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ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
Advocacy / Intervention
- มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.1 มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ
ในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB นั้น ลำดับแรก คือ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ PIRAB ว่า กลยุทธ์
PIRAB ซึ่งเน้นการท างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง ลด
ความเสี่ยง เพิ่มปัจจัยปกป้อง เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรรอบรู้สุขภาพ ขยาย
วงอย่างกว้างขวางสู่สังคมรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Societies) และผลักดันทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ
(Health in All Policy) ทั้งนี้ กลยุทธ์ PIRAB ประกอบด้วย
P: Partner ชักชวนพันธมิตรทุ กภาคส่วน ทุกระดับ ให้เห็นความสำคัญและร่วมกัน ทำงานส่งเสริม
สุขภาพแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการกำหนดเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นสำคัญในทุกนโยบายสุขภาพ (Health in All
Policy)
I: Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่เพียงพอจากระดับนโยบายในทุ ก
ภาคส่วนเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
R: Regulate and Legislate ใช้การตรากฎและออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสี่ยง
ต่อสุขภาพทุกด้าน
A: Advocate ชี้น ำชูป ระเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความสำคัญกับ การส่งเสริม
สุขภาพ บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม สร้างการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
B : Build Capacity พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทุ ก ภ าคส่ ว นให้ ส ามารถพั ฒ นานโ ยบ าย
ทุ ก ด้ า นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ รวมทั้ ง การวิ จ ั ย การกระจายความรู ้ เ พื ่ อ ความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพของ
ประชาชน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานด้านวิชาการของ
หน่วยงานส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีมาตรการและประเด็น ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานซึ่งมีพื้นฐานสอดคล้องเป็นไปตามกลยุทธ์ PIRAB ดังนี้
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No.
1.

วิธีการสู่
ความสำเร็จ
การสร้างและ - ดำเนินการ
แสวงหาความรู้ ประชุมคณะทำงาน
ผลงานวิจัย/
ดำเนินงานตัวชี้วัด
นวัตกรรมของ 2.4 กองกิจกรรม
หน่วยงาน
ทางกายเพื่อ
สุขภาพ
- ทบทวน วิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อ
จัดทำรายการ
ข้อมูล
กิจกรรม

ระยะเวลา
ธันวาคม
2564

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

มาตรการ

-จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
- สรุปผล
การ
ทบทวน
วิเคราะห์
สถานการณ์
เพื่อ
จัดทำ
รายการ
ข้อมูล

บุคลากรได้
ร่วม
เนินการ
แสวงหา
ความรู้/
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม
ของ
หน่วยงาน

ส่งเสริมให้
บุคลากร
จัดการ
ข้อมูล
ความรู้ที่มี
อยู่ภายใน
หน่วยงาน

ประเด็น
ความรู้
ความรู้
เกี่ยวกับ
วิธีการ
วิเคราะห์
ทบทวน
สถานการณ์
เพื่อการ
จัดทำ
รายการ
ข้อมูล

กลยุทธ์ PIRAB

ตัวอย่างประกอบ

P : Partner
ดำเนินการประชุมให้
บุคลากรในกองซึ่งเป็น
รูปแบบคณะทำงานที่เป็น
ผู้แทนจากทุกกลุ่มงานเข้า
ร่วมการวางแผนในการ
แสวงหาความรู้และร่วม
กำหนดเรื่อง
ของความรู้
A : Advocate
คณะทำงานการดำเนินงาน
ตชว.2.4 ของหน่วยงาน
แนะนำประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน

- การจัดประชุมเพื่อชักชวนให้
คณะทำงาน/
บุคลากรกรมร่วมกันกำหนด
ความรู้/ผลงานวิจัย
ที่หน่วยงานจะดำเนินการ
จัดการความรู้
- คณะทำงานฯ ดำเนินการ
กำหนดแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ขอหน่วยงานโดย
ชี้แจงรายละเอียด
ของเป้าหมายทีส่ ำคัญของตชว.
ที่ 2.4
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No.
2

กิจกรรม
การจัดการ
ความรู้
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมของ
หน่วยงานให้
เป็นระบบ

วิธีการสู่
ความสำเร็จ
- ดำเนินการ
กำหนดมาตรการ
และประเด็นความรู้
ที่จะใช้ในการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานวิชาการ
ของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

ระยะเวลา
ธันวาคม
2564
กุมภาพันธ์
2565

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

- จำนวน
บุคลากรใน
มาตรการ
องค์กรได้รับ
และประเด็น ความรูเ้ พิ่ม
ความรู้
- แผนการ
ขับเคลื่อน
การ
ดำเนินงาน
วิชาการของ
หน่วยงานให้
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้

ประเด็น
ความรู้
ส่งเสริมให้ ความรู้
เกิด
เกี่ยวกับ
บรรยากาศ การจัดการ
การเรียนรู้ ความรู้
เรื่องการ
ผลงานวิจัย/
กำหนด
นวัตกรรม
ประเด็น
ของ
ความรู้ที่
หน่วยงานให้
เกี่ยวข้องกับ เป็นระบบ
ภารกิจ
ของ
หน่วยงาน
มาตรการ

กลยุทธ์ PIRAB

ตัวอย่างประกอบ
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No.
3

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสำเร็จ
การประมวล
- ดำเนินการ
ธันวาคม
และ กลั่นกรอง ทบทวนและ
2564
ความรู้
วิเคราะห์ GAP
ข้อมูลและความรู้ที่
สำคัญและจำเป็น
ต่อหน่วยงาน
- ปรับปรุงรูปแบบ
รายการข้อมูลให้
เป็นมาตรฐาน
สมบูรณ์
- ดำเนินการสำรวจ
ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อข้อมูลความรู้ที่
สำคัญและความ
จำเป็นต่อภารกิจ
ของหน่วยงาน
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

มาตรการ

- ผลการ
ทบทวน
วิเคราะห์
GAP
ข้อมูลและ
ความรู้
ที่สำคัญและ
จำเป็นต่อ
หน่วยงาน
- จำนวน
รายการ
ข้อมูล/
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่
ได้รับการ
เลือกให้เป็น

หน่วยงาน
สามารถ
กำหนด
รายการ
ข้อมูล/
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่
ได้รับ
การเลือกให้
เป็น
ผลงานวิจัย
(ของ
หน่วยงาน)

ส่งเสริมให้
เกิดการคิด
เชิงเหตุผล
เชิงระบบ
รวมทั้งการ
แสดงความ
คิดเห็น
ความ
ต้องการ
ของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน

ประเด็น
ความรู้
ความรู้เชิง
เหตุผลเชิง
ระบบ และ
ความ
ต้องการ
ต่อข้อมูล
ความรู้ที่ส
าคัญ
และความ
จำเป็นต่อ
ภารกิจของ
หน่วยงาน

กลยุทธ์ PIRAB

ตัวอย่างประกอบ
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No.
4

กิจกรรม
การเข้าถึง
ความรู้

วิธีการสู่
ความสำเร็จ
- ดำเนินการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรเข้าร่วมกับ
การจัดการความรู้/
ผลงานวิจัยฯ ที่
ได้รับการคัดเลือกฯ
(เอกสารแนบ
หมายเลข 1)

ระยะเวลา
ธันวาคม
2564

ประเด็น
ความรู้
ช่องท่างการ บุคลากรรับรู้ ส่งเสริมให้ รูปแบบวิธีการ
เผยแพร่
ข้อมูล
สร้างช่อง
สื่อสารและ
ประชาสัมพั ความรู้/ ผล ทางการ
ประชาสัมพันธ์
นธ์
งานวิจัยฯ ที่ สื่อสารและ เพื่อการเข้าถึง
ได้รับการ
เผยแพร่
ความรู้ที่สำคัญ
คัดเลือกฯ
ข้อมูล
และความ
ความรู้ที่
จำเป็นต่อ
สำคัญและ ภารกิจของ
ความจำเป็น หน่วยงาน
ต่อภารกิจ
ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

มาตรการ

กลยุทธ์ PIRAB
B : Build Capacity
คณะทำงานฯ ได้
ผลักดันให้เกิด
แผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ของ
หน่วยงานเพื่อเป็น
การสร้างสมรรถนะ
ด้านการจัดการ
ความรู้ให้แก่

ตัวอย่างประกอบ
- การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะ ความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้ถูกกำหนดให้
เป็นความรู้/ผลงานวิจัย/
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No.
5

กิจกรรม
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

วิธีการสู่
ความสำเร็จ
- ดำเนินการจัดเวที
แลกเปลี่ยน/
แบ่งปันความรู้ที่
ได้รับคัดเลือกฯ
ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน

ระยะเวลา
ธันวาคม
2564 –
กันยายน
2565

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จำนวน
บุคลากรใน
บุคลากรที่ องค์กรได้รับ
ได้รับการ
ความรูเ้ พิ่ม
เข้าร่วม
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน/
แบ่งปัน
ความรู้ที่
ได้รับ
คัดเลือกฯ
ให้แก่
บุคลากรใน
หน่วยงาน

ประเด็น
กลยุทธ์ PIRAB
ตัวอย่างประกอบ
ความรู้
ส่งเสริมให้เกิด กระบวนการ I: Invest กระตุ้นให้
นวัตกรรมของหน่วยงาน
กระบวนการ แลกเปลี่ยน บุคลากรในหน่วยงานใช้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ต่างๆ เครือ่ งมือเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดย
เรียนรู้หรือเครื่องมือใด
ใช้เครื่องมือ
เครื่องมือหนึ่งในเรื่อง
ตามระบบ
การจัดการความรู้
การจัดการ
ความรู้ เช่น
CoP เป็นต้น
มาตรการ
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No.
6

กิจกรรม
การเรียนรู้

วิธีการสู่
ความสำเร็จ
- จัดทำองค์ความรู้
- การนำความรู้ไป
ใช้/ส่งเข้าประกวด

ระยะเวลา
มีนาคม
2565

ตัวชี้วัด
จำนวนองค์
ความรู้ที่
สำคัญ
และความ
จำเป็น
ต่อภารกิจ
ของ
หน่วยงาน

ประเด็น
ความรู้
จำนวน
สร้างองค์
องค์ความรู้ที่
ความรู้/
ความรู้ที่
สำคัญและ
ผลงานวิจัยฯ สำคัญและ
ความจำเป็น
ที่เข้ารับการ ความจำเป็น ต่อภารกิจ
ประกวดฯ
ต่อภารกิจของ ของ
หน่วยงานและ หน่วยงาน
นำไปสู่
การส่งความรู้/
ผลงานวิจัย /
นวัตกรรม
ของหน่วยงาน
เข้าประกวด
รับรางวัลที่
เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย

มาตรการ

กลยุทธ์ PIRAB

ตัวอย่างประกอบ

R: Regulate and
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเรื่อง
Legislate
ส่งเข้าประกวดรับรางวัล
มีการใช้หลักเกณฑ์
TPSA/TEPGA /UN Award
สำหรับการเลือกเรื่องส่ง
เข้าประกวดรับรางวัล
TPSA/TEPGA /UN
Award
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2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
- มีเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้
เอกสารแนบหมายเลข 2 : โครงการ KM ปี 2564
เอกสารแนบหมายเลข 3 – 4 : ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เอกสารแนบหมายเลข 5 : ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

