รายงานการประชุม
ประชุมคณะทำงานดำเนินการตัวชี้วดั ที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย
************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางนงพะงา
2. นางสาวพรรณี
3. นางสาวธวัลรัตน์
4. นางสาวพรรณี
5. นางสาวศิรินญา
6. นางสาวขวัญจิรา
7. นางสาวรดาธร

ศิวานุวัฒน์
พันธ์เสือ
ใหม่รัตนไชยชาญ
ทับธานี
วัลภา
นัดประสิทธิ์
เชื้อทองดี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางนภัสบงกช
ศุภะพิชน์
2. นางสาวสุพิชชา
วงศ์จันทร์
3. นายวัชรินทร์
แสงสัมฤทธิ์ผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งต่อ ที่ประชุม ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั วชี้วัด ที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็ จของ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เป็นตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งปรับ มาจากปีงบประมาณที่แล้วที่เป็นเรื่องระดับความสำเร็ จ
ของ เรื่ อ ง DM/KM แ ละ Happy Body แต่ เ นื่ อ งจาก แบ บฟ อ ร์ ม ก ารจั ด ทำรายล ะเอี ย ด (KPI Template)
ตามคำรับ รองปฏิ บั ติราชการของหน่ วยงานในสัง กัด กรมอนามั ยของตัว ชี้วั ดที่ 2.4 มีก ารปรับ เปลี่ย นเนื้ อหาใน
แบบฟอร์ม อยู่ห ลายครั้งยั งไม่แ ล้วเสร็จ โดยแบบฟอร์ม ฉบับ ล่าสุด คือ แบบฟอร์ มฯ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานนำเสนอข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบรายละเอียด เกณฑ์การประเมิ น
เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในภาพของกองฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
• เกณฑ์ก ารประเมิน ของตัวชี้ วัด ที่ ๒.๔ ระดั บความสำเร็จของการเป็น องค์ กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564)
นางสาวรดาธร เชื้อทองดี นักวิ เคราะห์ นโยบายและแผน คณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ ประชุ ม
เรื่อ ง เกณฑ์ การประเมิน ของตัว ชี้วัด ที่ ๒.๔ ระดับ ความสำเร็จของการเป็นองค์ก รแห่ งการเรียนรู้ (LO) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 Assessment
1. ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงาน
2. วิเคราะห์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ
หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่
สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/
พันธกิจ/ภารกิจของกรม

คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
1. มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใน
การวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการของ
หน่วยงาน (0.5)
2. มีข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (0.5)
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Advocacy / Intervention
1. กำหนดกรอบหรือมาตรการดำเนินงานด้าน
วิชาการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม
หรือหน่วยงาน
2. สร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่จะดำเนินการเพื่อนำมาใช้ประโยชน์/
ปรับปรุงกระบวนการ/แก้ไขปัญหา
โดยคำนึงผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)
และกระบวนการตามกลยุทธ์ PIRAB

1

1. มีเอกสารแสดงเหตุผลประกอบการ
กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านวิชาการและ
กรอบการดำเนินงานด้านวิชาการของ
หน่วยงาน (0.5)
2. มีเอกสารแสดงผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมที่จะดำเนินการสร้างหรือ
พัฒนาผลงานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์/ปรับปรุง
กระบวนการ/แก้ไขปัญหา
ตามกลยุทธ์ PIRAB และแสดงประเด็น
ความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (S) (0.5)

3

Management and Governance
1. จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
ตามกรอบการดำเนินงานด้านวิชาการ และจัดทำ
แผนการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรม
2. ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนที่กำหนดไว้

1

1. มีแผนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงาน (0.3)
2. มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ (0.5)
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป (0.2)
/ระดับ...
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ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
4 Output
ผลของการดำเนินงานด้านวิชาการตามแผนและ
มาตรการที่กำหนดไว้
5

Outcome
1. จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
ของหน่วยงาน
2. ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงานที่ส่งเข้า
รับการประเมินรางวัล/ประกวดรางวัล ปี 2564

คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
1. มีรายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ
(0.5)
2. มีผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนและ
มาตรการที่กำหนดไว้ (0.5)
1

1. มีเอกสารที่แสดงจำนวนผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน
(0.5)
2. มีเอกสารที่แสดงการส่งผลงานเข้าการ
ประเมินรางวัล หรือการส่งผลงานเข้า
ประกวด (0.5)
ประเภ TPSA /
ทการ TEPGA /
ส่งผล
UN
งาน
Award
คะแนน
0.5

คะแนนรวม

การประชุม
วิชาการ /
LIKE Talk
Award เป็นต้น
0.25
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เงื่อนไข :
- หน่วยงานสายวิชาการ มีการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
- หน่วยงานสายสนับสนุน มีการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย หรือ R2R หรือนวัตกรรม
ประธานและที่ ประชุม ร่ว มกั นพิ จารณาเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนในหมวดของ Assessment โดยเกณฑ์ ได้
กำหนดว่าหากหน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็มในหมวดนี้ หน่วยงานต้องมีการดำเนินการ ดังนี้
1. ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงาน และ
2. วิเคราะห์การจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน
ด้านวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม
ประธานจึ งมี ม ติ เห็ นชอบให้ ทุ กกลุ่ ม งานดำเนินการสำรวจ ทบทวน และวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ก าร
ดำเนิ นงานด้ า นวิ ช าการของแต่ ละกลุ่ มงาน และสำรวจรายการข้ อ มู ล ผลงานวิจั ย /ผลงานวิ ช าการ/นวั ต กรรม
โดยไม่จ ำกัดจำนวนรายการข้ อมูล เพื่อให้เ ป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของเกณฑ์การให้คะแนนของหมวด
Assessment และหมวดเป็นพื้นฐานให้ก้าวไปสู่ หมวดอื่น ๆ ลำดับถัด ไป อีกทั้งเป็นการพัฒ นากระบวนการจัดการ
ความรู้ ของกองฯ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น โดยมอบหมายให้ ฝ่า ยเลขานุก ารดำเนินการจัด ทำแบบฟอร์ ม
แบบฟอร์มการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพส่งให้
/ทุกกลุ่ม...
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ทุกกลุ่มงานเพื่ อจัด ทำข้ อมู ลฯ เมื่อกลุ่มงานดำเนินการจัดทำข้อ มูลฯ เสร็จเรี ยบร้ อย ขอให้ ส่งข้ อมู ลฯ กลับ ไปยั ง
ฝ่ายเลขานุการ ภายในวัน ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ นี้ เพื่อที่ฝ่ ายเลขานุการจะได้ดำเนินการสรุป ข้อมูลการทบทวน
และวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานด้านวิชาการของหน่ว ยงานในภาพของกองฯ และให้ฝ่า ยเลขานุการดำเนินการ
จัดประชุมคณะทำงานฯ อีก ครั้งประมาณวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อพิ จารณาการดำเนินการตามเกณฑ์ก ารให้
คะแนนในหมวดของ Advocacy / Intervention และ Management and Governance ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
-----------------------------------------นางสาวรดาธร เชื้อทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

