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เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) กองแผนงาน ได้จดัทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอข้อมูลการ
ดำเนินงานในส่วนของการขับเคลื่อนการดำเนินการตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ฯ  ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนและแนวทางการประเมินตามที่สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน่วยงานเจ้าภาพ) กำหนด ซ่ึงเป็นตัวชี้วัด
หนึ่งที่กองแผนงานไปรับมอบหมายให้ที่การขับเคลื่อน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสงักัดกรมอนามยั 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 Assessment, ระดับที่ 2 
Advocacy/ Intervention, ระดับที่ 3 Management and Governance, ระดับที่ 4 Output, ระดับที่ 5 Outcome 

ในการนี้ ข้อมูลดังกล่าวที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปต่อยอดการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 
2566) ต่อไป รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดข้างต้น หากรายละเอียดที่นำเสนอผิดพลาด
ประการใด คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นีด้้วย 
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กองแผนงาน ได้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบ 5 เดือนแรก ครอบถ้วนทุกระดับ ตามแนวทางการประเมินทีก่ำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับ 
คะแนน 

หลักฐาน 
เต็ม ที่ได้* 

รวมทั้งสิ้น 5 5  
1. Assessment 1 1 • การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการระบบจัดการวิเ คราะห์แผนงาน

โครงการและงบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget Anamai) (0.5 คะแนน) 
• เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนด

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน รอบ
ที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (0.25 คะแนน) 

• คลังข้อมูลวิชาการกองแผนงาน (0.25 คแนน) 
2. Advocacy/ 
Intervention 

1 1 • มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการกองแผนงานผ่านการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization : LO) กองแผนงาน (0.5 คะแนน) 

• แผนปฏิบัต ิการดำเนินงานขับเคลื ่อนการเป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู้  
(Learning Organization : LO) กองแผนงาน (0.25 คะแนน) 

• แผนการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และ
งบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget Anamai) (0.25 คะแนน) 

3. Management 
and Governance 

1 1 • รายงานประชุมประจำเดือนกองแผนงาน 
• เอกสารแนบท้ายรายงานประชุมประจำเดือนกองแผนงาน ติดตามการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัดประจำเดือน 
4. Output 1 1 • สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) กองแผนงาน (0.5 คะแนน) 
• สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์

แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget Anamai) (0.5 
คะแนน) 

5. Outcome 1 1 • หลักฐานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื ่อนวิชาการ กองแผนงาน 
(กพว.กผ.) พิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ 

• หลักฐานส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในเวที LIKE Talk Award ปี 7 
• หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเว็บไซต์กองแผนงาน 

หมายเหตุ : *คะแนนท่ีได้ เป็นคะแนนจากการประเมินตนเอง  

สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 



 

 

2 

 

 
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  

 ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน  

    -  เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความรู้ที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 

การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ กรม
อนามัย (e-Budget Anamai) 

 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองแผนงานมีบริบทในการทำงานที่ต้องการความถูกต้องครบถ้วนทันเวลา    
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ อาทิ มิติสังคมที่มีความซ้ำซ้อนไม่แน่นอน มิติเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มิติในเชิงนโยบายที่ต้องยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมิติเชิง
ต้นทุนที่ต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานและแสวงหาแหล่งเงินนอกเหนือจากงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เพ่ิมข้ึนในการรองรับความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน จากการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของกองแผนงานเพ่ือหา GAP 
พบว่า การทำงานที่ผ่านมาของบุคลากรกองแผนงานส่วนใหญ่ ได้มีลักษณะการใช้ความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงาน 
และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นที่ตนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นหลักรวมถึงการโยกย้ายบุคลากรของแต่
ละกลุ่มงาน ฉะนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการดำเนินงานภารกิจ และบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของกองแผนงาน จึงกำหนดมาตรการเพื ่อรองรับ GAP ดังกล่าวโดยใช ้กลย ุทธ์ PIRAB ผ่านมาตรการ I  
(Investment) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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      - เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน, ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.25 
คะแนน) 

เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

ที ่
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

การจัดการความรู้ กองแผนงาน 
รายการข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ แหล่งข้อมลู 

1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
พิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน 

คู่มือการกำหนดแนวทางรูปแบบการ
จัดพิมพ์หนังสือราชการกรมอนามยั 
พ.ศ.2561 

https://shorturl.asia/5MwDl 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization : LO) 

การจัดการความรู้ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
พ.ศ.2560 

https://shorturl.asia/ZxrB2 

3 การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการ
วิเคราะห์แผนงานโครงการ และ
งบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget 
Anamai) 

การจัดการความรู้ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
พ.ศ.2560 

https://shorturl.asia/ZxrB2 

4 กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB 

กรอบแนวคิด PIRAB โดย นพ.ชาญชัย 
พิณเมืองงาม 

https://shorturl.asia/eQVOS 

5 ประชุมคณะกรรมการการพิจารณา
กลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน 
 

คู่มือการกำหนดแนวทางรูปแบบการ
จัดพิมพ์หนังสือราชการกรมอนามยั 
พ.ศ.2561 

https://shorturl.asia/5MwDl 

6 ประมวลองค์ความรู้และจดัทำคลังข้อมูล
ความรู้วิชาการ กองแผนงาน 

การจัดการความรู้ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
พ.ศ.2560 

https://shorturl.asia/ZxrB2 

7 แลกเปลีย่นและถ่ายทอดองค์ความรู ้ การจัดการความรู้ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
พ.ศ.2560 

https://shorturl.asia/ZxrB2 

8 รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลือ่นการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

คู่มือการกำหนดแนวทางรูปแบบการ
จัดพิมพ์หนังสือราชการกรมอนามยั 
พ.ศ.2561 

https://shorturl.asia/5MwDl 
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    -  มีคลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมี
ความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยแสดงรายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของ
หน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ (0.25 คะแนน) 

คลังข้อมูลวิชาการกองแผนงาน 

การเข้าถึงคลังข้อมลูวิชาการกองแผนงาน 
1) เข้าสู่เว็บไซต์กองแผนงาน : https://planning.anamai.moph.go.th/ 
2) คลิกเลือก ไอคอน          และ เลอืก DM & KM กองแผนงาน 
3) คลิกเลือก รายการจัดการข้อมูลและความรู้ กองแผนงาน ของแต่ละกลุ่มที่ต้องการ 

 

รายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ กองแผนงาน จำแนกตามกลุ่มงาน 

กลุ่มงาน ข้อมูลสำคัญ ความรู้สำคัญ 
กลุ่มอำนวยการ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กผ.ปี 

2561-2563 
คู่มือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

ขั้นตอนปฏิบัติวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 
– bidding) 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 

การเบิกค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบตัิราชการ 

คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
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กลุ่มงาน ข้อมูลสำคัญ ความรู้สำคัญ 
คู่มือตรวจสอบใบสําคญัการเบิกจา่ย หลักการคํานวณเบีย้เลี้ยง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 

กระบวนการส่งหนังสือราชการอยา่งมีคุณภาพ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 

กระบวนการส่งหนังสือราชการอยา่งมีคุณภาพ
หลักในการรา่งหนังสือราชการ 

การบำรุงรักษารถยนตเ์บื้องต้น การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
กลุ่มพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 

การจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกัน
โรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-
2579 

การจัดทำแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี และ
ประจำปี กรมอนามัย 

การจัดทำแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี และ
ประจำปีกรมอนามยั 

ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
กรมอนามัย 

ข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง เรื่องเล่าจากสาว Hypertension 
ข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กระบวนการจดัประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ
ยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and 
TechnicalAdvisory Group : STAG) 

ผลการดําเนินงานตามประเด็นจากท่ีประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักกรมอนามัย 

Flow chart แสดงขั้นตอนการจัดประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรม
อนามัย (ทุกวันอังคารที่ 1 ของเดือน) 

ข้อมูลการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กรมอนามัย 

กระบวนการจดัประชุมหัวหน้ากลุม่บริหาร
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์
การงบประมาณ 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 

สาระสำคญัปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

คู่มือปฏิบัติการจัดทำคาํของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำกรอบวงเงินคําของบประมาณปี 2564 

คู่มือการปฏิบตัิงาน การบันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบ
ฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) 

คู่มือปฏิบัติการจัดทำคาํของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การตั้งงบประมาณคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำแบบฟอรม์คําของบประมาณประจำปี 
พ.ศ.2564 (รายละเอียดโครงการ) กรมอนามัย 

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล DATA Governance 6 ข้ันตอนท่ีจําเป็นในการบริหารจดัการข้อมลู 
การจัดการข้อมูล (DATA MANAGEMENT) ใน
ระบบ DOHDASHBOARD 

การใช้งานระบบ DOH Dashboard กรม
อนามัย 
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กลุ่มงาน ข้อมูลสำคัญ ความรู้สำคัญ 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูการปรบัแผนปฏิบตัิ
การกรมอนามัยจากระบบ DOC 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถติ ิ

สรุปผลรวมตัวช้ีวัดเฝ้าระวังการส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

หลักการง่าย ๆ ในการทำอินโฟกราฟิก 

ข้อมูลการออกแบบและพัฒนาหนา้รายงาน
ระบบสารสนเทศ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนชุดคําสั่ง 

กลุ่มประเมินผลและ
นิเทศติดตาม 

ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ท่ีกรมอนามัยรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนองค์กรด้วย OKRS (Objectives 
and Key Results) 

กระบวนการทำงานหลัก (Core Process)ของ
การประชุมกรมอนามยั 

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ Doh Meeting (การ
ประชุมผู้บริหารกรมอนามัย) 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอ่การนิเทศ
งานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

กรอบการนิเทศงานกรมอนามัยประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563 

รายงานผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุมกรม
อนามัย 

Flow Chart การติดตามมติที่ประชุมกรม
อนามัย พ.ศ.2563 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2562) ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 

คู่มือการรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ eMENSCR 

ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดปี 2559 – 2562 แนวทางการรายงานผลการดาเนนิงานตาม
ตัวช้ีวัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย (ขาว
คาดแดง) 

การติดตามและประเมินผลกรมอนามัย การเตรียมความพร้อมในการนิเทศงานกรม
อนามัย 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(กองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ) 

การบริการเครือข่ายอินเทอร์เนต็พื้นฐานและ
บริการที่รองรับ IPv6 

การบริการเครือข่ายอินเทอร์เนต็พื้นฐานและ
บริการที่รองรับ IPv6 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลกรมอนามัย พ.ศ. 2563 -
2565 

การจัดทําแผนปฏิบตัิการดจิิทัลกรมอนามัย 

Government Website Standard มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ช่ัน 2.0 
การประยุกต์ใช้งานลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์
(Digital Signature) ในภาครัฐ 

การประยุกต์ใช้งานลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์
(Digital Signature) ในภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2561 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
อนามัย 

Security Awareness ภัยใกล้ตัว แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สำหรับบคุคลทั่วไป 

Enrollment - Support Apple Developer สมัคร Apple Developer Account 
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2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด  

      - มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (0.5 
คะแนน) 

มาตรการเพื ่อการข ับเคลื ่อนการดำเน ินงานวิชาการกองแผนงานผ่านการจัดการความร ู ้  ( Knowledge 
Management : KM) สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) กองแผนงาน 

กองแผนงาน ได้กำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการกองแผนงานผ่านการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

เหตุผล 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองแผนงานมีบริบทในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว และถูกต้องเพ่ือ
รองรับความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ อาทิ มิติสังคมที่มีความซ้ำซ้อนไม่แน่นอน มิติเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนมิติในเชิงนโยบายที่ต้องยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน จากการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของกองแผนงานเพ่ือหา GAP พบว่า การทำงานที่
ผ่านมาของบุคลากรกองแผนงานส่วนใหญ่ ได้มีลักษณะการใช้ความรู้แฝงเร้น อยู ่ในคนทำงาน และมีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นที่ตนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นหลัก ฉะนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน
ภารกิจ และบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองแผนงาน จึงกำหนดมาตรการเพื่อรองรับ GAP 
ดังกล่าวโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ผ่านมาตรการ I (Investment) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ สู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

กองแผนงาน ได้กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อมการดำเนินงานวิชาการตามกลยุทธ์  PIRAB ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรการ I (Investment) พัฒนากระบวนการจัดการความรู ้สู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อให้
หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยน รวบรวม ถ่ายทอด และส่งต่อองค์ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติในการพัฒนา
และสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในระดับการทำงานประจำ และการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสามารถต่อยอดและ
ปรับใช้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

  

ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention 
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2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  

     - แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (LO) บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการ          
กรมอนามัย (DOC) (0.25 คะแนน) 

แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) กองแผนงาน 

ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วย
นับ 

วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการ
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

1 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
พิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน  

1 ฉบับ พ.ย. 65 พ.ย. 65 

2 
จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization : LO) 

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 

3 

การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการ
วิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ 
กรมอนามัย (e-Budget Anamai)  
(เสนอผลงาน ม.ค. 66 /Like talk รอบ 1 
ม.ค. – ก.พ. 66) 

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 

4 
กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB 

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 

5 

ประชุมคณะกรรมการการพิจารณา
กลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน 
(ประชุมประจำเดือน พ.ย., ธ.ค., ม.ค. /สรุป
รายงานการประชุม 
ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน) 

3 ครั้ง พ.ย. 65 ม.ค. 66 

6 
ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูล
ความรู้วิชาการ กองแผนงาน 

1 ฉบับ พ.ย. 65 ก.พ. 66 

7 
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาวิจัย 

3 เรื่อง พ.ย. 65 ม.ค. 66 
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ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วย
นับ 

วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด 

 - ระเบียบสารบรรณ 
 - Google Form  

8 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 

3 ครั้ง พ.ย. 65 ก.พ. 66 

9 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดำเนินงานขับคเลื่อนการเป็นองค์กรแผ่ง
การเรียนรู้ (LO) 

1 ครั้ง ก.พ.66 ก.พ.66 

 

     - แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในคลังข้อมูล
วิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ(0.25) 

แผนการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย 
(e-Budget Anamai) 

แผนการดำเนนิการ 
ระยะเวลา 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

1.บทที่ 1 บทนำ          
2.บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง          
3.บทที่ 3 วิธีการดำเนนิการศึกษา          
4.คณะกรรมการพัฒนาและขบัเคลื่อนวิชาการ กอง
แผนงาน (กพว.กผ.) พิจารณากลั่นกรอง 

         

5.บทที่ 4 ผลการศึกษา          
5.บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ          
6.นำเสนอผลงาน LIKE Talk Award          
7.นำผลการวิเคราะห์ไปพฒันาระบบฯ และเปิดให้ใช้
งาน 
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3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป   

    - รายงานประชุมประจำเดอืนของหน่วยงาน ที่แสดงการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ (0.5 
คะแนน) 

รายงานประชุมประจำเดือนกองแผนงาน 

เดือน URL รายงานประชุมประจำเดือนกองแผนงาน 
ตุลาคม 2565 https://shorturl.asia/fOGNu 
พฤศจิกายน 2565 https://shorturl.asia/Y2Mm4 
ธันวาคม 2565 https://shorturl.asia/SCih7 
มกราคม 2566 https://shorturl.asia/qCdbk 

    - เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม (เอกสารแนบท้าย
รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน) (0.5) 

เอกสารแนบท้ายรายงานประชุมประจำเดือนกองแผนงาน ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน 

เดือน URL รายงานความกา้วหน้าการดำเนินงานสร้าง 
หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม  

หน้าที ่

ธันวาคม 2565 https://shorturl.asia/SCih7 6 
มกราคม 2566 https://shorturl.asia/qCdbk 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับที่ 3 Management and Governance 
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4.1 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน 
     - เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (LO) 
(เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก) และบันทึกผลการดำเนินงานลงใน
ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC) (0.5 คะแนน) 

จากการแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ในรอบการประเมิน รอบ
ที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) กองแผนงาน ได้เพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานตาม
ภารกิจ และบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกองแผนงาน โดยกองแผนงานได้มีการวิเคราะห์ 
GAP แลพบว่า การทำงานที่ผ่านมาของบุคลากรกองแผนงานส่วนใหญ่ ได้มีลักษณะการใช้ความรู้แฝงเร้น อยู่ใน
คนทำงาน และมีความเชี ่ยวชาญในแต่ละประเด็นที ่ตนเกี ่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นหลัก จึงได้จัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) กองแผนงาน ร่วมกับแผน
ดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการ กองแผนงาน โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ดังนี้ 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) กอง
แผนงาน 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน 
(กพว.กผ.)  

1 ฉบับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน (กพว.กผ.) 
https://shorturl.asia/4J1jU 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning 
Organization : LO) 

1 ฉบับ แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization : LO) 
https://shorturl.asia/qcm7S 

3 การวิเคราะห์การพัฒนาระบบ
จัดการวิเคราะห์แผนงาน
โครงการ และงบประมาณ กรม
อนามัย (e-Budget Anamai) 

1 ฉบับ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการ
วิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ 
กรมอนามัย (e-Budget Anamai) 
https://shorturl.asia/1chPy 

4 กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB 

1 ฉบับ มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
กลยุทธ์ PIRAB 
https://shorturl.asia/84JWg 

ระดับที่ 4 Output 
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ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

และขับเคลื่อนวิชาการ กอง
แผนงาน (กพว.กผ.) 

3 ครั้ง รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1 
https://shorturl.asia/Bs7Re 
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2 
https://shorturl.asia/kt8Sb 
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3 

6 ประมวลองค์ความรู้และจัดทำ
คลังข้อมูลความรู้วิชาการ กอง
แผนงาน 

1 ฉบับ คลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน 
https://shorturl.asia/2DFGJ 

7 แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

3 เรื่อง แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาวิจัย 
https://shorturl.asia/HQeS5 
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เรื่อง 
ระเบียบสารบรรณ 
https://shorturl.asia/oWCLP 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
Google Form 

8 รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ฯ 

3 ครั้ง รายงานความก้าวหน้าฯ เดือน พ.ย.65 
https://shorturl.asia/Y2Mm4 
รายงานความก้าวหน้าฯ เดือน ธ.ค.65 
https://shorturl.asia/SCih7 
รายงานความก้าวหน้าฯ เดือน ม.ค.66 
https://shorturl.asia/qCdbk 

9 สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO) 

1 ครั้ง รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
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- เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก) (0.5 คะแนน) 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบจดัการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรม
อนามัย (e-Budget Anamai) 

แผนการดำเนนิการ ผลการดำเนนิงาน 
1.บทที่ 1 บทนำ ในเดือน พ.ย.65 ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่

เก่ียวข้อง 
2.บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ในเดือน ธ.ค.65 ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล จัดทำ

โครงการร่าง และเก็บรวมรวมขอ้มูล 3.บทที่ 3 วิธีการดำเนนิการศึกษา 
4.คณะกรรมการพัฒนาและขบัเคลื่อนวิชาการ กอง
แผนงาน (กพว.กผ.) พิจารณากลั่นกรอง 
5.บทที่ 4 ผลการศึกษา ในเดือน ม.ค.66 วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำสรุป นำเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน 
(กพว.กผ.) พิจารณากลัน่กรอง ผลงานวชิาการ 

5.บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

6.นำเสนอผลงาน LIKE Talk Award ในเดือน ก.พ.66 นำส่งผลการวิชาการ เสนอในเวที LIKE 
Talk Award และเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเวบ็ไซต์กอง
แผนงาน   

7.นำผลการวิเคราะห์ไปพฒันาระบบฯ และเปิดให้ใช้งาน 
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5.1 เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / นวัตกรรมที่สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน 
ที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (กพว. หน่วยงาน) รอบ 5 เดือนแรกหน่วยงาน ในคลังข้อมูลวิชาการ
บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และข้อมูลส่งให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (1.0 คะแนน) 

กองแผนงาน ได้ดำเนินงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูล ทฤษฎี และวิจัยที่เกี ่ยวข้อง 
ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดทำสรุปผลการวิจัยในรูปแบบบทคัดย่อ คณะกรรมการพัฒนา
และขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน (กพว.กผ.) พิจารณากลั่นกรองและส่งผลวิชาการเข้าประกวดในเวที LIKE 
Talk Award ปี 7 และเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเว็บไซต์กองแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับที่ 5 Outcome 
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หลักฐานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน (กพว.กผ.) 
พิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ (1/4) 
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หลักฐานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน (กพว.กผ.) 
พิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ (2/4) 
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หลักฐานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน (กพว.กผ.) 
พิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ (3/4) 
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หลักฐานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน (กพว.กผ.) 
พิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ (4/4) 
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หลักฐานส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในเวที LIKE Talk Award ปี 7 
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หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเว็บไซต์กองแผนงาน 

URL : https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-2 

 

 

 
ฉบับสมบูรณ์ 

ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนา
ระบบ e-Budget Anamai 

 

บทคัดย่อ 
ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนา

ระบบ e-Budget Anamai 
 


