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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับ 
ความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เป็นตัวชี้วัดที่กรมเคยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับกรม                
ที่ทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียด เกณฑ์
การประเมินเพ่ือพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในภาพของกองฯ 
 
มติที่ประชุม              รับทราบ 

 
 

/ระเบียบ… 
 



-2- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 
• เกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่ง    
  การเรียนรู้ (LO) รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน ได้ 

นำเสนอต่อที่ประชุมเรื่อง เกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564- กุมภาพันธ์ 2565) 
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

หน่วยงานสายวิชาการ  รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

1. มีการรวบรวมผลงานการจดัการข้อมูลและ
ความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมี
ความรูส้ำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน 
โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

2. มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่
นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ, 
GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม 

 

1 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัดและ
ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.75) 

   1.1.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผล
การดำเนินการในปัจจุบัน  

- เอกสารแสดงรายการผลงานการจัดการข้อมูลและ
ความรู้ของหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการให้
หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อม
ใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและ
ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกจิหน่วยงาน  

- เอกสารแสดงรายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ ์เพื่อกำหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ, GAP 
ข้อมูลและความรู้ที่สำคญัและจำเปน็ต่อภารกิจ
หน่วยงาน  

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด (0.25) 

- เอกสารแสดงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน 

 

 

2 Advocacy / Intervention  1 2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ 
PIRAB (0.5) 



ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

มีการกำหนดมาตรการและประเดน็ความรู้ที่จะ
ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้

 

    - มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบ
ในการกำหนดมาตรการ  

2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (SH) (0.5) 

    - มีเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้พร้อมเหตผุลประกอบในการ
กำหนดประเด็นความรู้  

3 Management and Governance 

1. มีการจัดทำแผนปฏิบตัิการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และแผนดำเนินการ
สร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

2. มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนดไว ้

3. มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

 

1 3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
(0.5) 

    - มีแผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้และแผนดำเนินการสรา้ง
หรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็น
ต่อภารกิจหน่วยงาน  

   - มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  

3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.25) 

3.3 มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร

แหง่การเรียนรู้ (SOP) (0.25) 

4 Output  

มีผลของการดำเนินงานวิชาการตามแผนและ
มาตรการที่กำหนดไว้ และผลดำเนินการสร้าง
หรือพัฒนาผลงานวิจยั/นวัตกรรมที่สำคัญและ
จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

1 1. มีรายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ และผล
ดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมสำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน (0.5) 

2. มีผลผลติตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่
กำหนดไว ้(0.5) 

 

5 Outcome  

มีผลงานวิจยั/นวัตกรรมของหน่วยงานท่ีส่งเข้า
รับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565 
หรือ United Nations Public Service Awards 2022 
(UNPSA)  

1 1. มีเอกสารที่แสดงการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) หรือรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ. 2565 
ตามแบบฟอร์ม ส่งมายัง กพร. กรมอนามัย หรือ มี



ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

หลักฐานการส่งสมัครรางวัล UNPSA 2022 ผ่านระบบ
ออนไลน ์(0.75) 

2.เอกสารผลงาน TPSA/ TEPGA ผ ่านคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ และส่ง ผลงานเข้าระบบของ 
สำน ักงาน กพร. หร ือหน ังส ือร ับรอง (Letters of 

Reference)  จากสำนักงาน กพร.ในการส่งสมัครรางวัล 
UNPSA 2022 (0.25) 

 คะแนนรวม 5  

 

ประธานจึงมีมติเห็นชอบให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการสำรวจ ทบทวน และวิเคราะห์สถานการณ์ 
การดำเนินงานด้านวิชาการของแต่ละกลุ่มงาน และสำรวจรายการข้อมูลผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 
โดยไม่จำกัดจำนวนรายการข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของเกณฑ์การให้คะแนนของ
หมวดAssessment และหมวดเป็นพื ้นฐานให้ก้าวไปสู ่หมวดอื ่น ๆ ลำดับถัดไป  อีกทั ้งเป็นการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู ้ของกองฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น  โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มแบบฟอร์มการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพส่งให้ทุกกลุ่มงานเพื่อจัดทำข้อมูลฯ เมื่อกลุ่มงานดำเนินการจัดทำข้อมูลฯ เสร็จ
เรียบร้อย ขอให้ส่งข้อมูลฯ กลับไปยังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้ เพ่ือที่ฝ่ายเลขานุการ
จะได้ดำเนินการสรุปข้อมูลการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานในภาพ
ของกองฯ  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

------------------------------------------ 
นางสาวรดาธร เชื้อทองดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


