
 

 

             

 

รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม-กรกฎาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            โดย 
  งานสนับสนุนวิชาการและการวิจัย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

      สำนักส่งเสริมสุขภาพ   กรมอนามัย 
 

 

 



 รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม-กรกฎาคม 2565) 

ระดับที่  1  Assessment  
❖ ทบทวนและวิเคราะหผ์ลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และผล

การดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวตักรรมของหน่วยงานในรอบ 5 เดือนแรก เพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วดั และความรู้ท่ีนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) 
ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน 
      1.1 การวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 

      

➢ อ้างถึง :เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

อ้างถึง :  https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7 
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_10.pdf 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7


1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 

อ้างถึง : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3 b571ddb70741 ad 132 
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_11.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3%20b571ddb70741%20ad%20132%20d75876
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3%20b571ddb70741%20ad%20132%20d75876


1.3 รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงาน 

 
 

อ้างถึง : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571 ddb70741 ad132 
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_09.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571%20ddb70741%20ad132%20d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571%20ddb70741%20ad132%20d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_09.pdf


ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention  
❖ มีการทบทวนมาตรการและประเดน็ความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

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)" 
ประเด็นที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  มุ่งสู่งองค์กรสมรรถนะสูง   
กลยุทธ์  B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ 
เป็นนักวิจัยมืออาชีพ เพ่ือ สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ เกิดงานวิจัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 
และพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Coaching) เพ่ือเป็นผู้ให้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนการวิจัย  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำเอกสารผลงานวิจัยและการจัดการความรู้ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
มาตรการที่ 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) และ
การทำงาน โดยหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
กลยุทธ์ I : Invest  รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลที่มีอยู่และความรู้ที่ขาดหาย ของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่ 
เพ่ือจัดทำระบบการเผยแพร่งานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซด์ 
ประเด็นที่ 4  กำกับ ติดตาม เสริมพลังเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กลยุทธ์ R : Regulate and Legislate  การประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ 
PIRAB 
 

 
อ้างถึง : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876 
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_07.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)  
❖ มีสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานใหเ้ป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้ 

 

ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร เหตุผลประกอบในการ
กำหนดประเด็นความรู้ 

1. รางวัลบริการภาครัฐ  เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ของหน่วยงานที ่ส ่งเข้ารับ
การประเมินรางวัล TPSA / 
TEPGA ปี 2565 
 

1.1 คู่มือ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
➢ คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2565 
➢ คู่มือหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2565 
➢ คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ ปี 2565 
➢ การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 
➢ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมปี 

2565 
1.2 แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ   (การประชุมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ) 
➢ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : แนวทางและหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2565 
➢ รางวัลบริการภาครัฐ : แนวทางและหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2565 

2. ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนิน 
งานตัวชี้วัดที่2.4 ระดับ
ความสำเร็จของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้(LO) 

➢ Template ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดบัความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่ง    การเรียนรู้ (LO) 
➢ ประกาศนโยบายสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
➢ สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

3. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล“Data 
Management & Data Analytics” 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ➢ “Data Management & Data Analytics” 

4. การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC) เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย 
ม ีความร ู ้ ความเข ้า ใจ ใน
ประเด็น หลักจริยธรรมการ
ว ิจ ัยในมน ุษย ์  กฎหมาย 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการส่งผล
งานเพื่อขอรับรองจริยธรรม
การวิจัย (EC)   

➢ นโยบายจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์  กรมอนามัย 
➢ คู่มือนักวิจัยกรมอนามัย การส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 
➢ โครงร่างการวิจัยเสนอขอรับรองจาก EC (เพ็ญแข ลาภยิ่ง รก.ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 
➢ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กฎหมายข้อ บังคับ ที่เกี่ยวข้องและกระบวนการขอ

การยินยอมเข้า ร่วมการวิจัย  
(รศ. ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย) 

➢ แนวทางการปฏิบัติในการขอรับจริยธรรมการวิจัย 

5. การพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้ กรมอนามัย (R2R) เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนว 
ทางในการพัฒนางานประจำสู่
งานวิจัย (R2R) 

➢ Routine to Research R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
➢ พัฒนางานประจำอย่างไรให้มีความสุข 



ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร เหตุผลประกอบในการ
กำหนดประเด็นความรู้ 

6. การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมเสนองานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 

เพื ่อให้บ ุคลากรร ับทราบ
ข้อมูลและร่วมส่ง  ผลงาน
ในงานประชุมวิชาการฯ 

7. การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เพื ่อสร้างความรู ้ความใจ
ให ้ ก ั บบ ุ ค ล าก ร  ส ำนั ก
ส่งเสริมสุขภาพ และภาคี
เครือข่าย ในเรื่องการบูรณา
การงานส ่งเสร ิมส ุขภาพ 
และ การขับเคลื่อนนโยบาย
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ ื ่อบรรล ุ เป ้าหมายของ
องค์กร และนำไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

➢ การปฏิรูปเขตสุขภาพกับการส่งเสริมสุขภาพ  
➢ การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย คือหัวใจการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
➢ แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ 2564 - 2570  
➢ การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
➢ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยตาม Life Course Approach (กลุ่มวัยแม่และเด็ก) 
➢ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยตาม Life course Approach (กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น) 
➢ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ตาม Life Course Approach (กลุ่มสูงอายุ) 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 
(การอบรม 5 ครั้งอย่างต่อเนื่อง) 

เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย มี
ความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
วิจัย โดยเรียนรู ้ต ั ้งแต่  ขั้น
พื ้นฐาน และได้ดำเนินการ
ปฏิบัติจริง   
 

8.1 หลักการและข้ันตอนของการทำวิจัย 
➢ หลักการและขั้นตอนของการทำวิจัย 
➢ การกำหนดปัญหาการวิจัยและการเลือกหัวข้อวิจัย และ ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

➢ ตัวแปร ระดับการวัด การกำหนดนิยามตัวแปร สมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย 

➢ รูปแบบการวิจัย 
➢ การทบทวนวรรณกรรม 
➢ การสังเคราะห์การวิจัย 

8.2 การกำหนดประชากรและรวบรวมข้อมูล 
➢ การกำหนดประชากร การสุ่มกลุม่ตัวอย่าง และการกำหนดขนาดตัวอย่าง 
➢ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างเครื่องมือวิจัย 
➢ การใช้โปรแกรม Endnote เพ่ือสืบค้นและจัดการเอกสารอ้างอิง 

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านทักษะการ
นำเสนอด้วยการใช้สื่อมัลติมิเดียและดิจิทัล (Multimedia & Digital) อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ ื ่อพ ัฒนาบ ุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพให้   มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการ
นำเสนอด ้วยการใช ้ส ื ่อมัล
ติม ิเด ียและดิจ ิท ัล อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู ้เท่าทันการ
เปล ี ่ ยนแปลงของป ั จจั ย
ภายนอกอย่างเท่าทันของยุค
ดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21 



ระดับ 3 Management and Governance 
❖ มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวชิาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 

❖ ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนที่กำหนดไว ้

❖ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

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 

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


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
เป็นองค์กรแห่งการเร ี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  6 ครั้ง 
➢ ครั้งที ่1 วันจันทร์ที ่22  พฤศจิกายน 2565 
➢ ครั้งที ่2 วันจันทร์ที ่10  มกราคม    2565    
➢ ครั้งที่ 3 วันพุธที่     10 กุมภาพันธ์   2565 
➢ ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที ่21  มีนาคม      2565 
➢ ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่    21 พฤษภาคม  2565 
➢ ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 28  มิถุนายน   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


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 
/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/t
inymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565 
_IDC2-4_26.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload%20/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload%20/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload%20/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4


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 4 ครั้งที่ 4 วนัจันทร์ที่ 21 ม.ีค.2565

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571 
ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_21.pdf 
 
 

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


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 5 ครั้งที่ 5 วนัศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565  

 

 
One page ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่5/2565 

 
 



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 6 ครั้งที่ 5 วนัอังคารที่ 28  มิถุนายน 2565  

 

 
One page ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่6/2565 



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 /4xceb 
3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/
OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_01.pdf 

       

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload%20/4xceb%203b571
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload%20/4xceb%203b571


โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

   1.1.2 ประชุมชี้แจงการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.4   
และขับเคลื่อนงานเป็นไป

ตามแผนที่กำหนดไว้        

P: Partner ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จ
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก   
และข ับเคล ื ่ อนงานเป ็นไปตามแผนท ี ่ กำหนดไว ้   ใน
คณะกรรมการ กพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

 
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง   และ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  ในคณะกรรมการ กพว.
ครั้งที4่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2565 

 
 



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 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload 
/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4 /opdc 
_2565_IDC2-4_02.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload%20/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload%20/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload%20/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4


โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

   1.3 สำรวจความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ

และจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน 

R: Regulate 
and 
Legislate 

 

พ.ย.64 สำรวจความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย การจัดการ
ความรู้ ของบุคลากร  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  (google 
forms) วันที่ 26 พ.ย. – 3 ธ.ค.64   และ สรุปผลการ
วิเคราะห์ความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย การจัดการ
ความรู้ ของบุคลากร  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ลงเว็บไซด์
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

  
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571 ddb 
70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571%20ddb%2070741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571%20ddb%2070741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571%20ddb%2070741ad132d75876bc41d/tinymce/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/เว็บไซดส์ำนัก

ส่งเสริมสุขภาพ 
 

 



โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

 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 

 

 
One page การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักส่งเสริมสุขภาพด้านทักษะการนำเสนอด้วยการใช้
สื่อมัลติมิเดียและดิจิทัล(Multimedia & Digital)อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  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 ห้องประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3  

                     
 



โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

 3.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 101 คน คดิเป็นร้อยละ 100 รวบรวม
นำขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
         

 
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/ 4xceb3b 571 ddb 
70741ad132d75876bc41d/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/%204xceb3b%20571%20ddb%2070741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/%204xceb3b%20571%20ddb%2070741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC


3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
❖ ครั้งที่ 1  เดือนพฤศจิกายน 2564  (วันที่ 3 ธันวาคม 2564)  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741 
ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf 

❖ ครั้งที่ 2  เดือนธันวาคม 2564     (วันที่ 5 มกราคม 2565)  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb7074 1ad132d75 876 bc41d/ 
tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf 

❖ ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2565     (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc 41d/ 
tinymce/ OPDC /OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf 

❖ ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565  (วันที่  4 มีนาคม  2565) 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d 
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-04.pdf 

❖ ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม  2565    (วันที่ 7 เมษายน 2565)  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad13 
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf 

❖ ครั้งที่ 6 เดือนเมษายน  2565    (วันที่ 3พฤษภาคม 2565)  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132 
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-06.pdf 

❖ ครั้งที่ 7 เดือนมิถุนายน  2565    (วันที่ 6 มิถุนายน 2565)  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132 
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-07.pdf 

❖ ครั้งที่ 8 เดือนกรกฎาคม  2565    (วันที่ 7 กรกฎาคม 2565)  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132 
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-08.pdf 

❖ ครั้งที่ 9 เดือนสิงหาคม  2565    (วันที่ 5 สิงหาคม 2565)  
 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb7074%201ad132d75%20876%20bc41d/%20tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb7074%201ad132d75%20876%20bc41d/%20tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc%2041d/%20tinymce/%20OPDC%20/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc%2041d/%20tinymce/%20OPDC%20/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad13
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132


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 

❖ มีผลของการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวตักรรมตาม
แผนและมาตรการที่กำหนดไว้  

❖ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4.1. รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 มีผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว้  
ตัวช้ีวัด กิจกรรมที่ดำเนินการ

ตามแผนการพัฒนาฯ 
ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

ตัวชี้วัดที่ 
2.4 ระดับ
ความ สำเร็จ
ของการเป็น
องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
(LO) 

การขับเคลื่อนวิชาการของ 
คณะกรรมการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนวิชาการ ผลักดัน
ให ้เกิดการศึกษาวิจัยสร้าง 
นวัตกรรม และการจัดการ 
ความรู้ของหน่วยงาน สู่การ
เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ สำนักส่งเสริม
สุขภาพ (กพว.) 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ (กพว.) 
ครั้งที ่1 วันจันทร์ที ่22  พ.ย. 2565 
ครั้งที ่2 วันจันทร์ที ่10  ม.ค. 2565    
ครั้งที่ 3 วันพุธที่     10 ก.พ. 2565 
ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที ่21  มี.ค. 2565 
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่   21 พ.ค. 2565 
ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2565 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) 
จำนวน 6 ครัง้ 

ประกาศนโยบายเพื่อ
การขับเคลื่อนวิชาการ
และการวิจัย สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ      

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ทำ
การประกาศนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน
วิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

จัดทำหนังสือเวยีนแจ้งให้บุคลากรสำนักส่งเสริมทราบ
ทุกคน 

สื่อสารสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
อบรมหลักสูตร/การ
ประชุมเพื่อการพัฒนา
งานวิชาการและการ
วิจัยกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก     

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

เจ้าหน้าที่  บุคลากรสำนักส่งเสริมไดเ้ข้าร่วมอบรม
หลักสูตร/การประชุมเพ่ือการพัฒนางานวิชาการ
และการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก   
เช่น 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนัก
จัดการความรู้ กรมอนามัย (R2R) 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย กรม
อนามัย 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการ
สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ    
-เข้าร่วมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565  
ฯลฯ 



ตัวช้ีวัด กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาฯ 

ผลการดำเนินการ ผลผลิต 

ตัวช้ีวัดที่ 
2.4  ระดับ
ความ สำเร็จ
ของการเป็น
องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
(LO) 

การส่งผลงานวิชาการ 
วิจัย การจัดการข้อมูลและ
ความรู้ สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปี2565   

 

รวบรวมผลงานวิชาการ วิจัย การ
จัดการข้อมูลและความรู้ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ปี2565   

สรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ วิจัย การ
จัดการข้อมูลและความรู้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี
2565  จากจำนวน ข้าราชการ  พนักงานราชการ   
และลูกจ้างประจำ  ทั้งหมด จำนวน 101 คน  
พบว่ามีผู้ส่งผลงานผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย 
การจัดการข้อมูลและความรู้   จำนวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  
แยกประเภทดังนี้ 

รายการ จำนวน(คน) 
1. งานวิจัย 10 
2. นวัตกรรม 1 
3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
งานที่รับผิดชอบ 

24 

4. สรุปงานที่รับผิดชอบ 55 
5. คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 10 
6. บทความ 1 

รวม 101  

 อบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การบริหารจัดการ
ข้อมูล “Data 
Management & 
Data Analytics” 

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

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การบริหารจัดการ
ข้อมูลอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การ
บริหารจัดการข้อมูล “Data Management & Data 
Analytics” และสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการทำงาน
ของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆด้วยการใช้ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืน ใๆนองค์กร  

 กำกับติดตามการ
ดำเนินงานผลงานวิชาการ 
วิจัย และนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่2.4 ตามคำ
รับรองทุกเดือนและรายงาน
ผ่านระบบDOC ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน 

กำกับติดตามการดำเนินงานผลงาน
วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 

รายงานตัวชี้วัด2.4 ตามคำรับรอง ผ่านระบบDOC ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน 



 

 
ระดับที่ 5 Outcome 
❖ มีเอกสารที่แสดงจำนวนผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและ

พร้อมใช้งาน  
❖ ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565 ผ่านตรวจประเมินรอบที่ 1  หรือผลงาน

ได้รับการส่งสมัครเข้ารับรางวัล UNPSA 2022    

5.1 เอกสารที่แสดงจำนวนผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและ
พร้อมใช้งาน 

➢ รายการจำนวนและรายละเอยีด (ช่ือผลงาน, ผู้รับผิดชอบ, และประเภทผลงาน) ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้
ที่ดำเนินการจดัการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน  และนำขึ้นเว็บไซดส์ำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

   

  

กลุ่มอนามัยแม่
และเด็ก

กลุ่มอนามัยวัย
เรียนวัยรุ่น

กลุ่มอนามัยวัย
ท างาน

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

กลุ่มสร้างเสริม
ศักยภาพฯ

กลุ่มอ านวยการ

จ านวน(คน) 18 11 14 14 10 34

18

11
14 14

10

34

สรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ แยกรายกลุ่ม

ตัวช้ีวัด กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาฯ 

ผลการดำเนินการ ผลผลิต 

 ส่งผลงานเข้ารับประเมิน
รางวัล TPSA/TEPGA  
ปี 2565 

จัดทำผลงานวิชาการและการวิจัย 
นวัตกรรม ส่งเข้าร่วมนำเสนอ ในที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค
การเขียนผลงานสู่รางวัลบริการภาครัฐ
และรางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม รางวัล TPSA  ปี 2565 

 
 

ส่งผลงานเข้ารว่มงานรางวัลบรกิารภาครฐั      
ประเภทพัฒนาการบริการ    
จำนวน   2 เรื่อง  
1. เด็กไทยสายตาดีวิถีชวีิตใหม ่สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า  
ประเภทบรูณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ 
2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 
2564 – 2570 



เอกสารผลงาน TPSA/ TEPGA ผ่าน คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ และส่ง ผลงานเข้าระบบของ สำนักงาน 
กพร. หรือ หนังสือรับรอง (Letters of Reference) จากสำนกังาน กพร.ในการ UNPSA 2022  
❖ กพร.กรมอนามัย สรุปรายชื่อผลงานที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น38 ผลงาน โดยผ่านการกลั่นกรองและส่งสมัคร
ไปที่ส่งไปยังสำนักงาน กพร. 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   
สำนักส่งเสริมสุขภาพส่งผลงาน จำนวน 2เรื่อง ดังนี้ 
ประเภทพัฒนาการบริการ                  จำนวน 1  เรื่อง   
➢ เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า 

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

  
5.2 ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565 ผ่านตรวจประเมินรอบที่ 1  หรือ
ผลงานได้รับการส่งสมัครเข้ารับรางวัล UNPSA 2022   
- ไม่มีผลงานผ่านตรวจประเมินรอบที่ 1  หรือผลงานได้รับการส่งสมัครเข้ารับรางวัล UNPSA 2022   

 
 

 

 



ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. ความรู้ ทักษะ ความตระหนัก ของนักวิชาการรุ่นใหม่ ในการศึกษาวิจัย น้อยมาก ไม่ให้ความสำคัญ 
2. แต่ละกลุ่มงานยังปฏิบัติงานประจำ เช่น การจัดประชุมต่างๆ เยอะมาก จนไม่มีเวลาผลิตงานวิจัย 
3. หัวหน้ากลุ่มงาน ไม่เห็นความสำคัญ การจัดทำผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้ขาดการสนับสนุน ใน
การผลิตงานวิจัย ยังคงให้นักวิชาการ ทำงานประจำเป็นหลัก 
 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้/ทักษะ/ด้านการจัดการองค์ความรู้วิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม
(Gap/Training need,แสวงหาหลักสูตรเพื่ออบรมพัฒนาทั้ง Online Onsite, Evaluation)สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์ความรู้/วิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม/การส่งผลงาน
ที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565       
2.การสร้าง Incentive สำหรบัผู้ทำงานวิจัย/วิชาการ การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถผลิตผล
งาน / ส่งวิชาการกรมอนามัย และการขอรับรางวัลเลิศรัฐ/ กำหนดผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA 
/ TEPGA ปี 2565 เป็น PA รายกลุ่ม  
3.แผนการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการและการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 


