หน้า 1

ตัวชี้วดั ที่ 2.4

ระดับความสาเร็จของการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

Advocacy / Intervention
มีการกาหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานวิ ชาการ
ของหน่ วยงานให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.1 มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานวิ ชาการของหน่ วยงานให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกาหนด
มาตรการ (0.5)
ในการดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานวิชาการของกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB นัน้ ลาดับแรก คือ การทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ PIRAB ว่า กลยุทธ์ PIRAB ซึ่งเน้นการทางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ดว้ ยตนเอง ลดความเสีย่ ง เพิม่ ปั จจัยปกป้ อง เพิม่ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ สร้างชุมชน ท้องถิน่ และองค์กรรอบรูส้ ุขภาพ ขยายวงอย่างกว้างขวางสู่สงั คมรอบรูส้ ุขภาพ
(Health Literate Societies) และผลักดันทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policy) ทัง้ นี้ กล
ยุทธ์ PIRAB ประกอบด้วย
P : Partner ชักชวนพันธมิตรทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เห็นความสาคัญและร่วมกัน
ทางานส่งเสริมสุ ขภาพแบบยังยื
่ น โดยเฉพาะการกาหนดเรื่อ งสุ ขภาพเป็ นประเด็นสาคัญ ในทุก
นโยบายสุขภาพ (Health in All Policy)
I : Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่เพียงพอจาก
ระดับนโยบายในทุกภาคส่วนเพือ่ จัดการกับปั จจัยกาหนดสุขภาพทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ
R : Regulate and Legislate ใช้ ก ารตรากฎและออกกฎหมาย เพื่ อ คุ้ ม ครอง
ประชาชนจากความเสีย่ งต่อสุขภาพทุกด้าน
A : Advocate ชี้นา ชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมสุขภาพ บนพื้นฐานสิทธิมนุ ษยชนและความเท่าเทียม สร้างการทางานร่วมกันกับทุก
ภาคส่วน
[พิมพ์ทน่ี ่ี]
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B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบาย
ทุกด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทัง้ การวิจยั การกระจายความรู้เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชาชน
กองกิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาพได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารการดาเนินงาน
ด้านวิชาการของหน่ ว ยงานส่งเสริมให้เ ป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีมาตรการและประเด็น
ความรูเ้ พื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานซึ่งมีพน้ื ฐานสอดคล้องเป็ นไป
ตามกลยุทธ์ PIRAB ดังนี้

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

หน้า 3

ลาดั
บ
1.

กิ จกรรม
การสร้างและ
แสวงหาความรู้
ผลงานวิจยั /
นวัตกรรมของ
หน่วยงาน

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

วิ ธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวล
า

- ดาเนินการ
ประชุมคณะทางาน
ดาเนินงานตัวชีว้ ดั
2.4 กองกิจกรรม
ทางกายเพื่อ
สุขภาพ
- ทบทวน วิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อ
จัดทารายการ
ข้อมูล

ธันวาคม
2563 มกราคม
2564

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

-จานวนผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม
- สรุปผลการ
ทบทวน
วิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อ
จัดทารายการ
ข้อมูล

บุคลากรได้ร่วม
เนินการแสวงหา
ความรู/้
ผลงานวิจยั /
นวัตกรรมของ
หน่วยงาน

มาตรการ

ประเด็น
ความรู้

ส่งเสริมให้บุคลากร
ความรูเ้ กีย่ วกับ
จัดการข้อมูลความรูท้ ม่ี ี วิธกี ารวิเคราะห์
อยู่ภายในหน่วยงาน
ทบทวน
สถานการณ์
เพื่อการจัดทา
รายการข้อมูล

กลยุทธ์ PIRAB

ตัวอย่างประกอบ

P : Partner
ดาเนินการประชุม
ให้บุคลากรในกอง
ซึง่ เป็ นรูปแบบ
คณะทางานทีเ่ ป็ น
ผูแ้ ทนจากทุกกลุ่ม
งานเข้าร่วมการ
วางแผนในการ
แสวงหาความรูแ้ ละ
ร่วมกาหนดเรื่อง
ของความรู้
A : Advocate
คณะทางานการ
ดาเนินงานตชว.2.4
ของหน่วยงาน
แนะนาประเด็นต่าง
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการความรู้
ของหน่วยงาน

- การจัดประชุม
เพื่อชักชวนให้
คณะทางาน/
บุคลากรกรม
ร่วมกันกาหนด
ความรู/้ ผลงานวิจยั
ทีห่ น่วยงานจะ
ดาเนินการจัดการ
ความรู้

- คณะทางานฯ
ดาเนินการกาหนด
แผนปฏิบตั กิ ารการ
จัดการความรูข้ อง
หน่วยงานโดย
ชีแ้ จงรายละเอียด
ของเป้ าหมายที่
สาคัญของตชว.ที่
2.4
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ลาดั
บ
2

3

กิ จกรรม
การจัดการ
ความรู้
ผลงานวิจยั /
นวัตกรรมของ
หน่วยงานให้
เป็ นระบบ

การประมวล
และ กลันกรอง
่
ความรู้

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

วิ ธีการสู่
ความสาเร็จ
- ดาเนินการ
กาหนดมาตรการ
และประเด็นความรู้
ทีจ่ ะใช้ในการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานวิชาการ
ของหน่วยงานให้
เป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

ระยะเวล
า

ตัวชี้วดั

มกราคม - จานวน
มาตรการและ
กุมภาพัน ประเด็นความรู้
ธ์ 2564 - แผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
วิชาการของ
หน่วยงานให้เป็ น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
- ดาเนินการ
กุมภาพัน - ผลการทบทวน
ทบทวนและ
ธ์ 2564 วิเคราะห์ GAP
วิเคราะห์ GAP
ข้อมูลและความรู้
ข้อมูลและความรูท้ ่ี
ทีส่ าคัญและ
สาคัญและจาเป็ น
จาเป็ นต่อ
ต่อหน่วยงาน
หน่วยงาน
- ปรับปรุงรูปแบบ
- จานวนรายการ
รายการข้อมูลให้
ข้อมูล/
เป็ นมาตรฐาน
ผลงานวิจยั /
สมบูรณ์
นวัตกรรมทีไ่ ด้รบั
- ดาเนินการสารวจ
การเลือกให้เป็ น
ความต้องการของ

เป้ าหมาย
บุคลากรใน
องค์กรได้รบั
ความรูเ้ พิม่

มาตรการ
ส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้
เรื่องการกาหนด
ประเด็นความรูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน

ประเด็น
ความรู้
ความรูเ้ กีย่ วกับ
การจัดการ
ความรู้
ผลงานวิจยั /
นวัตกรรมของ
หน่วยงานให้
เป็ นระบบ
(Systematic
Thinking)

หน่วยงาน
สามารถกาหนด
รายการข้อมูล/
ผลงานวิจยั /
นวัตกรรมทีไ่ ด้รบั
การเลือกให้เป็ น
ผลงานวิจยั (ของ
หน่วยงาน)
จานวน 2
รายการข้อมูล

ส่งเสริมให้เกิดการคิด
เชิงเหตุผล เชิงระบบ
รวมทัง้ การแสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน

ความรูเ้ ชิง
เหตุผล เชิง
ระบบ และ
ความต้องการ
ต่อข้อมูล
ความรูท้ ส่ี าคัญ
และความ
จาเป็ นต่อ
ภารกิจของ
หน่วยงาน

กลยุทธ์ PIRAB

ตัวอย่างประกอบ
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ลาดั
บ

กิ จกรรม

วิ ธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวล
า

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ประเด็น
ความรู้

กลยุทธ์ PIRAB

ตัวอย่างประกอบ

รูปแบบวิธกี าร
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อการเข้าถึง
ความรูท้ ส่ี าคัญ
และความ
จาเป็ นต่อ
ภารกิจของ
หน่วยงาน

B : Build Capacity
คณะทางานฯ ได้
ผลักดันให้เกิด
แผนปฏิบตั กิ ารการ
จัดการความรูข้ อง
หน่วยงานเพื่อเป็ น
การสร้างสมรรถนะ
ด้านการจัดการ
ความรูใ้ ห้แก่

- การจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะ ความรู้
ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ ได้ถูกกาหนดให้
เป็ นความรู/้
ผลงานวิจยั /

ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ต่อข้อมูลความรูท้ ่ี
สาคัญและความ
จาเป็ นต่อภารกิจ
ของหน่วยงาน

4

การเข้าถึง
ความรู้

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

ผลงานวิจยั (ของ
หน่วยงาน)
- ผลการสารวจ
ความต้องการ
ของผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียต่อข้อมูล
ความรูท้ ส่ี าคัญ
และความจาเป็ น
ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน
- ดาเนินการ
กุมภาพัน จานวนบุคลากรที่ บุคลากรรับรู้
เผยแพร่
ธ์ 2564 รับรูข้ อ้ มูล
ข้อมูลความรู/้ ผล
ประชาสัมพันธ์ ให้
งานวิจยั ฯ ที่
บุคลากรเข้าร่วมกับ
ได้รบั การ
การจัดการความรู/้
คัดเลือกฯ
ผลงานวิจยั ฯ ที่
ได้รบั การคัดเลือกฯ

มาตรการ

ส่งเสริมให้สร้างช่อง
ทางการสื่อสารและ
เผยแพร่ขอ้ มูลความรูท้ ่ี
สาคัญและความจาเป็ น
ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน
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ลาดั
บ

กิ จกรรม

วิ ธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวล
า

5

การแบ่งปั น
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้

- ดาเนินการจัดเวที มีนาคม
แลกเปลีย่ น/
2564
แบ่งปั นความรูท้ ่ี
ได้รบั คัดเลือกฯ
ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน

6

การเรียนรู้

- จัดทาองค์ความรู้
- การนาความรูไ้ ป
ใช้/ส่งเข้าประกวด

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

มีนาคม
2564

ตัวชี้วดั
จานวนบุคลากรที่
ได้รบั การเข้าร่วม
กิจกรรม
แลกเปลีย่ น/
แบ่งปั นความรูท้ ่ี
ได้รบั คัดเลือกฯ
ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน
จานวนองค์
ความรูท้ ส่ี าคัญ
และความจาเป็ น
ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน

เป้ าหมาย

มาตรการ

ประเด็น
ความรู้

บุคลากรใน
องค์กรได้รบั
ความรูเ้ พิม่

ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการ
กระบวนการ
แลกเปลีย่ น
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดย เรียนรูต้ ่างๆ
ใช้เครื่องมือตามระบบ
การจัดการความรู้ เช่น
CoP เป็ นต้น

จานวนความรู/้
ผลงานวิจยั ฯ ที่
เข้ารับการ
ประกวดฯ

สร้างองค์ความรูท้ ่ี
สาคัญและความจาเป็ น
ต่อภารกิจของ
หน่วยงานและนาไปสู่
การส่งความรู/้
ผลงานวิจยั /นวัตกรรม
ของหน่วยงานเข้า
ประกวดรับรางวัลที่
เกีย่ วข้อง

องค์ความรูท้ ่ี
สาคัญและ
ความจาเป็ นต่อ
ภารกิจของ
หน่วยงาน

กลยุทธ์ PIRAB
บุคลากรใน
หน่วยงาน ซึง่
อาจจะเป็ นการใช้
เครื่องมือเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
หรือเครื่องมือใด
เครื่องมือหนึ่งใน
เรื่องการจัดการ
ความรู้

ตัวอย่างประกอบ
นวัตกรรมของ
หน่วยงาน
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ทัง้ นี้ยงั มีแนวทางการจัดการความรูข้ องหน่วยงานในเรื่องแผนการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ และก้าวท้าใจ โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพรับผิดชอบฝ่ ายเลขานุ การบูรณา
การประสานแผนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ในนามคณะกรรมการ
พัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 2 สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังรายละเอียดสไลด์นาเสนอ (เอกสารหมายเลข 1)
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีวสิ ยั ทัศน์ ประชาชนมีวถิ ชี วี ติ ทีก่ ระฉับกระเฉงด้วย
กิจกรรมทางกายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 5x5x5 คือ 5 กลุ่มวัย
(ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทางาน วัยผู้สูงอายุ) 5 สภาพแวดล้อม (สถานศึกษา สถานประกอบการ สถาน
บริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คมนาคมและผังเมือง) และ 5 ระบบสนับสนุน (ระบบการสร้าง
องค์ความรู้และวิจยั ระบบติดตาม ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบสื่อสารรณรงค์ ระบบข้อเสนอเชิง
นโยบาย)
จากการรวบรวมข้อมูลผลการจัดการความรู้ การดาเนินงาน และวิเคราะห์ GAP เพื่อเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ โดยมี
การพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิง่ ใหม่ ๆ ทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการทางาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผล
ในการดาเนินพันธกิจและการบรรลุเป้ าหมายของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุ ขภาพ (เอกสารหมายเลข
2) จึงได้นารายการข้อมูล ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ (รางวัลบริการภาครัฐ) ตามโครงการ 10 ล้านคร
ออบครัวไทยออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ ซึง่ อยู่ในระบบข้อเสนอเชิงนโยบาย ของแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย ได้มกี ารนาเสนอ “National Step Challenge” โดยรายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ในประชาชนวัยทางาน โครงการ ก้าวท้าใจ ชื่อ ตัว ชี้ว ดั จานวนครัว เรือ นเข้าร่ว มโครงการ 10 ล้าน
ครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เป้ าหมายและผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และผลงาน ณ
ปั จจุบนั
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