
รายงานการประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. แพทยหญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท  นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวพิริยา  วัฒนารุงกานต  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ  
3. นางประภาภรณ  จังพานิช   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
4. นางสาวจุฑารัตน  ปฏิเวทย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
5. นางสาวปยะวรรณ  กลิ่นสุคนธ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
6. นางแรกขวัญ   สระวาส ี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
7. นางสาวอรอุมา  โภคสมบัติ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
8. นางสาวรดีพร  สุขอรุณ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
9. นางสาวภารินี  หงษสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
10. นายสมศักดิ์   ปนนาค   นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ 
11. นางอาริสรา   ทองเหม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
12. นางบังอร   สุภาเกต ุ   นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
13.  วาท่ี ร.ต.มณฑล  หวานวาจา  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
14.  นางวิไลวรรณ  มาเจริญทรัพย  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
15.  นางนิภา   แยมพันธ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
16.  นางมะลิวัลย   ใจตรง   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
17.  นางจรรยา   ทองทิพย   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
18.  นางสาวปยวด ี  พิศาลรัตนคุณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
19.  นางสาวประภัสสร  นุชนิยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
20.  นางสาวธีระนุช  อินสอน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
21.  นางสาวปราณี  พงษจินดา  นักวิชาการสาธารณสุข 
22.  นางสาวอมราพร  บุญพิศิษฐสกุล  นักจัดการงานท่ัวไป 
23.  นางสาวณัฏฐพัชร  พ่ึงประเสริฐ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
24.  นางสาวสุรีรัตน  พืชผักหวาน  พนักงานธุรการ ส4 
25.  นายชํานาญ   แปนหลง   พนักงานธุรการ ส3 
26.  นางปยนันท   เกตุตรีกรณ  พนักงานธุรการ ส3 
27.  นางปจารดา   ดวงวิเชียร  พนักงานพิมพ ส3 
28.  นางภรดาภา   ศรพรหม   พนักงานพิมพ ส4 
29.  นางสาวรชัณี   โอปมาวุฒิกุล  ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย   
30.  นายณัฐากร   บัวแกว   นักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 



วาระ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
มีการทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ โดยปงบประมาณ 2563 จะแบงคําสั่ง ออกเปน 2 สวน คือ  

1) หมวด 1 การนําองคกร ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักเปนประธาน หัวหนากลุมตางๆภายในหนวยงาน เปน
กรรมการ และหัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตรเปนกรรมการและเลขานุการ 2) หมวด 2 – 7 รวมเปนคณะเดียวกัน  
ประกอบดวย นักวิชาการจากกลุมตางๆ กลุมละ 2 คน โดยจะขับเคลื่อนการดําเนินงานเปนภาพรวมของ หมวด 2 – 7 
ท้ังนี้จะมีการประชุมPMQAประจําทุกเดือนเพ่ือทบทวนและจัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรสูระบบราชการ 4.0,จัดทํา
แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาฐานขอมูลในรูปแบบดิจิทัล,และติดตามการดําเนินงาน   

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

วาระ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 (ไมมี) 

วาระ 3  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
3.1 การขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กลุมบริหาร

ยุทธศาสตร สํานักสงเสริมสุขภาพ  
  ทบทวนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน PMQA 4.0 จะยึดหลัก PMQA 4.0 เปนหลักในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยนําแนวทางของป 2558 มารวมดวย  

เปาหมายของระบบราชการ 4.0  
1. ภาครัฐท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) ระบบราชการ

ท่ีเปดเผย โปรงใสในการทํางาน บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการได สามารถตรวจสอบการ
ทํางาน เปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืนๆเขามีสวนรวมได   

2. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric Government) มุงเนนแกไขปญหา 
ตอบสนองความตองการของประชาชน  นําขอมูลของทางราชการและระบบดิจิตทัลสมัยใหมมาใชในการจัดบริการ
สาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน 

3. ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance Government)  
มีการทํางานเชิงรุก เตรียมการณไวลวงหนา ขาราชการมีความผูกพันตอองคกร ตอการปฏิบัติราชการไดอยาง
เหมาะสมกับบทบาทของตน มีการสรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มเพ่ือสรางคุณคา เปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
ปรับตัวเขาสูสํานักงานท่ีทันสมัย 

ปจจัยความสําเร็จสูระบบราชการ 4.0  

1. Collaboration การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคอ่ืนๆ 

2. Innovation การสรางนวัตกรรม 

3. Digitalization การปรับเขาสูการเปนดิจิทัล 

 



 
 
หมวด 1 การนําองคกร 

  1.1 ระบบการนําองคการท่ีสรางความยั่งยืน  
1.2 ปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใส  
1.3 การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ผานการสรางการมีสวนรวมจากเครือขายท้ังภายในและภายนอก  
1.4 คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและการมุงเนนใหเกิดผลลัพธ 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธศาสตร 
  2.1 แผนยุทธศาสตรท่ีตอบสนองความทาทายและสรางนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  

2.2 เปาหมายทางยุทธศาสตรท้ังระยะสั้นและระยะยาวสอดคลองพันธกิจและยุทธศาสตรชาติ 
2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคสวน  
2.4 การติดตามผล การแกไขปญหาและการรายงานผล 

 หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.1 ระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริการและการเขาถึง  
3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน  
3.3 การสรางนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความตองการเฉพาะกลุม  
3.4 กระบวนการแกไขขอรองเรียนท่ีรวดเร็วและสรางสรรค 

หมวด 4 การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู 
4.1 การกําหนดตัววัดเพ่ือการติดตามงานท่ีมีประสิทธิผล  
4.2 การวิเคราะหผลจากขอมูลและตัววัดในทุกระดับเพ่ือการแกไขปญหา  
4.3 การใชความรูและปญญาในแกปญหา เรียนรูและมีเหตุผล  
4.4 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและการปรับระบบการทํางานเปนดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 
5.1 ระบบการจดัการบุคลากรตอบสนองยทุธศาสตรและสรางแรงจูงใจ  
5.2 ระบบการทํางานท่ีมีประสิทฺธิภาพ คลองตัวและมุงเนนผลสัมฤทธิ์  
5.3 การสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีดี และความรวมมือ  
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร  

หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทํางานเชื่อมโยงตั้งแตตนจนจบนําสูผลลัพธท่ีตองการ  
6.2 การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ การบริการ  
6.3 การลดตนทุนการใชทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขัน  
6.4 การมุงเนนประสิทธิผลท้ังองคกรและผลกระทบตอยุทธศาสตรประเทศ 



มติท่ีประชุม    รับทราบ 

วาระ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 ทบทวนผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3 ปยอนหลัง 

  ปญหาท่ีผานมาของการดําเนินงานก็คือความไมเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของสํานักสงเสริมสุขภาพและเนื้อหาในแตละหมวดไมสอดคลองกัน 

หมวด 1 การนําองคกร  
  วิสัยทัศน พันธกิจของสํานักท่ีมีอยูควรมีการทบทวนหรือไม มีนโยบายองคกรโปรงใส ปองกันการ
ทุจริต การทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ สรางแกนนําเครือขายนักสงเสริมสุขภาพ 

  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  
กระบวนการแผนยุทธศาสตรให เปนระบบ กําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัด การเขียน 

application report ใหมีความเชื่อมโยง 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
เปนหมวดท่ีเปนการตั้งตนของการทํางาน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา ควรประเมินให

ทราบวาลูกคาตองการอะไร  

หมวด 4 การวัด วิเคราะห จัดการขอมูล  
  การรวบรวมองคความรู Data Management (DM) & Knowledge Management (KM) นําลง
ในเวปไซตสํานักสงเสริมสุขภาพ เปนรายบุคคล  

หมวด  5 การมุงเนนบุคลากร  
  วิเคราะหยุทธศาสตรกรมอนามัย วามีเรื่องอะไรท่ีสํานักจะพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกรมอนามัย ระบบการทํางานของบุคลกรเปนอยางไร มีการสรางแรงจูงใจและสิ่งแวดลอมอยางไร 
การสรางคานิยมวัฒนธรรมองคกร MOPH 

หมวด 6 มุงเนนระบบปฏิบัติการ  
   Core business ท่ีตองดูตั้งแตระดับกรมลงมาจนถึงสํานัก บริหารจัดการ ควบคุมประสิทธิผล
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีมีอยู 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 

 

 



 

  4.2 แผนขับเคล่ือนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 พิจารณาแผนดําเนินการ หมวด 3, 4 และ 5 
หมวด ผูรับผิดชอบ ส่ิงท่ีมีอยู ส่ิงท่ีตองมี แผนท่ีจะดําเนินการ 

3. การให
ความสําคัญ
กับ
ผูรับบริการผู
มีสวนไดสวน
เสีย 

คณะกรรมการ
PMQA สํานัก
สงเสริม
สุขภาพโดย
กลุมสราง
เสริมศักยภาพ
เพ่ือการ
สงเสริม
สุขภาพเปน
แกน 

- ประเมินผลความ
พึงพอใจลูกคาป
2562 
- รายชื่อลูกคาสํานัก
สงเสริมสุขภาพ 

- ระบบสารสนเทศ
ผูรับบริการผูมีสวนได
สวนเสียในปจจุบันและ
ในอนาคต 
- ประเมินความพึง
พอใจ  ความไมพึง
พอใจ และความผูกพัน
ของผูรับบริการผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
- วิธีการปรับผลผลิตให
ตอบสนองตอความ
ตองการผูรับบริการผูมี
สวนไดสวนเสีย 
- สรางความสัมพันธ 
ความผูกพัน
ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 
-  ก า ร จั ด ก า ร ข อ
รองเรียน 

- ออกแบบประเมินความพึงพอใจและ
ความไมพึงพอใจเพ่ือประเมินลูกคาท้ัง
ภายในและภายนอก 
- การ Active Facebook ของสํานัก หรือ
การสื่อสารตางๆของสํานัก 
- ทบทวนรายชื่อลูกคา 
- ทบทวนProduct 
- กลุมอนามัยแมและเด็ก ไดแก 
Save mom, กาวยางเพ่ือสรางลูก, สมุดสี
ชมพูแมและเด็ก 
- กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน ไดแก 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ,  โรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ,   กพด.  
- กลุมอนามัยวัยทํางาน ไดแก 10 
package, มะเร็งเตานม 
- กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ไดแก 
คูมือเยี่ยมบาน, คูมือแผนการเรียนการสอน   
- กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ ไดแก 7 
สัปดาหสรางสุขภาพดีมีชีวิตชีวา 
- อํานวยการ(ภายใน)  งานการเงิน, งาน
พัสดุ, งานยานพาหนะ, งานสารบรรณ 
- กลุมพัฒนาศักยภาพฯ ไดแก หลักสูตร
Health Promoter 
- กลุมบริหารยุทธศาสตร ไดแก  ให
คําปรึกษาเรื่องแผนงาน งบประมาณ  กพร.  
ขอมูลสารสนเทศ 
แผนการสรางความผูกพันลูกคาผูมีสวน
ไดเสีย 
(ภายนอก) - ประชุมสรางการมีสวนรวมใน
การพัฒนางานสงเสริมสุขภาพกับหัวหนา
ฝายสงเสริม 



หมวด ผูรับผิดชอบ ส่ิงท่ีมีอยู ส่ิงท่ีตองมี แผนท่ีจะดําเนินการ 
(ภายใน) - แผน EE ของสํานัก 

4. การวัด 
วิเคราะห 
ปรับปรุงผล
การ
ดําเนินงาน 

คณะกรรมการ
PMQA สํานัก
สงเสริม
สุขภาพโดย
กลุมสนับสนนุ
วิชาการและ
การวิจัยเปน
แกน 

ผลการศึกษา 
-กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ 
- การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการ
สงเสริมพัฒนาการ
เด็กออทิสติก 
- ความรอบรูดาน
สุขภาพของ
บุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพ 
- ผลของโปรแกรม 
7 สัปดาหสราง
สุขภาพดีมีชีวิตชีวา
ท่ีมีตอ สภาพทาง
รางกาย ความรู 
ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติตนเปน
ตนแบบสุขภาพดี
ของบุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย 

- การวัดผลการ
ดําเนินการ 
- การวิเคราะหทบทวน
ผลการดําเนินการ 
- การจัดการความรู
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
เทคโนโลยี สารสนเทศ 

-รวบรวมผลการวิจัย การจัดการความรูท่ีมี
อยู และใชแผนการจัดการความรูจากกลุม
สนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
 

5. การ
มุงเนน
บุคคลากร 

คณะกรรมการ
PMQA สํานัก
สงเสริม
สุขภาพโดย
กลุม
อํานวยการ
งานการ
เจาหนาท่ีเปน
แกน 

-แผนจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
สํานักสงเสริม
สุขภาพ 

- ขีดความสามารถ
อัตรากําลัง 
- การสรางบรรยากาศ
การทํางาน
(สภาพแวดลอม 
นโยบายและ
สวัสดิการ) 
- ความผูกพัน
(องคประกอบและการ
ประเมินความผูกพัน  

แผนการพัฒนาบุคลากร 
- ทําTrainings need  
- สมรรถนะบุคลากรแตละระดับ 
- วางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับพันธกิจ
ของกรมอนามัย และภารกิจของบุคคล + 
จัดทําเกณฑ(นับเฉพาะภายนอก) เชน หนึ่ง
คนไปไดปละก่ีครั้ง ใชงบประมาณเทาไหร  
ภาพรวมสํานักก่ีคน 
- ทําแผนปฏิบัติการ+งบประมาณ 
- ทําแบบฟอรมสํารวจ 



หมวด ผูรับผิดชอบ ส่ิงท่ีมีอยู ส่ิงท่ีตองมี แผนท่ีจะดําเนินการ 
วัฒนธรรมสวนราชการ 
) 
- การพัฒนาบุคลากร
และผูบริหาร (การ
เรียนรูและพัฒนา 
ประสิทธิผลของการ
เรียนรูและพัฒนา 
ความกาวหนาในหนาท่ี
การงาน) 

 
แผนสรรหาบุคลากร 
- มีแผนตนฉบับแลว 
- ประเมินขีดความสามารถอัตรากําลังให
สอดคลองกับภารกิจโดยใชคา FT (ขอมูล
จากการประชุมภาพรวมกรม) 
- อัตรากําลังทดแทนบุคลากรเกษียณ 
(แผนการสืบทอดตําแหนงกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะของสํานัก) 

- เรียกคนจากบัญชีรายชื่อ 
- นํารายชื่อจากบัญชีอ่ืน 
- รับโอนยาย 

แผนธํารงรักษา(สรางความผูกพัน) 
- สรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน 
- สํารวจ Engagementและใชผลประชุม 
MOPH 
- ทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลสํารวจ 
- ความกาวหนาใชของกรม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ   

               (ไมมี) 

 

 

 

   

  

นางสาวธีระนุช  อินสอน  ผูสรุปรายงานการประชุม 

นางสาวภารินี  หงษสุวรรณ ผูตรวจรายงานการประชุม 


