
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการ

ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 
รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565  - กุมภาพันธ์ 2566 ) 

ระดับที่  1  Assessment  
➢ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความรู้ที่จำเป็น KM และสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานช่องว่าง (Gap) 

ของความรู้ และจัดทำสรุปรายงานการวิเคราะห์การจัดการข้อมูล โดยสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 

➢ มีรายการข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการ, GAP ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์ 

1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
1.1. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่
สำคัญ ที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

 

อ้างอิง :https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc 
41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_07.pdf 

 
 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc%2041d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc%2041d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_07.pdf


1.2. รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน, ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
 

 
อ้างอิง : https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/ 
tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_09.pdf 
 
1.3 คลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการใหห้น่วยงานมีความรู้
สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยแสดงรายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ 
 

 

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

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/%20tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/%20tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research-person


ระดับที่  2 Advocacy / Intervention  
มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนดำเนินงานวิชาการ พร้อมแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ

หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ /นวัตกรรมที่สำคัญ 
และจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด  มีมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน  

มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

PIRAB มาตรการดำเนินงาน เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 

P: Partner 1. การขับเคลื่อนวิชาการของคณะกรรมการพัฒนา
และขับเคลื่อนวิชาการ ผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัย 
สร้างนวัตกรรม และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization: LO) 

การขับเคลื่อนและผลักดัน ในการผลิตผลงาน
วิชาการ  งานวิจัย  นวัตกรรม  เพื่อยกระดับ
คุณภาพด้วยการจัดการความรู ้ โดยมีการ
พัฒนาปรับปร ุงให ้เก ิดส ิ ่งใหม่ ๆ ทั ้งด ้าน
ผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการทำงาน เพ่ิม
ประสิทธิผลในการดำเนินงานและการบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

B: Build 
Capacity 

2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อต่อยอด
ความรู้ในการทำงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ ในการสร้างงานวิจัย  และนวัตกรรม   
เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุน
การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

I: Invest  ๓. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) และการทำงาน มาใช้
ในการส่งเสริมการจัดการความรู้ 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที ่เอ ื ้อต่อการ
เร ียนร ู ้  การจ ัดการความร ู ้  (KM) และการ
ทำงาน  มาช่วยในการเผยแพร่ความรู ้ให้กับ
บุคลากรได้เข้าถ ึงข้อมูลความร ู ้ ได ้สะดวก  
รวดเร็ว  และสามรถนำความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคน และพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

A: Advocate 4. การสนับสนุน/ เสริมพลังเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 

การสนับสนุน เสริมพลังเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนางาน  ทำให้เกิด
การดำเนินงานรวมกัน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การเปิดโอกาส หรือให้อำนาจ แก่บุคลากรใน
การเรียนรู ้ เพื ่อการปฏิบัติงานที ่ดี สามารถ
แก้ไขปัญหา ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรม
ร่วมกัน การนำไปใช้พัฒนา/ต่อยอดเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน 



PIRAB มาตรการดำเนินงาน เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 

R : Regulate 
and Legislate 

5.การประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การติดตาม การทบทวนแผนการขับเคลื ่อนการ
ดำเน ินงานว ิชาการและการสร ้ างหร ือพ ัฒนา
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 
/ร าย ง านผลกา รด ำ เ น ิ น ง าน  และกา ร
ประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด   

2.2.1 แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) บันทึกลงในระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการ  กรมอนามัย (DOC)  

 

 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132 d75876bc41d/ 
tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_05.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132%20d75876bc41d/


2.2.2 แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานในคลังข้อมูลวิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ 

 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132 
d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132%20d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132%20d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf


ระดับที ่3 Management and Governance 
       มีการติดตามการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาผลงาน
วิชาการ / นวัตกรรมที่สำคัญ และจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน   
3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป   และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม(เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน) 
❖ ครั้งที่ 1  เดือนพฤศจิกายน 2565      

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75 
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf 

❖ ครั้งที่ 2  เดือนธันวาคม 2565           
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758 
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf 

❖ ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2566          
 https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876 
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf 

❖ ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75%20876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75%20876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758%2076bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758%2076bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876%20bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876%20bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf


ระดับที่ 4 Output  
มีผลของการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ และผลดำเนินการ

สร้างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ /นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
4.1.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
(เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี ้วัดรอบ 5 เดือนแรก) และบันทึกผลการ
ดำเนินงานลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC) 

มาตรการดำเนินงาน เป้า 
ประสงค์ 

กิจกรรมสำคัญ/
โครงการ/กจิกรรมย่อย 

PIRAB ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

1.การขับเคลื่อนวิชาการ
ของคณะกรรมการพัฒนา
และขับเคลื่อนวิชาการ
ผลักดันให้เกิดการ
ศึกษาวิจัย สร้าง
นวัตกรรม และการ
จัดการความรู้ของ
หน่วยงานสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning 
Organization: LO) 
 
 
 

มีระบบการ
กำกับ
ติดตาม 
แบบ 
Coaching 
 

1.1ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.) สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
จำนวน 5 ครั้ง 

P: 
Partner 

ต.ค. 65 
– ก.ย.
66 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
จำนวน 5 ครั้ง 
ครั้งที ่1 วันจนัทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb 70741 
ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_ 
2566_IDC2-2_10.pdf 
 

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน  2565   

 
 https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb 
70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_11.pdf 

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธนัวาคม   2565 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb%2070741%20ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_%202566_IDC2-2_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb%2070741%20ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_%202566_IDC2-2_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb%2070741%20ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_%202566_IDC2-2_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb
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https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb 
70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_12.pdf 

 
ครั้งที่ 4 วันศกุร์ที่ 13 มกราคม 2566 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b 
571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/O
PDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf 

 
 

ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b%20571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b%20571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b%20571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
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ผลการดำเนินการ 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
6-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_14.pdf 

1.1.1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อน  วิชาการ 
สำนักส่งเสริม
สุขภาพ (กพว.) ปี 
2566 

 ต.ค.65 คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพที่ 97/2565 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน  

วิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.)  

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPD
C2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_08.pdf 
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กิจกรรมสำคัญ/
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เวลา 

ผลการดำเนินการ 

1.1.2 ชี้แจงการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 
2.2 ระดับ
ความสำเร็จของการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management : 
KM) และการ
ขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning 
Organization : 
LO) 

 พ.ย.65 ชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับ
ความสำเร็จของการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) และ
การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization : LO)  ในทีป่ระชุม
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.)ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 10 
พฤศจิกายน 2565 

  1.1.3 ประกาศ
นโยบายเพื่อการ
ขับเคลื่อนวิชาการ  
และการวิจัย สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
2566    

 ธ.ค.65 ประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
เรื่อง นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
จัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนกลุ่มฝ่าย อ้างถึง สธ 
0923.06/6701 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้
อย่างเป็นระบบสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
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2.พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญในการ 
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือต่อยอด
ความรู้ในการทำงาน
ประจำให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลบรรลุ
เป้าหมายของ
หน่วยงาน 

พัฒนา
ศักยภาพ
ของ
บุคลากร 

2.1 อบรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ : อบรม
เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Data 
Analytic & Data 
Visualization: 
Google Data 
Studio 

B: Build 
Capacity 

23 - 
25 พ.ย. 
65  

การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร Data Analytic & 
Data Visualization: Google Data 
Studioระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ย.2565 ( 
โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ) 
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Datacenter 
ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบ Dashboards ดูข้อมูลในที่เดียว 
ทั้งข้อมูลเว็บไซต์ แพลทฟอร์ม และนำมา
สนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน 
โดยมี ดร.วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เกิด
กระบวนการ เรียนรู้การนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ 
มาจัดทำเป็นรายงานที่ง่ายต่อการนำเสนอ 
บริสุทธิ์ จิตภักดี และคณะ เป็นวิทยากรให้
ความรู้ในการอบรม 

 

 
 

  2.2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดการความรู้และ
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้การส่งเสริม
สุขภาพที่ยั่งยืน 

B: Build 
Capacity 

9 ธ.ค.
65 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัการความรู้
และองค์กรแห่งการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพที่
ยั่งยืนวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565  เวลา 0
๘.30– 1๖.30 น. ณ สล๊อต โคเวิร์คกิ้งสเปซ 
แอนด์ คาเฟ่ จังหวัดนนทบุรี  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพในด้านการจัดการความรู้วิชาการ การ
วิจัยและนวัตกรรมให้สามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน  
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 30 คน 
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๓.การนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การ
จัดการความรู้ (KM) 
และการทำงาน มาใช้
ในการส่งเสริมการ
จัดการความรู้ 

เกิด
กระบวน 
การ พัฒนา
ระบบการ
เผยแพร่
ผลงาน
วิชาการ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

3.1. รวบรวมองค์
ความรู้ นวัตกรรม
ข้อมูลที่มีอยู่ และ
ความรู้ที่ขาดหาย 
ของทุกกลุ่มฝ่าย
เผยแพร่ผ่าน เว็บ
ไซด์สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 
 
 

I: Invest ต.ค. 64 
–ก.ย.65 

จัดทำหนังสืออ้างถึงหนังสือที่ สธ0923.06/ว
404 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่องขอความ
ร่วมมือส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูล
และความรู้(รายบุคคล : DMKM)          ส่งมายัง
กลุ่มสนับสนุนวชิาการ การวิจัยและนวัตกรรม 
ผ่านความเห็นชอบจากหวัหน้ากลุ่มฯ และขยาย
ระยะเวลาภายในวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2566 
เพ่ือกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและ
นวัตกรรม รวบรวมและนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพต่อไป 
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❖ สรุปผลการวบรวม DMKM รายกลุ่มดังนี้ 
รายกลุ่ม 

  

จำนวนที่ส่ง 
(คน) 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 18 
กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 13 
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 14 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 14 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 6 
กลุ่มอำนวยการ 20 
กลุ่มวิจัย 3 

รวม 88 
❖ สรุปภาพรวมผลการรวบรวมผลงาน 
วิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู ้
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี2566  จากจำนวน 
ข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำ  
ทั้งหมด จำนวน 89 คน  พบวา่มีผู้ส่งผลงาน
ผลงานส่งผลงานวชิาการ วิจยั การจัดการข้อมูล
และความรู ้จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.87 (ข้อมูล ณวนัที่ 28 ก.พ.66) 

4. สนับสนุน /เสริม
พลังเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม 

การสร้าง
ผลงาน 
และการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการ
ณ์พัฒนา
งานวิจัย
และ
นวัตกรรม 

4.1 สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรที่สนใจเข้า
ร่วม 
อบรมหลักสูตร/การ
ประชุมเพ่ือการพัฒนา
งานวิชาการ  และการ
วิจัยกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก     

A: 
Advocate 

ต.ค. 
65– 
ก.ย.66 

สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร/การประชุมเพื่อการพัฒนา
งานวิชาการ และการวิจัยกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก 
- ̀ สื่อสารประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ
เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์กรมอนามัยระหว่างวันที่ 29 – 30 
พฤศจิกายน 2565 
-  สื่อสารประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงแนวทาง
และยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวลัเลิศรฐั 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 
-ประชาสัมพันธ์งานอ่ืนๆๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านLine 
Group สำนักส่งเสริมสุขภาพ  คณะกรรมการ 
กพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ 
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  4.2 สนับสนุนการ
ส่งผลงานเข้า
ร่วมงานวิชาการ
กรมอนามัย  และ
การส่งผลงานเข้ารับ
ประเมินรางวัล 
TPSA/TEPGA ปี 
2566 

A: 
Advocate 

ต.ค. 
65–ก.ย.
66 

การส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566  สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลงาน รางวัลบริการ
ภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 2 
เรื่อง ดังนี้ 
1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก “โครงการภาคีร่วม
ใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก”   
2. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน “สถานการณ์และ
ผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ 
ของพนักงานในสถานประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนของ
เจ้าของสถานประกอบการ 

  4.3 กำกับติดตาม 
การดำเนินงาน
ผลงานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม  
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 ตาม
คำรับรองฯ ทุก
เดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป 

A: 
Advocate 

ต.ค. 65 
–ก.ย.66 

กำกับติดตาม การดำเนินงานผลงานวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม  (ตัวชี้วัดที่ 2.2  
ครั้งที่ 1  เดือนพฤศจิกายน 2565      
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/opdc_2566_10_01.pdf 
ครั้งที่ 2  เดือนธันวาคม 2565         
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/opdc_2566_10_02.pdf 
ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2566          
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/opdc_2566_10_03.pdf 
ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

5.การประเมินผลการ
ดำเนิน งานสรุป
บทเรียนการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

 5.1  รายงานผลการ
ดำเนินงาน /การ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานพร้อมสรุป
บทเรียนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

R : 
Regulate 
and 
Legislate 

ก.ค.66 รายงานรอบ 5 เดือนหลัง (เดือนมีนาคม - 
เดือนกรกฎาคม 2566) 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf


4.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนนิการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับภารกิจ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566)  รอบ 5 เดือนแรก เดือนตุลาคม2565 – 
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
 

 
จากข้อมูลตามแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) พบว่า ผลงานวิจัยตามแผนฯ จำนวน 3 เรื่อง 
สรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 
1. สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยการมี
ส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ    
ผลการดำเนินงาน  การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง  การดำเนินการวิจัย  สรุปผล และเผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   / ส่งผลงานสมัครของรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 (TPSA)  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   การเก็บข้อมูลช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ล่าช้า   
แผนการดำเนินการต่อไป   พัฒนาคู่มือ 10 packages 
2. การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั ้งครรภ์ของหญิงตั ้งครรภ์ที ่เข้ารับการรัก ษาใน
โรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
ผลการดำเนินงาน   การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง และการดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล
ตามตัวแปรที่กำหนด โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ SPSS และทีมผู้วิจัยร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. รูปแบบการพัฒนาครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ 
ผลการดำเนินงาน   การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง และการดำเนินการวิจัย  (ผ่านการรับรอง EC 
กรมอนามัย ) 
 
 
 
 
 



ระดับที่ 5 Outcome  
มีโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรม ดำเนินการพัฒนาผลงานเพ่ือเตรียมนำเสนอใน 

เวทีต่างๆ เช่น TPSA / TEPGA งานประชุมวิชาการ/ LIKE Talk Award หน่วยงาน 
5.1 เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / นวัตกรรมที่สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน  
ที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (กพว. หน่วยงาน) รอบ 5 เดือนแรกหน่วยงาน ในคลังข้อมูลวิชาการ

บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และข้อมูลส่งให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ผลงาน TPSA  สำนักส่งเสริมสุขภาพ   ส่งผลงานจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ   

1. โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจส่งนมจากอกแม่สู่ลูก   
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104355&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24070 

2. สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยการ
มีส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104382&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24068 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104355&mid=
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104382&mid=


2. ผลงานประชุมวิชาการกรมอนามัยฯ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ส่งผลงาน จำนวน 4 เรือ่ง ดังนี้ 
ประเภท Oral presentation จำนวน 2 เรื่อง (ภาษาไทย) 

1. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104360&mid 
=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24071 

2. การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย   พ.ศ. 2564 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104365&mid    
=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24069 

 

ประเภท Oral presentation จำนวน 1 เรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 
1. Ethics Air Pollution 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104370&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24066 

 

ประเภท Poster presentation 
1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104367&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24068 
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