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11/11/2564 
หน่วยงานเจ้าภาพ ส ำนักคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO) 
หน่วยงานที่รับการประเมิน  ทุกหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย 
ค านิยาม องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) หมำยถึง องค์กร/

หน่วยงำนที่ยกระดับคุณภำพด้วยกำรจัดกำรควำมรู้ โดยมีกำรพัฒนำปรับปรุงให้เกิดสิ่ง
ใหม่ ๆ ทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์/บริกำร/กระบวนกำรท ำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินพันธกิจและกำรบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน 

1. การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) หมำยถึง กำร
ก ำหนดทิศทำงของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ บทบำทผู้บริหำรในกำรปฏิบัติที่เป็น
แบบอย่ำงที่ดี ในกำรมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมำยถึง กระบวนกำรที่
เป็นระบบในกำรบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนมีควำมรู้ส ำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลำกร
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือหน่วยงำน รวมทั้งสนับสนุนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของ
หน่วยงำน โดยกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย กำรแลกเปลี่ยน กำรรวบรวม
และสร้ำง กำรถ่ำยทอดและแบ่งปัน กำรจัดเก็บ และกำรเผยแพร่ควำมรู้ เพื่อให้บุคลำกร
ใช้และต่อยอดควำมรู้ในกำรท ำงำนประจ ำให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล บรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำน รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยน/บูรณำกำรควำมรู้ที่เป็นประโยชน์จำก
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรประยุกต์ใช้หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัย 
โดยกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มีทั้งระดับกำรท ำงำนประจ ำ และกำรวำงแผนกลยุทธ์ 

3. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Technology) หมำยถึง กำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำร
ท ำงำน โดยหน่วยงำนมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ 

4. การให้อ านาจแก่บุคคล (People Empowerment) หมำยถึง กำรเปิด
โอกำส หรือให้อ ำนำจ แก่บุคลำกรในกำรเรียนรู้ เพื่อกำรปฏิบัติงำนที่ดี สำมำรถแก้ไข
ปัญหำ ปรับปรุง และสร้ำงนวัตกรรมร่วมกัน รวมทั้งกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้รับบริกำร/    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) หมำยถึง กำรให้โอกำสหรือสร้ำง
กำรเรียนรู้แก่บุคลำกรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ให้ตอบสนองเป้ำหมำยของหน่วยงำน  
ผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานด้านวิชาการ 

งานวิจัย หมำยถึง กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ หรือทดลองอย่ำงเป็นระบบทำง
วิทยำศำสตร์ ตำมระเบียบวิธีกำรวิจัย โดยอำศัยเครื่องมือหรือวิธีกำรเพื่อให้ค้นพบ
ข้อเท็จจริง หรือหลักกำรไปใช้ในกำรตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติ ทั้ง
งำนวิจัยในระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (ระบบ NRIIS) และ
แหล่งทุนอ่ืน 

ทั้งนี้ประเภทงำนวิจัยสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งกำรวิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ 
โดยเป็นกำรวิจัยระดับใดก็ได้ แต่ต้องมีระเบียบวิธีกำรที่ถูกต้อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำ
เชิงพรรณนำ (Descriptive Study) กำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental study) 
กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action research) เป็นต้น 
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R2R (Routine to Research) หมำยถึง กำรท ำงำนวิจัยจำกงำนประจ ำ หรือ
ท ำงำนประจ ำจนเป็นงำนวิจัย มุ่งเน้นกำรน ำกระบวนกำรหรือระเบียบวิธีกำรวิจัยไป
พัฒนำกำรท ำงำนประจ ำของตนให้ดีขึ้น ไม่เน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร แต่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรกำรแก้ไขปัญหำจำกงำนประจ ำ และใช้ผลของกำรวิจัยนั้นมำพัฒนำ
งำนประจ ำที่ตนเองรับผิดชอบ  

การจัดการความรู้  หมำยถึง กำรด ำเนินงำนเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ตำม
กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้ และน ำองค์ควำมรู้นั้นไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในวง
กว้ำง หรือส่งผลต่อบุคลำกรกรมอนำมัย หรือประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ องค์
ควำมรู้นั้นจะเป็นองค์ควำมรู้เดิมที่หน่วยงำนมีอยู่หรือเป็นองค์ควำมรู้ที่สร้ำงขึ้นมำใหม่
ก็ได้  (อ้ำงถึง: คู่มือกำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ กระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำน
ระดับกรมและเขตสุขภำพ) 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
หมำยถึง กระบวนกำรทีท่ ำให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนดังนี ้

1) กำรบ่งชี้ควำมรู้ เช่น พิจำรณำว่ำ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้ำหมำย คืออะไร และ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยเรำจ ำเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรำมีควำมรู้อะไรบ้ำง, อยู่ใน
รูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2) กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ เช่น กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่, แสวงหำควำมรู้จำก
ภำยนอก, รักษำควำมรู้เก่ำ, ก ำจัดควำมรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้  เพื่อเตรียมพร้อม
ส ำหรับกำรเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในอนำคต 

4) กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็น
มำตรฐำน, ใช้ภำษำเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์ 

5) กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นกำรท ำให้ผู้ใช้ควำมรู้นั้นเข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT), Web board,บอร์ดประชำสัมพันธ์  

6) กำรแบ่งปนัแลกเปลี่ยนควำมรู้ท ำได้หลำยวิธีกำร โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อำจจัดท ำเป็น เอกสำร, ฐำนควำมรู้, เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือกรณี
เป็น Tacit Knowledge อำจจัดท ำเป็นระบบ ทีมข้ำมสำยงำน, กิจกรรมกลุ่มคุณภำพ
และนวัตกรรม, ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, กำรสับเปลี่ยนงำน, กำรยืมตัว, 
เวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ เป็นตน้ 

7) กำรเรียนรู้ควรท ำให้กำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงำน เชน่เกิดระบบกำรเรียนรู้
จำกกำรสร้ำงองค์ควำมรูน้ ำควำมรู้ไปใช้เกิดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่ และ
หมุนเวียนต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 
(อ้ำงถึง: โครงกำรพัฒนำส่วนรำชกำรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และจัดกำรควำมรู้ใน
ส่วนรำชกำร โดย ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 

นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง กำรด ำเนินกำรในสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้
ควำมรู้ เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกรมอนำมัยให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ โดยสำมำรถพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์ นวัตกรรม
สำมำรถจ ำแนกได้ 3 ประเภท  

1. นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
2. นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำร/ กำรจัดกำร (Business Process Management 

Innovation) 
3. นวัตกรรมด้ำนกำรจัดบริกำรกำรแก้ไขปัญหำทำงสุขภำพ (Service Model 

Development  Innovation) 
(อ้ำงถึง: มติ อกพ.กรม) 
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การน าใช้ประโยชน์ 5 มิติ ดังนี้ 
1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย คือ ผลงำนที่น ำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลใน

กำรขับเคลื่อนนโยบำยส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม เช่น ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
และ มำตรกำรใหม่ กำรประกำศใช้กฎหมำย หรือ กฎเกณฑ์ ต่ำง ๆ โดยองค์กร หรือ
หน่วยงำน  เป็นต้น 

2. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ ผลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์สู่กำรพัฒนำ
รูปแบบ/ต้นแบบกำรท ำงำน คู่มือ แนวทำง มำตรกำรในกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนกำร
ด ำเนินกำร ชุดสิทธิประโยชน์ หรือ กำรน ำไปใช้พัฒนำ/ต่อยอดเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 

3. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ คือ ผลงำนที่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สำธำรณชนที่ท ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น เช่น กำรใช้ประโยชน์
ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) 
ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตยภำคประชำชน ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

4. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่  เป็นกำรน ำผลงำนไปใช้ในกำรพัฒนำและ
แก้ปัญหำด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค หรือ
ระดับประเทศ 

5. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ ผลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์สู่กำรพัฒนำ
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
เป็นต้น 
        หน่วยงานสายวิชาการ หมำยถึง หน่วยงำนสังกัดกรมอนำมัยที่มีภำรกิจ ผลิต 
คิดค้น พัฒนำ งำนวิชำกำรหรือกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวข้องกับ 4 กลุ่มวัยและอนำมัยสิ่งแวดล้อม โดยตรงหรือผ่ำนภำคีเครือข่ำย 
ประกอบด้วย 29 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ส ำนักส่งเสริม
สุขภำพ ส ำนักทันตสำธำรณสุข ส ำนักโภชนำกำร ส ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ส ำนัก
อนำมัยผู้สูงอำยุ ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม ส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน้ ำ กองกิจกรรม
ทำงกำยเพื่อสุขภำพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ กองกฎหมำย กองส่งเสริม
ควำมรอบรู้และสื่อสำรสุขภำพ ศูนย์ห้องปฏิบัติกำรกรมอนำมัย สถำบันพัฒนำอนำมัย
เด็กแห่งชำติ ศูนย์อนำมัยที่ 1-12 สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง ศูนย์อนำมัยกลุ่ม
ชำติพันธุ์ ชำยขอบ และแรงงำนข้ำมชำติ ศูนย์ทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ 

         หน่วยงานสายบริหาร หมำยถึง หน่วยงำนสังกัดกรมอนำมัยที่มีภำรกิจ 
พิจำรณำ ชี้แนะ ชี้น ำ พัฒนำ สนับสนุน ด้ำนบุคลำกร งบประมำณ ทรัพยำกรอ่ืนใด 
ให้กับหน่วยงำนสำยวิชำกำรให้ด ำเนินกำรตำมแผนนโยบำยกำรส่งเสริมสุขภำพและ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม และที่เก่ียวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 7 หน่วยงำน
ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภำยใน กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กองคลัง กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
กองแผนงำน ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม และศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

 วิธีจัดเก็บข้อมูล หน่วยงำนรวบรวมเอกสำรหลักฐำนตำมตัวชีว้ัดและรำยงำนค ำรับรองฯ ในระบบ   
ศูนย์ปฏิบัติกำรกรมอนำมัย (DOC 4.0) ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง 
 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลำคม 2564 - กุมภำพันธ์ 2565) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนำคม - กรกฎำคม 2565) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
หน่วยงานสายวิชาการ  รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

1. มีกำรรวบรวมผลงำนกำรจดักำรข้อมูลและ
ควำมรู้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนมี
ควำมรูส้ ำคัญอย่ำงเป็นระบบและพร้อมใช้งำน 
โดยสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน 

2. มีรำยกำรข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ที่
น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ เพื่อก ำหนด
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำร, 
GAP ข้อมูลและควำมรู้ที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อ
ภำรกิจของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำย/
ยุทธศำสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภำรกิจของกรม 

 

1 1.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัดและ
ควำมรู้ที่น ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ (0.75) 

   1.1.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของ
ผลกำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน  
- เอกสำรแสดงรำยกำรผลงำนกำรจัดกำรข้อมูล
และควำมรู้ของหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรให้หน่วยงำนมีควำมรู้ส ำคัญอย่ำงเป็น
ระบบและพร้อมใช้งำน โดยสอดคล้องกับ
ภำรกิจของหน่วยงำน 
- เอกสำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ GAP ข้อมูลและ
ควำมรู้ที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อภำรกจิหน่วยงำน  
- เอกสำรแสดงรำยกำรข้อมูลควำมรู้ที่น ำมำใช้
ประกอบกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ ์เพื่อก ำหนด
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำร, 
GAP ข้อมูลและควำมรู้ที่ส ำคญัและจ ำเป็นต่อ
ภำรกิจหน่วยงำน  

1.2 ผลกำรวิเครำะห์ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด (0.25) 

- เอกสำรแสดงถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อข้อมูลและควำมรู้ที่ส ำคัญและ
จ ำเป็นต่อภำรกิจหน่วยงำน 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
2 Advocacy / Intervention  

มีกำรก ำหนดมำตรกำรและประเดน็ควำมรู้ที่จะ
ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้
 

1 2.1 ข้อมูลกำรขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ 
PIRAB (0.5) 

    - มีเอกสำรแสดงมำตรกำรเพื่อกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนวิชำกำรของหน่วยงำนให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ตำมกลยุทธ์ PIRAB 
พร้อมเหตุผลประกอบในกำรก ำหนดมำตรกำร  

2.2 ประเด็นควำมรู้ที่ ให้แก่ผู้รับบริกำร (C)/        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5) 

    - มีเอกสำรสรุปประเด็นควำมรู้ที่ให้แก่บุคลำกร
เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พร้อม
เหตุผลประกอบในกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้  

3 Management and Governance 
1. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำนวิชำกำรของหน่วยงำนให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรยีนรู้ และแผนด ำเนินกำร
สร้ำงหรือพัฒนำผลงำนวิจัย/นวัตกรรมที่
ส ำคัญและจ ำเป็นต่อภำรกิจหน่วยงำน 

2. มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนที่ก ำหนดไว ้

3. มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

1 3.1 มีแผน/ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัด (0.5) 

    - มีแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และแผน
ด ำเนินกำรสร้ ำงหรือพัฒนำผลงำนวิจัย/
นวัตกรรมที่ ส ำคัญและจ ำเป็นต่อภำรกิ จ
หน่วยงำน  

   - มีกำรขับเคลื่อนงำนเป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนดไว ้ 
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 3.2 มีรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำม
ค ำรับรองฯ ทุกเดือน และน ำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.25) 

3.3 มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (SOP) (0.25) 

4 Output  
มีผลของกำรด ำเนินงำนวิชำกำรตำมแผนและ
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ และผลด ำเนินกำรสร้ำง
หรือพัฒนำผลงำนวิจยั/นวัตกรรมที่ส ำคัญและ
จ ำเป็นต่อภำรกิจหน่วยงำน 

1 1. มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร และ
ผลด ำเนินกำรสรำ้งหรือพัฒนำผลงำนวิจัย/
ผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรมส ำคัญและจ ำเป็น
ต่อภำรกิจหน่วยงำน (0.5) 

2. มีผลผลติตำมแผนกำรขับเคลื่อนและ
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ (0.5) 

5 Outcome  
มีผลงำนวิจยั/นวัตกรรมของหน่วยงำนท่ีส่งเข้ำ
รับกำรประเมินรำงวัล TPSA / TEPGA ปี 2565 
หรือ United Nations Public Service 
Awards 2022 (UNPSA)  

1 1. มี เอกสำรที่แสดงกำรส่งผลงำนเข้ำรับกำร
ประเมินรำงวัลบริกำรภำครัฐ (TPSA) หรือรำงวัล
กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ตำมแบบฟอร์ม ส่งมำยัง 
กพร. กรมอนำมัย หรือ มีหลักฐำนกำรส่งสมัคร
รำงวัล UNPSA 2022 ผ่ำนระบบออนไลน์ (0.75) 

2 . เ อ ก ส ำ ร ผ ล ง ำ น  TPSA/ TEPGA ผ่ ำ น
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองฯ และส่ง 
ผลงำนเข้ำระบบของ ส ำนักงำน กพร. หรือ
หนังสือรับรอง (Letters of Reference)  จำก
ส ำนักงำน กพร.ในกำรส่งสมัครรำงวัล UNPSA 
2022 (0.25) 

 คะแนนรวม 5  

หน่วยงานสายวิชาการ  รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment  

1.ทบทวนและวิเครำะห์ผลกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนวิชำกำรของหน่วยงำนให้เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ และผลกำรด ำเนินงำนสร้ำงหรือ
พัฒนำผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรม
ของหน่วยงำนในรอบ 5 เดือนแรก เพื่อพัฒนำ/
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 

1 1.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัด และ
ควำมรู้ทีน่ ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์  

    1.1.1 ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของ
ผลกำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน  
- เอกสำรแสดงผลกำรวิ เครำะห์ผลกำร
ขั บ เคลื่ อนกำรด ำ เนิ น งำนวิ ชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 - เอกสำรแสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน
สร้ำงหรือพัฒนำผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/
นวัตกรรมของหน่วยงำน 
- เอกสำรแสดงรำยกำรข้อมูล ควำมรู้ที่น ำมำใช้
ประกอบกำรวิเครำะห์สถำนกำรณเ์พื่อพัฒนำ/
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 

2 Advocacy / Intervention  
มีกำรทบทวนมำตรกำรและประเดน็ควำมรู้ที่จะ
ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้
 

1 2.1 ข้อมูลกำรขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ 
PIRAB (0.5) 

    - มีเอกสำรแสดงมำตรกำรเพื่อกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนวิชำกำรของหน่วยงำนให้เป็น
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องค์กร แห่งกำรเรียนรู้ ตำมกลยุทธ์ PIRAB พร้อม
เหตุผลประกอบในกำรก ำหนดมำตรกำร  

2.2 ประเด็นควำมรู้ที่ให้แกผู่้รับบริกำร (C) /            
ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย (SH) (0.5) 

    - มีเอกสำรสรุปประเด็นควำมรู้ที่ให้แก่บุคลำกร
เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พร้อม
เหตุผลประกอบในกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้  

3 Management and Governance 
1. มีกำรทบทวนแผนกำรขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำนวิชำกำรและกำรสร้ำงหรือพัฒนำ
ผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/นวตักรรมของ
หน่วยงำน 

2. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนงำนตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 
3. มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

1 3.1 มีแผน/ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัด (0.5) 

   - มีแผนกำรพัฒนำ/ปรับปรุงเพือ่กำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัดตำมกลยุทธ์ PIRAB  

   - มีกำรขับเคลือ่นงำนเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้  
3.2 มรีำยงำนกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวดัตำม

ค ำรับรองฯ ทุกเดอืน และน ำขึน้เวบ็ไซต์ของ
หน่วยงำน ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.25) 

3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (SOP) (0.25) 

4 Output  
1. มีผลของกำรด ำเนินงำนวิชำกำรและกำรสร้ำง

หรือพัฒนำผลงำนวิจยั/ผลงำนวิชำกำร/
นวัตกรรมตำมแผนและมำตรกำรที่ก ำหนดไว้  

2. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและสรปุ
บทเรียนกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้

 
 

1 1. มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนพร้อมสรุปบทเรียน
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (0.5) 

2. มีผลผลติครบตำมแผนกำรขับเคลื่อนและ
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ (0.5) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
5 Outcome  

จ ำนวนและรำยละเอียด (ช่ือผลงำน, ผู้รับผดิชอบ, 
และประเภทผลงำน) ผลงำนกำรจดักำรข้อมลูและ
ควำมรู้ที่ด ำเนินกำรจดักำรอย่ำงเปน็ระบบและ
พร้อมใช้งำน 

1 1. มีเอกสำรที่แสดงจ ำนวนผลงำนกำรจัดกำร
ข้อมูลและควำมรู้ทีด่ ำเนินกำรจัดกำรอย่ำง
เป็นระบบและพร้อมใช้งำน (0.75) 

2. ผลงำนที่ส่งเข้ำรับกำรประเมินรำงวัล TPSA / 
TEPGA ปี 2565 ผ่ำนตรวจประเมินรอบที่ 1  
หรือผลงำนไดร้ับกำรส่งสมคัรเข้ำรบัรำงวัล 
UNPSA 2022   (0.25) 

 คะแนนรวม 5  

หน่วยงานสายบริหาร  รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

1. มีกำรรวบรวมผลงำนกำรจดักำรข้อมูลและ
ควำมรู้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนมี
ควำมรูส้ ำคัญอย่ำงเป็นระบบและพร้อมใช้งำน 
โดยสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน 

2. มีรำยกำรข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ที่
น ำมำใช้   ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  เพื่อ

1 1.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัด และ
ควำมรู้ที่น ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ (0.75) 

    1.1.1ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของ
ผลกำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน  
- เอกสำรแสดงรำยกำรผลงำนกำรจัดกำร
ข้อมูลและควำมรู้ของหน่วยงำนเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนมีควำมรู้ส ำคัญ
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ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำน
วิชำกำร, GAP ข้อมูลและควำมรู้ทีส่ ำคัญและ
จ ำเป็นต่อภำรกิจของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย/ ยุทธศำสตร์/ วิสัยทัศน์/   พันธกิจ/ 
ภำรกิจของกรม 

 

อย่ำงเป็นระบบและพร้อมใช้งำน โดย
สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน  
- เอกสำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ GAP ข้อมูล
และควำมรู้ที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อภำรกิจ
หน่วยงำน  
- เอกสำรแสดงรำยกำรข้อมูล ควำมรู้ที่น ำมำใช้
ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  เพื่อก ำหนดแนว
ทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำร, 
GAP ข้อมูลและควำมรู้ที่ส ำคญัและจ ำเป็นต่อ
ภำรกิจหน่วยงำน  

1.2 ผลกำรวิเครำะหผ์ู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด (0.25) 

- เอกสำรแสดงถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อข้อมูลและควำมรู้ที่ส ำคญัและ
จ ำเป็นต่อภำรกิจหน่วยงำน  

2 Advocacy / Intervention  
มีกำรก ำหนดมำตรกำรและประเดน็ควำมรู้ที่จะ
ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้
 

1 2.1 ข้อมูลกำรขับเคลื่อนตัวช้ีวัดทีส่อดคล้องกับ 
PIRAB (0.5) 

    -  มีเอกสำรแสดงมำตรกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนวิชำกำรของหน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ ตำมกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตผุล
ประกอบในกำรก ำหนดมำตรกำร  

2.2 ประเด็นควำมรู้ที่ให้แกผู่้รับบริกำร (C)/   ผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสีย (SH) (0.5) 
- มีเอกสำรสรุปประเด็นควำมรู้ที่ให้แก่บุคลำกร
เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พร้อม
เหตุผลประกอบในกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 Management and Governance 

1. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนวิชำกำรของหน่วยงำนให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรยีนรู้ และแผนด ำเนินกำร
สร้ำงหรือพัฒนำผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/
นวัตกรรมทีส่ ำคญัและจ ำเป็นต่อภำรกิจ
หน่วยงำน 

2. มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนที่ก ำหนดไว ้

3. มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

1 3.1 มีแผน/ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัด (0.5) 

  - มีแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และแผน
ด ำเนินกำรสร้ำงหรือพัฒนำผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/นวัตกรรมที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อ
ภำรกิจหน่วยงำน  

   - มีกำรขับเคลื่อนงำนเปน็ไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้  
3.2 มีรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัด

ตำมค ำรับรองฯ ทุกเดือน และน ำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.25) 

3.3  มีมาตรฐานการปฏบิัติงานการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (SOP) (0.25) 

4 Output  
มีผลของกำรด ำเนินงำนวิชำกำรตำมแผนและ
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ และผลด ำเนินกำรสร้ำง
หรือพัฒนำผลงำนวิจยั/ผลงำนวิชำกำร/

1 1. มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร และ
ผลด ำเนินกำรสรำ้งหรือพัฒนำผลงำนวิจัย/
ผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรมที่ส ำคัญและจ ำเป็น
ต่อภำรกิจหน่วยงำน (0.5) 
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นวัตกรรมทีส่ ำคญัและจ ำเป็นต่อภำรกิจ
หน่วยงำน 

2.  มี ผลผลิตตำมแผนกำรขับ เคลื่ อนและ
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ (0.5) 

5 Outcome  
จ ำนวนและรำยละเอียด (ช่ือผลงำน, 
ผู้รับผิดชอบ, และประเภทผลงำน) ผลงำนกำร
จัดกำรข้อมลูและควำมรู้ที่ด ำเนินกำรจัดกำร
อย่ำงเป็นระบบและพร้อมใช้งำน 

1 มีเอกสำรที่แสดงจ ำนวนผลงำนกำรจัดกำรข้อมูล
และควำมรู้ที่ด ำเนินกำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ
และพร้อมใช้งำน (1.0) 

 คะแนนรวม 5  

หน่วยงานสายบริหาร  รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment  

1.1 ทบทวนและวิเครำะหผ์ลกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนวิชำกำรของหน่วยงำนให้เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ และผลกำรด ำเนินงำนสร้ำงหรือ
พัฒนำผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรม
ของหน่วยงำนในรอบ 5 เดือนแรก เพื่อพัฒนำ/
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 

1 1.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัด และ
ควำมรู้ที่น ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์  

    1.1.1 ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของ
ผลกำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน  
-  เอกสำรแสดงผลกำรวิ เครำะห์ผลกำร
ขั บ เคลื่ อนกำรด ำ เนิ น งำนวิ ชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
- เอกสำรแสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน
สร้ำงหรือพัฒนำผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/
นวัตกรรมของหน่วยงำน 
- เอกสำรแสดงรำยกำรข้อมูล ควำมรู้ที่น ำมำใช้
ประกอบกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ เพื่อพัฒนำ/
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
2 Advocacy / Intervention  

มีกำรทบทวนมำตรกำรและประเดน็ควำมรู้ที่จะ
ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้
 

1 2.1 ข้อมูลกำรขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ 
PIRAB (0.5) 

   - มีเอกสำรแสดงมำตรกำรเพื่อกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนวิชำกำรของหน่วยงำนให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ตำมกลยุทธ์ PIRAB 
พร้อมเหตุผลประกอบในกำรก ำหนดมำตรกำร  

2.2 ประเด็นควำมรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริกำร (C)/      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5) 

    - มีเอกสำรสรุปประเด็นควำมรู้ที่ให้แก่บุคลำกร
เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พร้อม
เหตุผลประกอบในกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้  

3 Management and Governance 
1. มีกำรทบทวนแผนกำรขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำนวิชำกำรและกำรสร้ำงหรือพัฒนำ
ผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/นวตักรรมของ
หน่วยงำน 

2. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนงำนตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 
3. มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

1 3.1 มีแผน/ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัด (0.5) 

- มีแผนกำรพัฒนำ/ปรับปรุงเพื่อกำรด ำเนินงำน  
ตัวช้ีวัดตำมกลยุทธ์ PIRAB  
- มีกำรขับเคลื่อนงำนเปน็ไปตำมแผนที่ก ำหนดไว ้ 

3.2 มีรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัด
ตำมค ำรับรองฯ ทุกเดือน และน ำขึ้นเว็บไซต์ของ
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หน่วยงำน ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
(0.25) 

3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (SOP) (0.25) 

4 Output  
1. มีผลของกำรด ำเนินงำนวิชำกำรและกำรสร้ำง

หรือพัฒนำผลงำนวิจยั/ผลงำนวิชำกำร/
นวัตกรรมตำมแผนและมำตรกำรที่ก ำหนดไว้  

2. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและสรปุ
บทเรียนกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้

1 1. มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนพร้อมสรุปบทเรียน
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (0.5) 

2. มีผลผลติครบตำมแผนกำรขับเคลื่อนและ
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ (0.5) 

5 Outcome  
1. น ำเสนอผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/

นวัตกรรมในกำรประชุมวิชำกำร หรือ     
LIKE Talk Award เป็นต้น 

2. จ ำนวนและรำยละเอียด (ช่ือผลงำน, 
ผู้รับผดิชอบ, และประเภทผลงำน) ผลงำนกำร
จัดกำรข้อมูลและควำมรู้ทีด่ ำเนินกำรจัดกำร
อย่ำงเป็นระบบและพร้อมใช้งำน 

1 1. มีเอกสำรแสดงผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/
นวัตกรรมของหน่วยงำนได้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน
ในกำรประชุมวิชำกำร หรือ LIKE Talk Award  เป็นต้น 

   - มีเอกสำรแสดงกำรส่งผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/นวัตกรรมในกำรประชุมวิชำกำร หรือ 
LIKE Talk Award เป็นต้น (0.125) 

   - ผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมในกำรประชุมวิชำกำร 
หรื อ  LIKE Talk Award ผ่ ำนกำรพิ จ ำรณำ
คัดเลือกเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน (0.5) 

   - ผลงำนที่ส่งเข้ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร 
หรือ LIKE Talk Award ได้รับรำงวัล (0.125) 

2. มีเอกสำรแสดงจ ำนวนผลงำนกำรจัดกำร
ข้อมูลและควำมรู้ที่ด ำเนินกำรจัดกำรอย่ำง
เป็นระบบและพร้อมใช้งำน (0.25) 

 
 คะแนนรวม 5   

เอกสารสนับสนุน :  ตัวอย่ำง เช่น คู่มือ, งำนวิจัย, เอกสำรทำงวชิำกำร เป็นตน้ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 
2562 2563 2564 

     
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นำยแพทยส์มพงษ ์ชยัโอภำนนท์     นักวิชำกำรสำธำรณสุขทรงคุณวุฒิ (ดำ้นโภชนำกำร) 
    โทรศัพท์ 0 2590 4144 
2. ดร.ไพรชล ตันอุด                    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4143            มือถือ 08 5717 7567 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ดร.ไพรชล ตันอุด                    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4143            มือถือ 08 5717 7567 
2. นำงสำวเบญจมำพร เมืองหนองหว้ำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
    โทรศัพท์ 0 2590 4596 
3. นำงสำวธันญำภรณ์ พิบลูย์พล     นักประชำสัมพันธ์      
    โทรศัพท์ 0 2590 4596 
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ภาคผนวก 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)  
ชื่อหน่วยงาน  

    
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
         

 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
(เป็นกำรชี้แจงถึงจุดมุ่งหมำยในกำรจัดท ำเอกสำรเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งำนทรำบว่ำจัดท ำเอกสำรดงักล่ำวขึ้นมำเพื่ออะไร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

2. ขอบเขต (Scope) 
(เป็นกำรวำงกรอบของเนื้อหำของงำน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
3. ค าจ ากัดความ (Definition) (ถ้าม)ี 
(เป็นกำรชี้แจงควำมหมำยของค ำเฉพำะที่ใช้ในเอกสำร เพื่อสื่อควำมหมำยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจตรงกัน ทั้งนี้หำกเป็นค ำศัพท์ซึ่งเป็นค ำที่มี
ควำมหมำยเข้ำใจตรงกันโดยทั่วไป และในเอกสำรไม่ได้ใช้ในควำมหมำยที่ต่ำงออกไปค ำศัพท์น้ันไม่ต้องน ำมำนิยำม)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
(เป็นกำรช้ีแจงให้ทรำบว่ำ ใครเป็นผู้ที่ไดร้ับมอบหมำยให้รับผิดชอบปฏิบัติงำนนั้น ๆ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
(เป็นกำรบรรยำยขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีระบุเฉพำะงำนนั้น แบบ STEP-BY-STEP แสดงเป็น Flow chart ของงำน) 
 

1) สัญลักษณ์ท่ีใช้ 

 จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

 การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเช่ือมต่อระหว่างข้ันตอน 

 
2) ผังกระบวนกำร 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา จุดควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
  

 
   

  
 
 

   

     

3) รำยละเอียดของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

6. ภำคผนวก (ถ้ำมี)    
 


