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แบบบันทึกการสรุปการเรียนรู้ 

ชื่อการประชุม/
เรื่องท่ีเรียนรู้ 

ทิศทางการด าเนินงานของกรมอนามัย ๔.๐ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 

ด้วยเครื่องมือ PMQA (Public Sector Management Quality Award)   
หมวดองค์
ความรู้ 

 ด้านงานค ารับรอง (PA)                  ด้านระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 ด้านการปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน     ด้านงานรางวัลคณุภาพ/การพัฒนาบริการ 
 อื่นๆ ส าคญัเพื่อสนับสนุนการท างาน (ระบุ) เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงาน
ของกรมอนามัย 4.0 ด้วยเครื่องมือ PMQA  

ระยะเวลาที่
ศึกษา 

กรกฎาคม 2561 

ผู้ร่วมประชุม บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
 

เป้าหมายในการ
ประชุม/เรียนรู้ 
(ของตนเอง) 

เพ่ือรับทราบและเข้าใจทิศทางการด าเนินงานของกรมอนามัย 4.0 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร
คุณภาพคู่คุณธรรม รวมถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานด้วยเครื่องมือ PMQA (Public Sector 
Management Quality Award)       

กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม (ถ้ามี)  
1) ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน  

3) ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 

4) เข้าร่วมประชุม/ สัมมนา 

เอกสารอ้างอิง  
1) ส านักงานบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมอนามัย. รวมพลังเปลี่ยนกรมอนามัย. 2559 

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย. โมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัย ๔.๐ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่
คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA (Public Sector Management Quality Award). 2560  

3) การบูรณาการ (Intergration) กรมอนามัย. 11 พ.ย.60   
ประเด็นที่ได้เรียนรู้ (โดยสรุป)  

การผลักดันและขับเคลื่อนกรมอนามัยไปสู่ “กรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม” ยึดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐ คือ 1) ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง 2) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3) มีขีด
สมรรถนะและทันสมัย โดยสามารถสรุปผังความเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างทิศทางกรมอนามัยกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ดังนี้  
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วิสัยทัศน์ กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล*  
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี 

*ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง (PP&P : Promotion Prevention Protection) 
พันธกิจ ท าหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพ่ือก าหนดนโยบาย 

และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ 

และก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน  
DOH Change  ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงด้วย 3 L  

Lead ยกระดับการน า  National Lead / Regional Lead   
Lean ปรับเปลี่ยนกระบวนงาน  คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีคุณธรรม (Moral) โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Account) 
Learn สร้างบุคคลเรียนรู้ (Learning Personnel)  องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization)   

ขับเคลื่อนการท างานด้วยสตูร C๒ E๒ M&E  
C2 : Communication & Capacity Building    สื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างความร่วมมือ พัฒนาความรู้และทักษะ 
E๒ : Empower & Engagement  เพิ่มความสามารถให้กับบุคคล รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม 
M&E : Monitoring & Evaluation   ก ากบัติดตามและประเมินผล 

A2IM  
Assessment การประเมิน = สืบค้น (Investigate) ข้อมูล สาเหต,ุ การวินิจฉัย (Diagnosis) สถานะหรอืสภาวะของบุคคล ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การแบ่งกลุ่ม (Classified)    
Advocacy การเป็นปากเป็นเสียง = ชี้น า ผลักดันความรว่มมือ  Policy Partnerships People    
Intervention ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Promotion Prevention Protection Environment  
Management/Governance การบริหารจัดการด้วยการอภิบาลระบบ = Regulate & Technical Support 

PMQA Machanism 
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1) ก าหนดทิศทางองค์กร  
2)บริหารและผลักดันใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย  
3) ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน  
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความยั่งยืน  
5) ก ากับดูแลภาพรวมองค์กร  

ประเมินกระบวนการ  
(ADLI - PMQA หมวด 1-6) 

 
A = Approach แนวทางการ

ด าเนินงานของกระบวนการ
นั้นๆ เป็นระบบหรือไม่   

  
D = Deployment น าไปสู่การ

ปฏิบัติจริงทุกระดับ   
 
L = Learning แลกเปลีย่นเรยีนรู้

และพัฒนา (Check-Act-
Share)   

 
I = Integration บูรณาการ 

เชื่อมโยง 

ประเมินผลลัพธ์  
(LeTCI - PMQA หมวด 7) 

 

Le = Level ระดับการด าเนินงาน
ในปัจจุบัน  

T = Trends แนวโน้มของผลการ
ด าเนินงาน  

C = Comparisions  ผลการ
ด าเนินงานเทียบกับข้อมลูเชิง
เปรียบเทยีบค่าเทียบเคียง
หรือองค์การชั้นน า 

I = Integration การบูรณาการ 
ของตัววัดต่างๆ และผลลัพธ์
ที่มีความสอดคล้องกลมกลืน
กันทุกกระบวนการ   
 Function- Function  
 Function- Clusters  
 Function-Agenda-Area 

ทีมยุทธศาสตร์  
1) SWOC Analysis (SWOC = Strength, 

Weakness, Opportunity, Challenge)   
2)ขับเคลื่อน พัฒนา และบูรณาการ  
3) ก ากับดูแล (Regulation)  
4) อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ทีมสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  
1) บริหารจัดการข้อมูล ความรู้ ทบทวน/

วิเคราะหส์ถานการณ์ บ่งช้ีข้อมูล สร้าง/
แสวงหา รวบรวม จดัเก็บให้เป็นระบบ) 

2)ขับเคลื่อนการเตบิโตองค์กรด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม  

3) สร้างแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน 
ผลิตภณัฑ์ นวัตกรรม  

4) อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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สิ่งที่จะน ามาพัฒนาต่อยอดในหน่วยงาน (โดยสรุป) 
1) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้

สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางการด าเนินงานของกรมอนามัย 
2) น าความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องตามแนวทางของกรมอนามัย  
 

 

นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 
 
 
 

 


