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ตวัช้ีวดัท่ี 2.4 ระดบัความส าเรจ็ของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (LO) 

 
Advocacy / Intervention  

มีการก าหนดมาตรการและประเดน็ความรู้ท่ีจะใช้ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานวิชาการ

ของหน่วยงานให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

2.1  มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขบัเคล่ือนการด าเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ ์PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนด

มาตรการ (0.5) 

   ในการด าเนินการขบัเคลื่อนการด าเนินงานวชิาการของกองกิจกรรมทางกายเพื่อ

สุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB นัน้ ล าดบัแรก คอื การท าความเข้าใจ

เกี่ยวกบักลยุทธ์ PIRAB ว่า กลยุทธ์ PIRAB ซึ่งเน้นการท างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้

สามารถบรหิารจดัการสุขภาพไดด้ว้ยตนเอง ลดความเสีย่ง เพิม่ปัจจยัปกป้อง เพิม่ความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ สรา้งชุมชน ทอ้งถิน่และองคก์รรอบรูสุ้ขภาพ ขยายวงอย่างกวา้งขวางสู่สงัคมรอบรูสุ้ขภาพ 

(Health Literate Societies) และผลกัดนัทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policy) ทัง้นี้ กล

ยุทธ ์PIRAB ประกอบดว้ย  

   P : Partner ชกัชวนพนัธมติรทุกภาคส่วน ทุกระดบั ใหเ้หน็ความส าคญัและร่วมกนั

ท างานส่งเสริมสุขภาพแบบยัง่ยืน โดยเฉพาะการก าหนดเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นส าคญัในทุก

นโยบายสุขภาพ (Health in All Policy)  

   I : Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่เพยีงพอจาก

ระดบันโยบายในทุกภาคสว่นเพือ่จดัการกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ  

   R : Regulate and Legislate ใช้การตรากฎและออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง

ประชาชนจากความเสีย่งต่อสุขภาพทุกดา้น    

   A : Advocate ชี้น า ชูประเดน็ และสนับสนุนใหก้ารเมอืงทุกระดบัใหค้วามส าคญักบั

การส่งเสรมิสุขภาพ  บนพื้นฐานสทิธมินุษยชนและความเท่าเทยีม สร้างการท างานร่วมกนักบัทุก

ภาคสว่น 
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   B : Build Capacity พฒันาศกัยภาพบุคลากรทุกภาคสว่นใหส้ามารถพฒันานโยบาย

ทุกดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขภาพ รวมทัง้การวจิยั การกระจายความรู้เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของ

ประชาชน 

    กองกจิกรรมทางกายเพือ่สุขภาพไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏบิตักิารการด าเนินงาน

ด้านวิชาการของหน่วยงานส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีมาตรการและประเด็น

ความรูเ้พื่อการขบัเคลื่อนการด าเนินงานดา้นวชิาการของหน่วยงานซึ่งมีพืน้ฐานสอดคลอ้งเป็นไป

ตามกลยุทธ ์PIRAB ดงันี้ 
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ล าดั
บ 

 

กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเรจ็ 

ระยะเวล
า 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย มาตรการ 
ประเดน็
ความรู ้

กลยุทธ ์PIRAB ตวัอยา่งประกอบ 

1. การสรา้งและ
แสวงหาความรู ้
ผลงานวจิยั/
นวตักรรมของ
หน่วยงาน 

- ด าเนินการ
ประชุมคณะท างาน
ด าเนินงานตวัชีว้ดั 
2.4 กองกจิกรรม
ทางกายเพื่อ
สุขภาพ 
- ทบทวน วเิคราะห์
สถานการณ์ เพื่อ
จดัท ารายการ
ขอ้มลู 
 

ธนัวาคม 
2563 -  
มกราคม 
2564 

-จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 
- สรุปผลการ
ทบทวน 
วเิคราะห์
สถานการณ์เพื่อ
จดัท ารายการ
ขอ้มลู 
 

บุคลากรไดร้่วม
เนินการแสวงหา
ความรู/้
ผลงานวจิยั/
นวตักรรมของ
หน่วยงาน 

ส่งเสรมิใหบุ้คลากร
จดัการขอ้มลูความรูท้ีม่ ี
อยู่ภายในหน่วยงาน 

ความรูเ้กีย่วกบั
วธิกีารวเิคราะห ์
ทบทวน
สถานการณ์
เพื่อการจดัท า
รายการขอ้มลู 

P : Partner 
ด าเนินการประชุม
ใหบุ้คลากรในกอง
ซึง่เป็นรปูแบบ
คณะท างานทีเ่ป็น
ผูแ้ทนจากทุกกลุ่ม
งานเขา้ร่วมการ
วางแผนในการ
แสวงหาความรูแ้ละ
ร่วมก าหนดเรื่อง
ของความรู ้
A : Advocate 
คณะท างานการ
ด าเนินงานตชว.2.4 
ของหน่วยงาน
แนะน าประเดน็ต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัการความรู้
ของหน่วยงาน 

- การจดัประชุม
เพื่อชกัชวนให้
คณะท างาน/
บุคลากรกรม
ร่วมกนัก าหนด
ความรู/้ผลงานวจิยั
ทีห่น่วยงานจะ
ด าเนินการจดัการ
ความรู ้
 
 
- คณะท างานฯ 
ด าเนินการก าหนด
แผนปฏบิตักิารการ
จดัการความรูข้อง
หน่วยงานโดย
ชีแ้จงรายละเอยีด
ของเป้าหมายที่
ส าคญัของตชว.ที ่
2.4 
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ล าดั
บ 

 

กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเรจ็ 

ระยะเวล
า 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย มาตรการ 
ประเดน็
ความรู ้

กลยุทธ ์PIRAB ตวัอยา่งประกอบ 

2 การจดัการ
ความรู้
ผลงานวจิยั/
นวตักรรมของ
หน่วยงานให้
เป็นระบบ 

- ด าเนินการ
ก าหนดมาตรการ
และประเดน็ความรู้
ทีจ่ะใชใ้นการ
ขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานวชิาการ
ของหน่วยงานให้
เป็นองคก์รแหง่การ
เรยีนรู ้

มกราคม 
- 
กุมภาพนั
ธ ์2564 

- จ านวน
มาตรการและ
ประเดน็ความรู ้
- แผนการ
ขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงาน
วชิาการของ
หน่วยงานใหเ้ป็น
องคก์รแหง่การ
เรยีนรู ้

บุคลากรใน
องคก์รไดร้บั
ความรูเ้พิม่ 

ส่งเสรมิใหเ้กดิ
บรรยากาศการเรยีนรู้
เรื่องการก าหนด
ประเดน็ความรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัภารกจิ
ของหน่วยงาน 

ความรูเ้กีย่วกบั
การจดัการ
ความรู้
ผลงานวจิยั/
นวตักรรมของ
หน่วยงานให้
เป็นระบบ 
(Systematic 
Thinking) 

  

3 การประมวล
และ กลัน่กรอง
ความรู ้ 

- ด าเนินการ
ทบทวนและ
วเิคราะห ์GAP 

ขอ้มลูและความรูท้ี่
ส าคญัและจ าเป็น
ต่อหน่วยงาน 
- ปรบัปรุงรปูแบบ 

รายการขอ้มลูให้
เป็นมาตรฐาน
สมบูรณ์ 

- ด าเนินการส ารวจ
ความตอ้งการของ

กุมภาพนั
ธ ์2564 

- ผลการทบทวน 
วเิคราะห ์GAP 

ขอ้มลูและความรู้
ทีส่ าคญัและ
จ าเป็นต่อ
หน่วยงาน 

- จ านวนรายการ
ขอ้มลู/
ผลงานวจิยั/
นวตักรรมทีไ่ดร้บั
การเลอืกใหเ้ป็น

หน่วยงาน
สามารถก าหนด
รายการขอ้มลู/
ผลงานวจิยั/
นวตักรรมทีไ่ดร้บั
การเลอืกใหเ้ป็น
ผลงานวจิยั(ของ
หน่วยงาน) 
จ านวน 2 
รายการขอ้มลู 

ส่งเสรมิใหเ้กดิการคดิ
เชงิเหตุผล เชงิระบบ 
รวมทัง้การแสดงความ
คดิเหน็ ความตอ้งการ
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ความรูเ้ชงิ
เหตุผล เชงิ
ระบบ และ
ความตอ้งการ
ต่อขอ้มลู
ความรูท้ีส่ าคญั
และความ
จ าเป็นต่อ
ภารกจิของ
หน่วยงาน 
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ล าดั
บ 

 

กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเรจ็ 

ระยะเวล
า 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย มาตรการ 
ประเดน็
ความรู ้

กลยุทธ ์PIRAB ตวัอยา่งประกอบ 

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี
ต่อขอ้มลูความรูท้ี่
ส าคญัและความ
จ าเป็นต่อภารกจิ
ของหน่วยงาน 

 

ผลงานวจิยั(ของ
หน่วยงาน) 
- ผลการส ารวจ
ความตอ้งการ
ของผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีต่อขอ้มลู
ความรูท้ีส่ าคญั
และความจ าเป็น
ต่อภารกจิของ
หน่วยงาน 

4 การเขา้ถงึ
ความรู ้

- ด าเนินการ
เผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ ์ให้
บุคลากรเขา้ร่วมกบั
การจดัการความรู/้ 
ผลงานวจิยัฯ ที่
ไดร้บัการคดัเลอืกฯ  

กุมภาพนั
ธ ์2564 

จ านวนบุคลากรที่
รบัรูข้อ้มลู 

บุคลากรรบัรู้
ขอ้มลูความรู/้ ผล
งานวจิยัฯ ที่
ไดร้บัการ
คดัเลอืกฯ 

ส่งเสรมิใหส้รา้งช่อง
ทางการสื่อสารและ
เผยแพรข่อ้มลูความรูท้ี่
ส าคญัและความจ าเป็น
ต่อภารกจิของ
หน่วยงาน 

รปูแบบวธิกีาร
สื่อสารและ
ประชาสมัพนัธ์
เพื่อการเขา้ถงึ
ความรูท้ีส่ าคญั
และความ
จ าเป็นต่อ
ภารกจิของ
หน่วยงาน 

B : Build Capacity 
คณะท างานฯ ได้
ผลกัดนัใหเ้กดิ
แผนปฏบิตักิารการ
จดัการความรูข้อง
หน่วยงานเพื่อเป็น
การสรา้งสมรรถนะ
ดา้นการจดัการ
ความรูใ้หแ้ก่

- การจดัเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เพื่อพฒันา
สมรรถนะ ความรู้
ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
ซึง่ไดถู้กก าหนดให้
เป็นความรู/้
ผลงานวจิยั/
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ล าดั
บ 

 

กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเรจ็ 

ระยะเวล
า 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย มาตรการ 
ประเดน็
ความรู ้

กลยุทธ ์PIRAB ตวัอยา่งประกอบ 

5 การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

- ด าเนินการจดัเวที
แลกเปลีย่น/
แบ่งปันความรูท้ี่
ไดร้บัคดัเลอืกฯ 
ใหแ้ก่บุคลากรใน
หน่วยงาน  

มนีาคม 
2564 

จ านวนบุคลากรที่
ไดร้บัการเขา้ร่วม
กจิกรรม
แลกเปลีย่น/
แบ่งปันความรูท้ี่
ไดร้บัคดัเลอืกฯ 
ใหแ้ก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

บุคลากรใน
องคก์รไดร้บั
ความรูเ้พิม่ 

ส่งเสรมิใหเ้กดิ
กระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดย
ใชเ้ครื่องมอืตามระบบ
การจดัการความรู ้เช่น 
CoP เป็นตน้ 

กระบวนการ
แลกเปลีย่น
เรยีนรูต้่างๆ  

บุคลากรใน
หน่วยงาน ซึง่
อาจจะเป็นการใช้
เครื่องมอืเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
หรอืเครื่องมอืใด
เครื่องมอืหนึ่งใน
เรื่องการจดัการ
ความรู ้

นวตักรรมของ
หน่วยงาน 

6 การเรยีนรู ้ - จดัท าองคค์วามรู ้
- การน าความรูไ้ป
ใช/้ส่งเขา้ประกวด 

มนีาคม 
2564 

จ านวนองค์
ความรูท้ีส่ าคญั
และความจ าเป็น
ต่อภารกจิของ
หน่วยงาน 

จ านวนความรู/้
ผลงานวจิยัฯ ที่
เขา้รบัการ
ประกวดฯ  

สรา้งองคค์วามรูท้ี่
ส าคญัและความจ าเป็น
ต่อภารกจิของ
หน่วยงานและน าไปสู่
การส่งความรู/้
ผลงานวจิยั /นวตักรรม
ของหน่วยงานเขา้
ประกวดรบัรางวลัที่
เกีย่วขอ้ง 

องคค์วามรูท้ี่
ส าคญัและ
ความจ าเป็นต่อ
ภารกจิของ
หน่วยงาน 
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   ทัง้นี้ยงัมแีนวทางการจดัการความรูข้องหน่วยงานในเรื่องแผนการสง่เสรมิกจิกรรมทาง

กายเพื่อสุขภาพ และก้าวท้าใจ โดยกองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพรบัผดิชอบฝ่ายเลขานุการบูรณา

การประสานแผนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคเีครอืข่าย ในนามคณะกรรมการ

พฒันาแผนการส่งเสรมิกจิกรรมทางกาย ไดป้ระชุมคณะกรรมการบรหิารการส่งเสรมิกจิกรรมทางกาย 

ครัง้ที ่1/2564 ในวนัที ่15 มกราคม 2564 ณ หอ้งประชุมชยันาทนเรนทร อาคาร 1   ชัน้ 2 ส านักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข ดงัรายละเอยีดสไลดน์ าเสนอ (เอกสารหมายเลข 1)     

     แผนการส่งเสรมิกจิกรรมทางกาย มวีสิยัทศัน์ ประชาชนมวีถิชีวีติทีก่ระฉับกระเฉงดว้ย

กิจกรรมทางกายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ขบัเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 5x5x5  คอื 5 กลุ่มวยั 

(ปฐมวยั  วยัเรยีน วยัรุ่น วยัท างาน วยัผู้สูงอายุ) 5 สภาพแวดล้อม (สถานศกึษา สถานประกอบการ สถาน

บรกิารสาธารณสุข องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ คมนาคมและผงัเมอืง) และ 5 ระบบสนบัสนุน (ระบบการสรา้ง

องค์ความรู้และวจิยั ระบบตดิตาม ระบบพฒันาศกัยภาพบุคลากร ระบบสื่อสารรณรงค์ ระบบขอ้เสนอเชิง

นโยบาย)  

                  จากการรวบรวมขอ้มูลผลการจดัการความรู้ การด าเนินงาน และวเิคราะห์ GAP เพื่อเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization : LO) ยกระดบัคุณภาพด้วยการจดัการความรู้ โดยมี
การพฒันาปรบัปรุงใหเ้กดิสิง่ใหม่ ๆ ทัง้ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร/กระบวนการท างาน เพือ่เพิม่ประสทิธผิล
ในการด าเนินพนัธกจิและการบรรลุเป้าหมายของกองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 
2) จงึไดน้ ารายการขอ้มูล ดจิทิลัแพลตฟอรม์ก้าวทา้ใจ (รางวลับรกิารภาครฐั) ตามโครงการ 10 ลา้นคร
ออบครวัไทยออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ ซึง่อยู่ในระบบขอ้เสนอเชงินโยบาย ของแผนการส่งเสรมิกจิกรรม
ทางกาย ไดม้กีารน าเสนอ “National Step Challenge” โดยรายงานมาตรการส่งเสรมิกจิกรรมทางกาย
ในประชาชนวยัท างาน โครงการ ก้าวท้าใจ ชื่อตัวชี้วดั จ านวนครวัเรือนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้าน
ครอบครวัไทยออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ เป้าหมายและผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี และผลงาน ณ 
ปัจจุบนั  
 

 


