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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน       
3. นางสาวธวัลรัตน์  ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางสาวพรรณี  ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    
5. นางสาวศิรินญา  วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวขวัญจิรา  นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
7. นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ)  

1. นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวสุพิชชา  วงศ์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นายวัชรินทร์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เป็นตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งปรับมาจากปีงบประมาณที่แล้วที่เป็นเร่ืองระดับความสำเร็จ
ของ เร่ือ ง DM/KM แ ละ  Happy Body แต่ เน่ือ งจาก แบ บฟอ ร์มก ารจัดทำรายล ะเอีย ด (KPI Template)                
ตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยของตัวชี้วัดที่  2.4 มีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาใน
แบบฟอร์มอยู่หลายคร้ังยังไม่แล้วเสร็จ โดยแบบฟอร์มฉบับล่าสุด คือ แบบฟอร์มฯ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564           
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทีป่ระชุมได้รับทราบรายละเอียด เกณฑ์การประเมิน 
เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในภาพของกองฯ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

• เกณฑ์การประเมินของตัวช้ีวัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564) 

นางสาวรดาธร เชื้อทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม 
เร่ือง เกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

1. ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงาน 
2. วิเคราะห์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ
หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่
สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/
พันธกิจ/ภารกิจของกรม 
 

1 1. มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชงิคุณภาพ ใน
การวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการของ
หน่วยงาน (0.5) 
2. มีข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย (0.5) 

2 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. มีการขับเคลื่อนงานเปน็ไปตามแผนที่
กำหนดไว้ (0.5) 
3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป (0.2) 

/ระดับ... 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 Output  

ผลของการดำเนินงานด้านวิชาการตามแผนและ
มาตรการที่กำหนดไว้ 

1 1. มีรายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ 
(0.5) 
2. มีผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนและ
มาตรการที่กำหนดไว้ (0.5) 
 

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

1 1. มีเอกสารที่แสดงจำนวนผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 
(0.5) 
2. มีเอกสารที่แสดงการส่งผลงานเข้าการ
ประเมินรางวัล หรือการส่งผลงานเข้า
ประกวด (0.5) 
 

ประเภ
ทการ
ส่งผล
งาน 

TPSA / 
TEPGA / 

UN 
Award 

การประชุม
วิชาการ / 
LIKE Talk 

Award เป็นต้น 
คะแนน 0.5 0.25 

 

 คะแนนรวม 5 
 

 

 
เง่ือนไข :  

- หน่วยงานสายวิชาการ มีการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
- หน่วยงานสายสนับสนุน มีการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย หรือ R2R หรือนวัตกรรม 
 

ประธานและที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนในหมวดของ Assessment โดยเกณฑ์ได้
กำหนดว่าหากหน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็มในหมวดน้ี หน่วยงานต้องมีการดำเนินการ ดังน้ี 

1. ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงาน และ 
2. วิเคราะห์การจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลือ่นการดำเนินงาน

ด้านวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม 

ประธานจึงมีมติเห็นชอบให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการสำรวจ ทบทวน และวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดำเนินงานด้านวิชาการของแต่ละกลุ่มงาน และสำรวจรายการข้อมูลผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม                 
โดยไม่จำกัดจำนวนรายการข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของเกณฑ์การให้คะแนนของหมวด 
Assessment และหมวดเป็นพื้นฐานให้ก้าวไปสู่หมวดอื่น ๆ ลำดับถัดไป  อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้ของกองฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพส่งให้  

/ทุกกลุ่ม... 
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ทุกกลุ่มงานเพื่อจัดทำข้อมูลฯ เมื่อกลุ่มงานดำเนินการจัดทำข้อมูลฯ เสร็จเรียบร้อย ขอให้ ส่งข้อมูลฯ กลับไปยัง           
ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ น้ี เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการสรุปข้อมูลการทบทวน
และวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานในภาพของกองฯ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ
จัดประชุมคณะทำงานฯ อีกคร้ังประมาณวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์การให้
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   
 
 

     
 


