ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 5 เดือนแรก: ต.ค.64 – ก.พ.65)
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

1. มาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสูร่ างวัลเลิศรัฐ

➢ การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
• การเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัย ดำเนินการแล้วเสร็จ
พิชิตรางวัลเลิศรัฐ
• จัดประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิต
- เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ รางวัลเลิศรัฐ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม
บุคลากรของกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางเบื้องต้น ในการ นรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหาร
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งการ
เอกสารข้อมูลและความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลงานสู่ความสำเร็จรางวัล
บริการภาครัฐจากผู้แทนผลงานที่ได้รับรางวัลบริการ
▪ ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี
ภาครัฐ ประจำปี 2564
พ.ศ. 2565 สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม
(1 ครั้ง : พ.ย. 64)
▪ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการ
บริการ ระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม
(DOH Test Kits)” โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
▪ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการ
บริการ ระดับดี ผลงานเรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษี
น้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย” โดยสำนักทันตสาธารณสุข
▪ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการ
บริการ ระดับดี ผลงานเรื่อง “อสม.กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์
คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3” โดยศูนย์อนามัยที่ 3
นครสวรรค์
▪ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการ
บริการ ระดับดี ผลงานเรื่อง “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต
เขตสุขภาพที่ 9” โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
▪ สรุปประเด็นสำคัญประชุมเตรียมความพร้อมสมัครรางวัลฯ16พย64
▪ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวันที่ 16พ.ย.64

• การส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอ
ผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของกรม
อนามัยเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครขอรับ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565
(1 ครั้ง: ธ.ค. 64)

ดำเนินการแล้วเสร็จ
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
เสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4
ชั้น 3 กรมอนามัย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference) วิทยากรโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ หัวหน้าภาค
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย (รอบ 5 เดือนแรก: ต.ค.64 – ก.พ.65)
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

1. มาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสูร่ างวัลเลิศรัฐ
➢ การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
หมายเหตุ: สำนักงานก.พ.ร. ชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ เมื่อ 22 ธ.ค.64 จึง
เลื่อนกิจกรรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลฯ ปี 65 จาก ธ.ค.64 เป็น ม.ค.65
เอกสารข้อมูลและความรู้
▪ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : แนวทางและหลักเกณฑ์
พ.ศ. 2565 โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
▪ รางวัลการบริการภาครัฐ : แนวทางและหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2565 โดย
รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
▪ สรุปประเด็นสำคัญประชุมส่งเสริมหน่วยงานสมัครรางวัลฯ12มค65
▪ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวันที่ 12มค65

• การพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ

ดำเนินการแล้วเสร็จ
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการเขียน
สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐวันที่ 20-21 มกราคม 2565 และผ่าน
ผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วิทยากรโดยนาย
สามารถเขียนผลงานได้ตรงตามกรอบคำถามของเกณฑ์แต่ กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
ละประเภทรางวัล และยกระดับการเขียนผลงานให้มี
หมายเหตุ: ปรับแผนเหลือ 1 ครั้ง: มติที่ประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่
คุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
5/2565 วันที่ 2 ก.พ.65

(2 ครั้ง : ม.ค.–ก.พ.65) หมายเหตุ ปรับแผนเหลือ 1 ครั้ง

เอกสารข้อมูลและความรู้

▪ สรุปแนวทางและเทคนิควิธีการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล

บริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ รวบรวมและสรุป โดย: น.ส.จุฬาลักษณ์ และ
น.ส.บุศรินทร์ (กพร.)

▪ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวันที่ 20-21มค65
การส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ

เผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >> รางวัลบริการภาครัฐ >> การสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psa-award?textSearch=&category=4823
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 5 เดือนแรก: ต.ค.64 – ก.พ.65)
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

2. มาตรการเสริมสร้างบุคลากร ของ กพร.สู่การเป็น SMART
➢ การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.)
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน รอบ 5 เดือนแรก : 4 ครั้ง
• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge
• ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 64
Management) สู่การเป็น SMART กพร.
หัวข้อ “สรุปการประชุมอย่างไร ให้กระชับและได้สาระสำคัญ” โดย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ กพร. มีการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมี นางกุลนันท์ เสนคำ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ
การจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และสามารถ สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการ
นำความรู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่าง สาธารณสุขปฏิบัติการ
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อให้
• ครั้งที่ 2 : 30 ธ.ค. 64
หน่วยงานมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถ
หัวข้อ “กรอบความคิด (Mindset) ในการจัดการความรู้” โดย
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้เกิด
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยประเด็นความรู้
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
• ครั้งที่ 3 : 6 ม.ค. 65
Leadership ภาวะผู้นำ Change Management การบริหาร หัวข้อ “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (หมุด
การเปลี่ยนแปลง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) และองค์กร หมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน)” โดยนางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รอบรู้สุขภาพ (HLO) การสรุปสาระสำคัญในการประชุม
ชำนาญการพิเศษ
วิทยากรมืออาชีพ พิธีกรมืออาชีพ เป็นต้น
• ครั้งที่ 4 : 17 ก.พ. 65
• (8 ครั้ง : พ.ย.64 - มิ.ย.65)
หัวข้อ “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”
โดยทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย
สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ

เอกสาร DM/KM ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เผยแพร่และจัดเก็บทางเว็บไซต์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >> ศูนย์ความรู้ กพร. >> DM/KM >> ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> เอกสารสรุปประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg?textSearch=&category=4954
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