ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รอบ 5 เดือนหลัง)

รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายการข้อมูล ความรู้ ที่ใช้
ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.4
ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ในรอบ5 เดือนหลัง ดังนี้
รายการข้อมูล
1. รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก :
ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
2. รายงานผลงานการจั ด การข้ อมู ลและความรู ้ ข องกลุ่ ม
พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) (รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม
2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
3. เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจต่ อการจั ด
ประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มและยกระดั บ ผลงาน
กรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
4. เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจต่ อการจั ด
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารส่ ง เสริ ม หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ วันที่
12 มกราคม 2565
5. เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจต่ อการจั ด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับการเขียน
ผลงานเพื ่ อ สมั ค รขอรั บ รางวั ล เลิ ศ รั ฐ วั น ที ่ 20-21
มกราคม 2565
6. แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒ นาระบบ
บริ ห าร กรมอนามัย สู ่ การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
(LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

URL ลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/do
wnload?id=89320&mid=29662&mkey=m_docum
ent&lang=th&did=26437
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/do
wnload?id=89349&mid=29662&mkey=m_docum
ent&lang=th&did=26437
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psaaward/download?id=89167&mid=33458&mkey=
m_document&lang=th&did=26897
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psaaward/download?id=89615&mid=33458&mkey=
m_document&lang=th&did=27796
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psaaward/download?id=92284&mid=33458&mkey=
m_document&lang=th&did=28052
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/do
wnload?id=84509&mid=29662&mkey=m_docum
ent&lang=th&did=26437

ที่มา : รวบรวมและจัดทำโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

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

รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย (รอบ 5 เดือนแรก: ต.ค.64 – ก.พ.65)
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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

รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย (รอบ 5 เดือนแรก: ต.ค.64 – ก.พ.65)
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบที่ 1 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
(รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้บ่งชี้ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คือ
ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ มีการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge management
- KM) ตามขั้นตอนที่เป็นระบบของสำนักงาน ก.พ.ร. 7 ขั้นตอน คือ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้ โดยแบ่งการจัดการข้อมูลและความรู้เป็น 2 ส่วน คือ
1) บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ) และ 2) บุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(KM กพร.) และส่งเสริมให้บุคลากรทำงานโดยใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน มาประกอบการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด การจัดการ
ความรู้อย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้
ในองค์ก ร มีก ารแสวงหาและรวบรวมข้อมูลและความรู้จ ากแหล่งต่างๆ ทั้ง ความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของ
ตัวหนังสือ เอกสาร ตำรา (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ใน
คน (ทักษะการทำงาน ประสบการณ์) มีการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน
โดยจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจนตามภารกิจงานสำคัญของ กพร. ประกอบด้วย 1) งานรางวัลบริการภาครัฐและ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2) งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3) งานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA4.0) มีการเผยแพร่และจัดเก็บไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรม
อนามัย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านกลุ่มไลน์เครือข่าย กพร. กรมอนามัย/เครือข่าย TPSA กรมอนามัย/คณะกรรมการ
PMQA ปี 2565 กรมอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รวมทั้งเครือข่ายกพร.ของหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถนำข้อมูลและความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์และ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามบริบทในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้
หน่วยงาน/องค์กรบรรลุเป้าหมาย

เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนัมย https://psdg.anamai.moph.go.th/th
รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) (รอบ 5 เดือนแรก)
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบที่ 1 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลงานการจัดการข้อมูลและความรูข้ องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
(รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
ส่วนที่ 1 การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)
1. ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ข้อมูลและความรูจ้ ากภายในองค์กร
➢ 1.1 เอกสารชี้แจงการเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาบริการ
ภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (16 พฤศจิกายน 2564)
โดย: น.ส.จุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง (กพร.)
➢ 1.2 เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน
เรื่อง “ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits)” (16 พฤศจิกายน 2564)
โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
➢ 1.3 เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ผลงานเรื่อง
“การขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย” (16 พฤศจิกายน 2564)
โดยสำนักทันตสาธารณสุข
➢ 1.4 เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ผลงานเรื่อง “อส
ม.กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3” (16 พฤศจิกายน 2564)
โดยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
➢ 1.5 เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงานเรื่อง
“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9” (16 พฤศจิกายน 2564)
โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
➢ 1.6 เอกสารสรุปประเด็นสำคัญประชุมเตรียมความพร้อมสมัครรางวัลฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โดย: น.ส.จุฬาลักษณ์ และ น.ส.บุศรินทร์ (กพร.)
➢ 1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โดย: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
➢ 1.8 TimeLine การส่งผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 (อัพเดท 22ธ.ค.64)
โดย: น.ส.บุศรินทร์ ทนันชัยบุตร (กพร.)
➢ 1.9 ใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
➢ 1.10 ใบสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565
➢ 1.11 เอกสารสรุปประเด็นสำคัญประชุมเชิงปฏิบตั ิการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดย: น.ส.จุฬาลักษณ์ และ น.ส.บุศรินทร์ (กพร.)
➢ 1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวันที่ 12 ม.ค. 65 โดย:น.ส.จุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
(กพร.)
➢ 1.13 สรุปแนวทางและเทคนิควิธีการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม โดยอ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ รวบรวมและสรุป โดย: น.ส.จุฬาลักษณ์ และ น.ส.บุศรินทร์ (กพร.)
➢ 1.14 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวันที่ 20-21 ม.ค. 65 โดย:น.ส.จุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
(กพร.)

รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) (รอบ 5 เดือนแรก)
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบที่ 1 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนที่ 1 การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)

ข้อมูลและความรู้จากภายนอกองค์กร
➢ 1.15 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565 (สำนักงาน ก.พ.ร.)
➢ 1.16 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565
➢ 1.17 เอกสารชี้แจงการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 (22 ธันวาคม 2564)
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
➢ 1.18 เอกสารชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565
โดย น.ส.นภนง ขวัญยืน ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมบริการภาครัฐ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
➢ 1.19 เอกสารชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565
โดย น.ส.นวลจันทร์ แสงมณี นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
➢ 1.20 เอกสารบรรยายรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : แนวทางและหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2565 โดย รศ.ดร.
ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
➢ 1.21 เอกสารบรรยายรางวัลการบริการภาครัฐ : แนวทางและหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2565 โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >> รางวัลบริการภาครัฐ >> การสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ.2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psa-award?textSearch=&category=4823

รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) (รอบ 5 เดือนแรก)

หน้า 3

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบที่ 1 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนที่ 1 การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)
2. ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับงานคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ
➢ 2.1 คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย : น.ส.บุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=82801&mid=32868&mkey=m_document
&lang=th&did=25880
➢ 2.2 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้บันทึกผลคะแนนระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร

จัดทำโดย : น.ส.รุ่งนภา เยี่ยมสาคร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=85982&mid=32868&mkey=m_document
&lang=th&did=25880
➢ 2.3 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

จัดทำโดย : น.ส.บุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=88140&mid=32868&mkey=m_document
&lang=th&did=25883

รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) (รอบ 5 เดือนแรก)

หน้า 4

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบที่ 1 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนที่ 1 การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)
3. ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA4.0)
เผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >> การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์
PMQA2562/PMQA4.0 >> กิจกรรมการขับเคลื่อน PMQA/PMQA4.0 กรมอนามัย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/pmqa-activities

➢ 3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 (สำนักงาน ก.พ.ร.)
➢ 3.2 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชกร 4.0 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
(สำนักงาน ก.พ.ร.)
➢ 3.3 เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือ่ ง ”ไขกุญแจความสำเร็จ...เรื่อง (ไม่) ลับสูก่ ารเป็นองค์การ 4.0”
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64
➢ 3.4 เอกสารบรรยายการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร วันที่ 26 ม.ค.65 หัวข้อ การพัฒนาองค์กร (PMQA/4.0)
โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) (รอบ 5 เดือนแรก)

หน้า 5

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบที่ 1 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.)
เผยแพร่และจัดเก็บ: เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> ศูนย์ความรู้ กพร. >> DM/KM >> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg?textSearch=&category=4954
❖ KM’65-การพัฒนาระบบราชการ
➢ เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 6 มกราคม 2565
หัวข้อ “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน)”
ผู้สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
❖ KM’65-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
➢ เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
หัวข้อ “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”
ผู้สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
➢ เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
หัวข้อ “กรอบความคิด (Mindset) ในการจัดการความรู้”
ผู้สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
➢ เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
หัวข้อ “สรุปการประชุมอย่างไร ให้กระชับและได้สาระสำคัญ”
ผู้สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

❖ KM’65-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
➢ เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
โดย น.ส.ทิวาวรรณ หวังสุข นักจัดการงานทั่วไป

❖ KM’65-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

➢ ความรอบรู้สุขภาพ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง “ภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามินโฟเลต”
โดย นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
➢ ความรอบรู้สุขภาพ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง “ความยืดหยุ่นคทอหัวใจของคนทำงาน”
โดย นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) (รอบ 5 เดือนแรก)

หน้า 6

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
เตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ
และความต้องการด้านการสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ประจาปี พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้
พรก./พกส
ขรก.
96%

ภาพรวมความพึงพอใจ
ต่อเนื้อหาการจัดประชุม

>>ลปรร. “DOH Test Kits” (ศปก.) 93%

ภาพรวมความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการประชุม

>> การจัดประชุมในภาพรวม

91%

>>ลปรร.“ภาษีน้าตาลฯในเครื่องดื่ม”(สท.) 90% >> ไฟล์การประชุมฯ เข้าถึงง่าย 87%

>>เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 90%
>>ระยะเวลาที่ใช้เหมาะสม 90%

➢

➢
➢
➢

ภาพรวมความต้องการ
การสนับสนุนการส่งผล

>>ให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 92%
>>พัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน 92%

>> บรรยากาศในการประชุมฯ 83%

ด้านเนื้อหาการสมัครรางวัล
ปี 64 จัดกระบวนการขับเคลื่อนงานดีมาก มีข้อแนะนาการ
เขียนและข้อเสนอแนะการพัฒนางาน มีวิทยากรเชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือ ในปี 2565 ขอให้มีการสนับสนุนแบบเดิม
อยากให้แนะนาแนวทางการศึกษานวัตกรรม
การเขียนผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล
การแลกเปลี่ยนและเป็นโค้ชให้ตลอดแบบนี้ดีมากๆ ควรเพิ่ม
เรื่องความยั่นยืน และประชาชนได้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
การสนับสนุนการส่งผลงาน
เพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ
ด้านรูปแบบการจัดประชุม
➢ การประชุมออนไลน์ ค่อนข้างมีปัญหา
ในการรับเสียงและภาพ
สัญญาณไม่เสถียร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
วันที่ 12 มกราคม 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (N= 40)

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดประชุม

ภาพรวมความพึงพอใจ
ด้านความรู้ความเข้าใจ

1) ภาพรวมเนื้อหามีประโยชน์ 88%
2) เนื้อหาตรงต้องการและความสนใจ 86%
3)หลังการประชุมรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้น 85%

ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
การจัดประชุม

ภาพรวมความพึงพอใจ
ด้านวิทยากร

ภาพรวมความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบการจัดประชุม

1) ความรอบรู้ของวิทยากร 93%
2) ใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 91%
3) ถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน 90%

1) เอกสารประกอบฯ เข้าถึงง่าย 88%
2) การบริหารจัดการและอานวยความ
สะดวกของผู้จัดการประชุม 87%
3) ระยะเวลามีความเหมาะสม 85%

>> ควรมีการประชุมกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ มีแรงจูงใจในการด่าเนินการสม่่าเสมอ
>> ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางก่อนที่จะมีการรับสมัคร
>> ขอตัวอย่างด้านสาธารณสุขมากๆ จะได้เห็นภาพเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น
>> อยากให้พัฒนาเรื่องวิธีการเขียนขอรางวัลเลิศรัฐ
>> เพิ่มระยะเวลาเป็น 2 วันจะได้ซักถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรมากขึ้น
>> การประชุมแบบ onsite กลุ่มย่อย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (N= 29)

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม

ภาพรวมความคิดเห็น
ด้านความรู้ความเข้าใจ

ภาพรวมความพึงพอใจ
ด้านวิทยากร

ภาพรวมความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบการจัดประชุม

1) เนื้อหามีประโยชน์ 87%
2) เนื้อหาตรงต้องการและความสนใจ 84%
3)หลังการประชุมรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้น 80%

1) วิทยากรมีความรอบรู้ 94%
2) ตอบปัญหาตรงประเด็น 93%
3) เปิดโอกาสซักถามแลกเปลี่ยน 92%

1) การบริหารจัดการของผู้จัดประชุม 88%
2) ความพร้อมของอุปกรณ์ 86%
3) รูปแบบการประชุมเหมาะสม,
เอกสารการประชุมเข้าถึงง่าย 85%

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
รูปแบบการจัด ประชุม ควรมีระยะเวลาการแจ้ง ประสานผู้เข้ าร่ว มประชุม ล่วงหน้า มากกว่า นี้ ควรเพิ่มเวลาและมีลาดับการให้
คาปรึกษา อาจจะจัดให้ศอ. แยกปรึกษา อีกรอบ ให้มีการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานก่อนการสมัครขอรับรางวัล
ด้านการเขียนผลงาน อยากให้มีการปูพื้นเรื่องการเขียนสาหรับผู้เข้ามาเรียนรู้ครั้งแรก ให้มีการเตรียมการก่อนการเขียนผลงาน
ล่วงหน้า 1 ปี จะทาให้มีการคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ เหมาะสม และกพร.ชี้แจงในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ทุกปี กพร.ควรเป็นพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาในการเขียน ให้คาแนะนาและเทคนิคในการเขียนตอบทุกข้อคาถาม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

มาตรการ

แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม/การดำเนินงาน
หน่วยนับ ระยะเวลาดำเนินการ

❖ การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)
• การเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัล
เลิศรัฐ
- เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ของกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางเบื้องต้น ในการสมัครขอรับรางวัล
บริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี
พ.ศ. 2565 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลงานสู่
ความสำเร็จรางวัลบริการภาครัฐจากผู้แทนผลงานที่ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำปี 2564
• การส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ
กรมอนามัยเกี่ยวกับ แนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวั ล
มาตรการส่งเสริมและ
เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วน
ยกระดับผลงานของ
ร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565
กรมอนามัย
• การพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล
สู่รางวัลเลิศรัฐ
เลิศรัฐ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการเขียนผลงานเพื่อ
สมัครขอรับรางวัลฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนผลงานได้
ตรงตามกรอบคำถามของเกณฑ์แต่ละประเภทรางวัล และยกระดับ
การเขียนผลงานให้มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ฯ ของสำนักงาน
ก.พ.ร.
• การเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
- เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลบริการ
ภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2 ในการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site
Visit) ทั้งในส่วนของรูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอผลงาน
นิทรรศการ/สาธิตการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การเตรียม
ประเด็นเพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
❖ การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.)
มาตรการเสริมสร้าง
• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) สู่
บุคลากร ของ กพร.สู่การ
การเป็น SMART กพร.
เป็น SMART
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ กพร. มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ มีการเรียนรู้ ร่ วมกัน รวมทั้งมีการจั ดการความรู ้ใน
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ ในด้านต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ และเพื ่ อให้ หน่วยงานมีล ักษณะเป็ นองค์ กรแห่ งการ
เรียนรู้ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามั ยให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยประเด็นความรู้ประกอบด้ วย
ความรู ้ เกี ่ ยวกั บการพั ฒนาระบบราชการ Leadership ภาวะผู ้ นำ
Change Management การบริ หารการเปลี่ ยนแปลง ความรอบรู้
ด้ า นสุ ขภาพ (HL) และองค์ ก รรอบรู ้ ส ุ ขภาพ (HLO) การสรุ ป
สาระสำคัญในการประชุม วิทยากรมืออาชีพ พิธีกรมืออาชีพ เป็นต้น

1 ครั้ง

พ.ย. 64

1 ครั้ง

ธ.ค. 64

2 ครั้ง

ม.ค.65 – ก.พ.65

4 ครั้ง

เม.ย.65 – ก.ค.65

8 ครั้ง

พ.ย.64 - มิ.ย.65

