการ   และ

ลูกจ้างประจำ  ทั้งหมด จำนวน 101 คน  
พบว่ามีผู้ส่งผลงานผลงานส่งผลงาน

วิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้   
จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 95.05 

และจำนวนผู้ที่ไม่ได้ส่งผลงาน คิดเป็นร้อย
ละ 4.95     

ตัวช้ีวัดที่ 2.4    
ระดับความ 
สำเร็จของ
การเป็น

องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

(LO) 

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเรื่อง การบริหาร

จัดการข้อมูล “Data 
Management & Data 

Analytics” 

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเรื่อง การบริหารจัดการ
ข้อมูล “Data Management & 
Data Analytics” วันที่ 24–26 
พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การ
บริหารจัดการข้อมูลอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การบริหารจัดการ
ข้อมูล “Data Management & Data 
Analytics” และสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลกับ
การทำงานของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆด้วย
การใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานอ่ืน  ๆในองค์กร  

 กำกับติดตามการดำเนินงาน
ผลงานวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม ตัวชี้วัดที่2.4 ตามคำ
รับรองทุกเดือนและรายงานผ่าน
ระบบDOC ภายในวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน 

กำกับติดตามการดำเนินงานผลงานวิชาการ 
วิจัย และนวัตกรรม 

รายงานตัวชี้วัด2.4 ตามคำรับรอง ผ่านระบบ
DOC ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 ส่งผลงานเข้ารับประเมิน
รางวัล TPSA/TEPGA  
ปี 2565 

จัดทำผลงานวิชาการและการวิจัย 
นวัตกรรม ส่งเข้าร่วมนำเสนอ ในที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการ
เขียนผลงานสู่รางวัลบริการภาครัฐและ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
รางวัล TPSA  ปี 2565 

 
 

ส่งผลงานเข้ารว่มงานรางวัลบรกิารภาครฐั      
ประเภทพัฒนาการบริการ    
จำนวน   2 เรื่อง  
1. เด็กไทยสายตาดีวิถีชวีิตใหม ่สู่การเรียนรู้
ที่ดีกว่า  
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 



ระดับที่ 5 Outcome 
❖ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงานที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565 หรือ 

United Nations Public Service Awards 2022 (UNPSA) 
5.1. มีเอกสารที่แสดงการส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) หรือรางวัลการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์ม ส่งมายัง กพร. กรม
อนามัย หรือ มีหลักฐานการส่งสมัครรางวัล UNPSA 2022 ผ่านระบบออนไลน์ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพส่งผลงาน จำนวน 2เรื่อง ดังนี้ 
ประเภทพัฒนาการบริการ                  จำนวน 1  เรื่อง   
➢ เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า 

ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ  จำนวน 1 เรื่อง 
➢ รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC 
/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_31.pdf 
 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC


5.2 เอกสารผลงาน TPSA/ TEPGA ผ่าน คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ และส่ง ผลงานเข้าระบบของ 
สำนักงาน กพร. หรือ หนังสือรับรอง (Letters of Reference) จากสำนักงาน กพร.ในการ UNPSA 2022  
❖ กพร.กรมอนามัย สรุปรายชื่อผลงานที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น38 ผลงาน โดยผ่านการกลั่นกรองและส่ง
สมัครไปท่ีส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน ประกอบด้วย  

(1.) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน   
➢ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม   จำนวน 5 ผลงาน  

(2.) รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 31 ผลงาน  
➢ ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน 12 ผลงาน  
➢ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 16 ผลงาน  
➢ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ จำนวน 2 ผลงาน  
➢ ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต จำนวน 1 ผลงาน  

  

 


