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ข้อมูล ณ วันท่ี 10/11/2565 
หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตัวชี้วดัที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  

และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 
หน่วยงานทีร่ับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
คำนิยาม 1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน โดยมีการรวบรวมความรู้ที่ กระจายอยู่ ในหน่วยงาน ทั้ งในรูปแบบ Tacit 
Knowledge และ Explicit Knowledge นำมาจัดการให้เป็นระบบ สามารถระบุความรู้ที่
สำคัญอย่างยิ่งยวด (Critical Knowledge) และแหล่งของความรู้ (Tacit Knowledge & 
Explicit Knowledge) มีการจัดการความรู้และนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการสร้างและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและ
สนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ต่อไป 
   1.1 Explicit Knowledge หมายถึง ความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย ความรู้ที่
เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ Blog เป็นต้น 
   1.2 Tacit Knowledge หมายถึง ความรู้แบบฝังลึก เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอด
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางคร้ังก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่
สำคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเร่ือง 
เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นต้นจึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน 
2. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) หมายถึง องค์กร/ หน่วยงานที่
ยกระดับคุณภาพ โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเคร่ืองมือในการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์/ บริการ/
กระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินพันธกิจ  และการบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน ดังน้ี 
   2.1 การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) หมายถึง การกำหนดทิศทาง
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บทบาทผู้บริหารในการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการมุ่ง
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   2.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบใน
การบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ/  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงาน 
รวมทั้งสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยกระบวนการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน การรวบรวมและสร้างการถ่ายทอดและแบ่งปัน 
การจัดเก็บ และการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้บุคลากรใช้และต่อยอดความรู้ในการทำงานประจำ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน/ บูรณา
การความรู้ที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประยุกต์ใช้หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย โดยกระบวนการจัดการความรู้มีทั้งระดับการทำงานประจำ และการ
วางแผนกลยุทธ์ 
   2.3 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Technology) หมายถึง การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดการความรู้  (KM) และการทำงาน โดย
หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
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   2.4 การให้อำนาจแก่บุคคล (People Empowerment) หมายถึง การเปิดโอกาส หรือให้
อำนาจแก่บุคลากรในการเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และ
สร้างนวัตกรรมร่วมกัน รวมทั้งการเรียนรู้ร่วมกับผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2.5 พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) หมายถึง การให้โอกาสหรือสร้างการเรียนรู้แก่
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนอง
เป้าหมายของหน่วยงาน  
3. ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานด้านวิชาการ/ นวัตกรรม 
   3.1 งานวิจัย หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบทาง
วิทยาศาสตร์ ตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยอาศัยเคร่ืองมือหรือวิธีการเพื่อให้ค้นพบข้อเท็จจริง 
หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งงานวิจัยในระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) และแหล่งทุนอ่ืน ทั้งน้ี ประเภทงานวิจัย
สามารถดำเนินการได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเป็นการวิจัยระดับใดก็ได้ แต่ต้อง
มีระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) การวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental study) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เป็นต้น 
   3.2 R2R (Routine to Research) หมายถึง การทำงานวิจัยจากงานประจำ หรือทำงาน
ประจำจนเป็นงานวิจัย มุ่งเน้นการนำกระบวนการหรือระเบียบวิธีการวิจัยไปพัฒนาการทำงาน
ประจำของตนให้ดีขึ้น ไม่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา
จากงานประจำ และใช้ผลของการวิจัยน้ันมาพัฒนางานประจำที่ตนเองรับผิดชอบ  
   3 .3 กระบวนการจัดการความ รู้  (Knowledge Management Process) หมายถึ ง 
กระบวนการที่ทำให้เกิดการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังน้ี 
         3.3.1 การบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจำเป็นต้องรู้อะไร, ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบ้าง, ในรูปแบบใด, อยู่ที่
ใคร 
         3.3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ , แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก, รักษาความรู้เก่า, กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
         3.3.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
         3.3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, 
ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ 
         3.3.5 การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้น้ันเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอร์ดประชาสัมพันธ์  
         3.3.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดทำเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit 
Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชน
แห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
         3.3.7 การเรียนรู้ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้
จากการสร้างองค์ความรู้นำความรู้ไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียน
ต่อไปอย่างต่อเน่ือง (อ้างถึง: โครงการพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
จัดการความรู้ในส่วนราชการ โดย กองพัฒนาระบบบริหาร) 
   3.4 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การดำเนินการในสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนากรมอนามัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยสามารถพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสามารถจำแนกได้  
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3 ประเภท  
       3.4.1 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
       3.4.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการ/ การจัดการ (Business Process Management 
Innovation) 
       3.4.3 นวัตกรรมด้านการจัดบริการการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ (Service Model 
Development  Innovation) (อ้างถึง: มติ อกพ. กรม) 
4. การนำไปใช้ประโยชน์ 5 มิติ ดังน้ี 
   4.1 เชิงนโยบาย คือ ผลงานที่นำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสขุภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอ้ม เช่น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ มาตรการใหม่ การประกาศใช้กฎหมาย หรือ 
กฎเกณฑ์ ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน  เป็นต้น 
   4.2 เชิงวิชาการ คือ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนารูปแบบ/ต้นแบบการทำงาน คู่มือ 
แนวทาง มาตรการในการดำเนินงาน มาตรฐานการดำเนินการ ชุดสิทธิประโยชน์ หรือ การนำไปใช้
พัฒนา/ต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   4.3  เชิงสาธารณะ คือ ผลงานที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนที่ทำให้คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น เช่น การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
   4.4  เชิงพื้นที ่คือ การนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
    4.5  เชิงพาณิชย์ คือ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซ่ึง
ก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น 

วิธกีารจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานรวบรวมเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัด  และรายงานในระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ ์2566) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

   1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความรู้
ที่ จำเป็ น KM และสถานการณ์
ปัญ หาการดำเนินงานช่ องว่ า ง 
(Gap) ของความรู้ และจัดทำสรุป
รายงานการวิเคราะห์การจัดการ
ข้อมูล โดยสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
   2.มีรายการข้อมูลสารสนเทศ 
แ ล ะค ว าม รู้ที่ น ำม า ใช้ ใน ก า ร
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ , 
GAP ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และ
จำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน ให้

1 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่
นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
 ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการใน
ปัจจุบัน  
    -  เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของ

หน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่
สำคัญ ทีจ่ำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.5) 
      - เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน, ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และ
ทีจ่ำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.25) 
    -  มีคลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์

หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญ
อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยแสดงรายการผลงาน



แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4 
 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย / 
ยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ 
ภารกิจของกรม 

การจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ (0.25) 
 

2 Advocacy/ Intervention  
มี ก า ร ก ำ ห น ด ม า ต ร ก า ร

ขับเคลื่อนดำเนินงานวิชาการ พร้อม
แผนขับ เคลื่ อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เปน็องคก์ร
แห่ งการเรียนรู้ แผนดำเนินการ
สร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ /
นวัตกรรมที่สำคัญ และจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด  
      - มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
ตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (0.5) 
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  
     - แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (LO) บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการ          
กรมอนามัย (DOC) (0.25) 
     - แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในคลังข้อมูล
วิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ
(0.25) 

3 Management and Governance 
มีการติดตามการดำเนินงาน

วิชาการของหน่วยงานให้เปน็องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาผลงาน
วิชาการ / นวัตกรรมที่สำคัญ และ
จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
 

1 3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม           
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป   
    - รายงานประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ที่แสดงการ
ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ (0.5)            
    - เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม (เอกสารแนบท้ายรายงาน
การติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน) (0.5) 

4 Output  
มีผลของการขับ เคลื่ อนการ

ดำเนินงานวิชาการตามแผนและ
มาตรการที่ กำหนด ไว้  และผล
ดำเนินการสร้างผลงานวิชาการใน
รูป แ บ บ ต่ า ง ๆ  /น วั ต ก ร รม ที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

1 4.1 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน 
     - เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
(เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือนแรก) และบันทึกผลการดำเนินงานลงในระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC) (0.5) 
     - เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้าง
หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก) (0.5) 

5 Outcome  
มีโครง ร่างผลงานวิชาการใน

รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ /  น วั ต ก ร ร ม 
ดำเนินการพัฒนาผลงานเพื่อเตรียม
นำเสนอใน เวทีต่างๆ เช่น TPSA / 
TEPGA งานประชุมวิชาการ/ LIKE 
Talk Award หน่วยงาน 

1 5.1 เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / 
นวั ต กรรมที่ สอดคล้ องภารกิจของห น่ วยงาน ที่ ผ่ าน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (กพว. หน่วยงาน) รอบ 5 
เดือนแรกหน่วยงาน ในคลังข้อมูลวิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และข้อมูลส่งให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(1.0) 

 คะแนนรวม 5  
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เงื่อนไข :   
1. ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/นวัตกรรม 
   - ผลงานของหน่วยงานสายวิชาการ ต้องเป็นผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการดแูลสขุภาพ   
     แบบองค์รวม (Holistic Health) ที่สอดคล้องกับภารกิจกรมอนามัย 
   - ผลงานของหน่วยงานสายบริหาร ควรเป็นผลงานที่สอดคล้องกับภารกิจ หน่วยงานเท่าน้ัน 
2. กรณีนำขึ้นข้อมูลที่คลังความรู้กรมอนามัย กรุณาส่งหนังสือและข้อมูล มาที่สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    โดยแนบเป็นไฟล ์ส่งมาที่ E-mail : anamai.km@gmail.com (รอบ 5 เดือนแรก ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ขับเคลื่อนการการดำเนินงานตาม
แผนการขับเคลื่อนการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือน
แรก และแผนการสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ /
นวัตกรรมของหน่วยงานใน เพื่อ
พัฒ นา/ป รับป รุงกระบวนการ
ดำเนินงาน 

1 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่
นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
 ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการใน
ปัจจุบัน  
    -  เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของ

หน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่
สำคัญ ทีจ่ำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.5) 
    - เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการ

วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน, ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และ
ทีจ่ำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.25) 
-  มีคลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์

หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญ
อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยแสดงรายการผลงาน
การจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ (0.25) 
 

2 Advocacy/ Intervention  
มีการทบทวนมาตรการขับเคลื่อน

ดำเนิ นงานวิชาการ พ ร้อมแผน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ  
ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรี ย น รู้  แ ผ น ด ำ เนิ น ก ารส ร้ า ง           
ห รื อพั ฒ นาผล งาน วิ ช าการ /
นวัตกรรมที่สำคัญ และจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน 

 
 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด  
     - มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
ตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (0.5) 
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  
     - แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (LO) บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการ          
กรมอนามัย (DOC) (0.25) 
     - แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในคลังข้อมูล
วิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ
(0.25) 
 
 

mailto:anamai.km@gmail.com
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3 Management and Governance 
มีการติดตามการดำเนินงาน

วิชาการของห น่วยงาน  ให้ เป็ น
องค์ กรแห่ งก ารเรียน รู้  พั ฒ นา
ผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สำคัญ
และจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

1 3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม           
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป   
    - รายงานประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ที่แสดงการ
ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ (0.5)            
    - เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม (เอกสารแนบท้ายรายงาน
การติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด)(0.5) 

4 Output  
1. มีการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนการขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) และ
สรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO) 
2. มีผลของการดำเนินงานการสร้าง
ห รือพัฒ นาผลงานวิ ช าการ ใน
รูปแบบต่างๆ / นวัตกรรม ตามแผน
และมาตรการที่กำหนดไว้ 

1 4.1 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน 
     - เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (LO) 
(เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือนหลัง) และบันทึกผลการดำเนินงานลงในระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC) (0.5) 
     - เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้าง
หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง) (0.5) 

5 Outcome  
มีผลงานวิชาการในรูปแบบ

ต่างๆ / นวัตกรรม ดำเนินการ
พัฒนาผลงานเพื่อนำเสนอใน เวที
ต่างๆ เช่น TPSA/ TEPGA ประชุม
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่ งแ วดล้ อม / LIKE Talk Award 
กรมอนามัย /วารสารวิชาการที่มีค่า 
TCI 2 ขึ้นไป 

1 5.1 สรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) (0.25) 
5.2 ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA/ TEPGA ปี 
2566 ผ่านการตรวจประเมินรอบที่ 1 หรือ ผลงานถูกนำเสนอ
ในเวทีต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่ งแวดล้อม / LIKE Talk Award กรมอนามัย  /
วารสารวิชาการที่มีค่า TCI 2 ขึ้นไป (0.25) 
5.3 มีผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรมที่ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (กพว.หน่วยงาน) รอบ 5 
เดือนหลัง ส่งให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (0.25) 
5.4 มีผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรม ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน (0.25)  

 คะแนนรวม 5  
เงื่อนไข : กรณีนำขึ้นข้อมูลที่คลังความรู้กรมอนามัย กรุณาส่งหนังสือและข้อมูล มาที่สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
แนบเป็นไฟล ์ส่งมาที่ E-mail : anamai.km@gmail.com (รอบ 5 เดือนหลัง ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566) 
เอกสารสนับสนุน :  ตัวอย่าง เช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 
ผู้ให้ข้อมูลทางวชิาการ/ 
ผู้ประสานงานตวัชี้วดั 

1. ดร.ศรีวรรณ ทาวงศ์มา             นักวิชาการสาธารณสขุเชีย่วชาญ (ดา้นสาธารณสขุ) 
    โทรศัพท์ 0 2590 4143 
2. ดร.ไพรชล ตันอุด                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4157 

ผูร้ายงานตวัชี้วดั 
 

1. นางสาววรินทร์ทิพย ์ สันทัด       นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4748 
2. นางสาวธันญาภรณ์  พิบูลย์พล       นักประชาสัมพันธ ์
    โทรศัพท์ 0 2590 4595 

mailto:anamai.km@gmail.com


แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แบบฟอร์มแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) 

หน่วยงาน........................................................... 

 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
(........................................................................) 

ประธาน กพว. หน่วยงาน 
................./................../................. 

 
 

ลำดับ ชื่อประเด็นผลงาน ประเภท
ผลงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ความก้าวหนา้ (✓) ผู้รับผิดชอบ 
ศึกษา

รวบรวม
ข้อมูล 

โครง
ร่าง 

ดำเนินการ
วิจัย 

สรุปผล เผยแพร ่ การ
นำไปใช ้

1           
2           
3           
4           
5           

           
           
           

เอกสารแนบท้ายที่ 1 


