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คู่มือการปฏบิัติงาน (Work Manual) เรื่อง กระบวนการบรหิารจัดการองค์กร 
WM – AUC – ODPC9 - 6.1 

 
1. ที่มา 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้นําการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาใช้เป็นเคร่ืองมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและย่ังยืน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลา่วโดยได้ดําเนินการพัฒนาเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และส่งเสริมให้ส่วนราชการนําเกณฑ์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การอย่างต่อเน่ือง โดยเริ่มจากกําหนดเป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปีี พ.ศ. 2549 
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental 
Level) และกาํหนดให้ส่วนราชการนําไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ระหว่างปีี พ.ศ. 2552 – 2554 และเมื่อ
ส่วนราชการดําเนินการครบทั้ง 6 หมวดแล้ว ได้จัดใหม้ีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Certified Fundamental Level) เพ่ือให้มั่นใจว่าส่วนราชการมีการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง โดยกําหนดให้มีการตรวจประเมินทุก 3 ปี ซึ่งการตรวจประเมินรอบที่ 1 ต้ังแต่ปีี 2555 – 2557 ได้เสร็จสิ้น
แล้ว และจะเริม่ตรวจประเมินรอบที่ 2 ต้ังแต่ปีี พ.ศ. 2559 – 2561 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2        
ของสํานักงาน ก.พ.ร. มาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือมุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ ตลอดจน
ความเช่ือถือไว้วางใจในการทํางานของภาครฐั การพัฒนาไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง การใช้ประโยชน์ของข้อมูล
สารสนเทศของส่วนราชการ และผลลัพธ์ทีส่ะท้อนความสาํเร็จของการบริหารจัดการองค์การ โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
กําหนด (ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 6.1.2.2) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์กรแนวใหม ่

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.
9 นครราชสีมา) กรมควบคมุโรค อย่างต่อเน่ืองและได้มาตรฐานสากล โดยการดําเนินการของคณะทํางานพัฒนาองค์กร 
สคร.9 นครราชสีมา ซึ่งจะกําหนดนโยบาย สื่อสาร ให้คาํแนะนํา ข้อเสนอแนะในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กร 
จัดทํารายงาน วินิจฉัยองค์กรและประเมินตนเอง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพหน่วยงานและติดตามประเมินผลให้มีคณุภาพได้
มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา ที่มบีทบาทหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหาร
จัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด และในฐานะเลขานุการคณะทํางานพัฒนาองค์กร สคร.9 
นครราชสีมา จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรต่อไป 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
2.2 เพ่ือให้ผู้รบัผิดชอบการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงาน ทราบหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการ

องค์กร และเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ขอบเขต (Scope) 
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรของสคร.9 นครราชสมีา ที่ดําเนินการกับกรมควบคุมโรค และคณะทํางาน

พัฒนาองค์กร จากทุกกลุ่มงานในสังกัด สคร.9 นครราชสมีา แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอนที่เช่ือมโยงกัน โดย
กระบวนงานย่อยที่กําหนดเป็นงานที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา เป็นเลขานุการคณะทํางานพัฒนาองค์กร 
ทําหน้าที่รับผดิชอบเป็นแกนหลักในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด  

กลุ่มเป้าหมาย ของการจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการองค์กร และคณะทํางานพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสมีา โดยมีกรอบแนวคิด
กระบวนการบริหารจัดการองค์กร 5 ขั้นตอน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 

การบริหาร
จัดการองค์กร 

เกณฑ์
คุณภาพ 

กระบวนการ 
Plan Do Check Act 

1. การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public 
Sector 
Management 
Quality Award: 
PMQA) 

เกณฑ์คุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับที่ 2 ของ
สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

1. แต่งต้ังคณะทํางาน
พัฒนาองค์กร และ
ทบทวนลักษณะสําคัญ
ขององค์กรให้ครบถ้วน 
ทันสมัย 
2. ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ฯ เพ่ือหาจุดแข็ง
และโอกาสในการ
ปรับปรุง (Opportunity 
for Improvement: OFI) 

3.1 จัดทําแผน
ปรับปรุงองค์กร
ของหน่วยงาน 
ครบทุกหมวด 
(หมวด 1 - 6) 
 

3.2 ดําเนินการ
ตามแผนปรับปรุง
องค์กร 
3.3 คัดเลือก
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน 
(ผลลัพธ์ หมวด 7) 

4. ประเมิน
ความสําเร็จของ
ผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน 
(ผลลัพธ์ หมวด 7)
5. สรุปผลการ
ดําเนินงานบริหาร
จัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน 

2. การเสนอผลงาน
สมัครขอรับรางวัล
บริการภาครัฐ
แห่งชาติ (Thailand 
Public Service 
Awards: TPSA) 

เกณฑ์การ
พิจารณารางวัล
บริการภาครัฐ
แห่งชาติ พ.ศ. 
2559 ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

คัดเลือกผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือสมัคร
ขอรับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ 
(TPSA) 

จัดทําเอกสาร รายงาน
ผลการดําเนินการ ส่ง
กรมควบคุมโรค เพ่ือ
ย่ืนสมัครขอรับรางวัล
บริการภาครัฐ
แห่งชาติ (TPSA)  

สํานักงาน ก.พ.ร. 
ตรวจประเมินให้
ได้รับรางวัลใน
ระดับดีหรือดีเด่น 
 

ทบทวนปรับปรุง
ผลการดําเนินการ 
และเอกสาร 
รายงานผลการ
ดําเนินการ 

3. การพัฒนา
คุณภาพหน่วยงาน
กรมควบคุมโรค 
(Disease Control 
Organization Quality 
Criteria of DDC) 

เกณฑ์คุณภาพ
หน่วยงานกรม
ควบคุมโรค ปี 
2558 – 2559 

สมัครขอรับการ
ประเมินคุณภาพและ
สื่อสารเกณฑ์ให้
คณะทํางานฯ ทราบ 

จัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน 
(Application 
report) 7 หมวด 

ผู้ตรวจประเมิน
ของกรมควบคุม
โรค (Assessors) 
ประเมินและ
พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการ
ดําเนินการประเมิน
คุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน 

 
4. คําจํากัดความ (Definition) 

กระบวนการบริหารจัดการองค์กร หมายถงึ  
(1) การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 

PMQA) โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 ของสาํนักงาน ก.พ.ร. เป็นกรอบในการ
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บริหารจัดการองค์กร ประจําปี 2559 ซึ่งกําหนดเป็นตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กรได้
ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด  

(2) การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards: 
TPSA) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของสํานักงาน ก.พ.ร.  

(3) การพัฒนาคณุภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค โดยใช้เกณฑ์คุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค (Disease 
Control Organization Quality Criteria of DDC) ปี 2558 – 2559  

เกณฑ์การบริหารจัดการองค์กร ดังรูปที่ 1 
รูปที่ 1 เกณฑ์การบริหารจัดการองค์กร ปี พ.ศ. 2559 

         
 

คณะทาํงานพฒันาองค์กร หมายถึง คณะทาํงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการกําหนดนโยบาย สื่อสาร ให้
คําแนะนํา ข้อเสนอแนะในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กร จัดทํารายงาน วินิจฉัยองค์กร ประเมินตนเอง พัฒนา
คุณภาพหน่วยงานและติดตามประเมินผลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 โดยคณะทํางานพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาองค์กร ได้แก่ 
ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา และ (2) คณะทํางานพัฒนาองค์กร ได้แก่ บุคลากรจากทกุกลุ่ม
งานในสังกัด สคร.9 นครราชสีมา ที่รับผิดชอบรายหมวด (Process Owner) หมวด 1 – 7 
 
5. ความรับผดิชอบ (Responsibilities)  

กระบวนการบริหารจัดการองค์กรของสคร.9 นครราชสมีา มีผู้ที่เก่ียวข้องและมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ความรับผิดชอบกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทหนา้ทีร่ับผิดชอบ   
1. กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 

นครราชสีมา 
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัของหน่วยงาน ตามเกณฑ์คุณภาพและ

ตัวชี้วัดที ่5 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กร
ได้ตามเกณฑ์ทีก่รมควบคุมโรคกําหนด จัดเก็บเอกสารการดําเนินงาน และรายงาน
ผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารและกรมควบคุมโรคทราบ 

2. ส่ือสารทําความเข้าใจ แนะนํา ให้ความรู้ ถ่ายระดับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการ
บริหารจัดการภาครัฐ และเกณฑ์คุณภาพให้แกค่ณะทํางานพัฒนาองค์กร และ
บุคลากรในหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ประสานการดําเนนิงานการบริหารจัดการภาครฐัของสคร.9 และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทหนา้ทีร่ับผิดชอบ   
2. คณะทํางานพัฒนาองค์กร ตามคําสั่ง สคร.9 นครราชสีมา ที ่14/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 

ประกอบด้วย 
2.1 คณะกรรมการ

อํานวยการพัฒนาองค์กร 
 

กําหนดนโยบาย ให้คําปรกึษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานแก่
คณะทํางานพัฒนาองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมถึงการตดิตามประเมินผลการพัฒนาองค์กรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

2.2 คณะทํางานพัฒนาองค์กร 
ที่รับผิดชอบรายหมวด 
(Process Owner) หมวด 
1 - 7 

1. ร่วมเป็นคณะทํางานเพือ่ดําเนินการพัฒนาองค์กร และเข้ารว่มประชุมตามที่
หน่วยงานกําหนด  

2. จดัทํารายงานลักษณะสําคัญองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของสํานักงาน ก.พ.ร. ให้ครบถ้วน ทันสมัย 

3. วินจิฉัยองค์กรและประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

4. จดัทําแผนปรับปรงุองค์กรของหน่วยงาน ตามโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ทุกหมวด
5. คัดเลือกและประเมินผลตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลลัพธก์ารดําเนินการ (หมวด 7 

ผลลัพธ์การดําเนินการ) 
6. จดัทํารายงานคุณภาพของหน่วยงาน ประเมนิและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ตาม

เกณฑ์คุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค  
7. พัฒนากระบวนการขอรับรางวัลผลงานคุณภาพของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่สํานักงาน 

ก.พ.ร. กําหนด 
8. ส่ือสารทําความเข้าใจกับบุคลากรในกลุ่มงาน ด้านการพัฒนาองค์กร และนําแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ มาใช้เป็นเครื่องมอืในการ
ดําเนินงาน ผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. กรมควบคมุโรค 1. ส่ือสารแนวทาง ถ่ายทอดเกณฑ์คุณภาพ ตัวช้ีวัด และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ความเขา้ใจด้านการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2. ประสานการดําเนินการบริหารจัดการภาครฐั ของหน่วยงานในสังกดักรมควบคุมโรค 
และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

3. ยื่นสมัครขอรับรางวัลบรกิารภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
4. ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนนิงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

ดําเนินงานตวัช้ีวัด รายงานผลการดําเนนิงาน และรายงานคุณภาพที่เกีย่วขอ้ง 
4. สํานักงาน ก.พ.ร. 1. ตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบรูณ์ของเอกสารรายงานผลการดําเนินการของหน่วยงาน

ตามแบบฟอร์ม 
2. ตรวจประเมินเอกสารรายงานผลการดําเนินการของหน่วยงาน (Independent 

Review) 
3. กล่ันกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) โดยทีมผู้ทรงคุณวฒุิ 

สํานักงาน ก.พ.ร. และแจ้งผลการตรวจประเมิน 
4. ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review) โดยการตรวจประเมิน ณ 

พื้นที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit) 
5. เสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ตอ่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (อ.ก.พ.ร.) เพื่ออนุมัตริางวัล ประกาศรางวัล และมอบรางวัลให้หน่วยงาน 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
6.1 ผังกระบวนการ  

กระบวนการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การ
เสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) และการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค โดยมี
กระบวนการ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผังกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 
 

 
 

    จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด         ขั้นตอน/กิจกรรม          จุดตัดสินใจ          การเชื่อมต่อ       ทิศทางการไหล ไป-กลับ 

ขั้นตอน 
กรมควบคุม

โรค 
กลุ่มพัฒนา

องค์กร สคร.9
คณะทาํงานพฒันา

องค์กร สคร.9 

หน่วยงานภายนอก 
ที่เก่ียวข้อง 

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

1.1 กรมควบคมุโรคสื่อสาร
นโยบาย เกณฑ์คุณภาพ ตัวช้ีวัด และ
แนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบ (ต.ค. 3 วัน) 

1.2 สคร.9 รับถ่ายทอดนโยบาย 
เกณฑ์คุณภาพ ตัวช้ีวัด และแนวทาง
การดําเนินงานจากกรมควบคุมโรค 
โดยกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 เป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ (ต.ค. 3 วัน) 

1.3 จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี เพ่ือดําเนินการ
บริหารจัดการองค์กร เสนอกรม
ควบคุมโรคพิจารณา และเสนอ
ผู้อํานวยการ สคร.9 อนุมัติโครงการ 
(ต.ค. 1 เดือน) 

1.4 แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนา
องค์กร สคร.9 เพ่ือดําเนินการบริหาร
จัดการองค์กร (พ.ย. 1 เดือน) 

1.5 สื่อสารถ่ายทอดเกณฑ์คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดและแนวทางการดําเนินงานให้
คณะทํางานพัฒนาองค์กร สคร.9 
รับทราบและปฏิบัติ (พ.ย. 1 เดือน) 

 
 

 

    
เร ิม่

YesNo
1.3

1.4

1.2

1.5 

1.1



  7

 
 

    จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด         ขั้นตอน/กิจกรรม          จุดตัดสินใจ          การเชื่อมต่อ       ทิศทางการไหล ไป-กลับ 

ขั้นตอน 
กรมควบคุม

โรค 
กลุ่มพัฒนา

องค์กร สคร.9
คณะทาํงานพฒันา

องค์กร สคร.9 

หน่วยงานภายนอก 
ที่เก่ียวข้อง 

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
1.6 วางแผนและทบทวนการ

ดําเนินงาน ตามเกณฑ์คณุภาพต่างๆ  ดังน้ี 
(พ.ย.- ธ.ค. 2 เดือน) 

1.6.1 PMQA 
1.6.1.1 ทบทวนลักษณะ

สําคัญขององค์กรให้ครบถ้วน ทันสมัย 
1.6.1.2 ประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ เพ่ือหาจุดแข็ง หากไมผ่่านตาม
เกณฑ์ ให้กําหนดเป็นโอกาสในการ
ปรับปรุง (OFI) 

1.6.2 TPSA คดัเลือกผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือสมัครขอรับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) 

1.6.3 DDC Criteria สมัครขอรับ
การประเมินคุณภาพหน่วยงานกรม
ควบคุมโรค 
 

    

2. การดําเนนิการ (Do) 
2.1 การดําเนินการ (ม.ค.- ม.ีค. 3 

เดือน) 
2.1.1 PMQA จัดทําแผน

ปรับปรุงองค์กรของหน่วยงานทุก
หมวด (หมวด 1-6) 

2.1.2 TPSA จดัทําเอกสาร 
รายงานผลการดําเนินการ ส่งกรม
ควบคุมโรค เพ่ือย่ืนสมัครขอรับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) 

2.1.3 DDC Criteria จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน 
(Application report) 7 หมวด 

 
 
 

    

1.6.1
PMQA

1.6

1.6.1.1

2.1

1.6.1.2

1.6.3 
DDC 

Criteria 

1.6.2 
TPSA 

2.1.3 
DDC 

Criteria 

2.1.1
PMQA

2.1.2 
TPSA 
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    จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด         ขั้นตอน/กิจกรรม          จุดตัดสินใจ          การเชื่อมต่อ       ทิศทางการไหล ไป-กลับ 

ขั้นตอน 
กรมควบคุม

โรค 
กลุ่มพัฒนา

องค์กร สคร.9
คณะทาํงานพฒันา

องค์กร สคร.9 

หน่วยงานภายนอก 
ที่เก่ียวข้อง 

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
2.2 กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ตัวช้ีวัด, รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการฯ ในระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ (ระบบ EstimatesSM) 
และสรุปเสนอผู้บริหาร (มี.ค. 1 เดือน) 

 

3. ตรวจสอบการดําเนินงาน (Check) 
3.1 ตรวจสอบการดําเนินงาน 

(เม.ย.- มิ.ย. 3 เดือน) 
3.1.1 PMQA 

3.1.1.1 ดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงองค์กร 

3.1.1.2 คัดเลือกตัวช้ีวัดความ 
สําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินงาน (หมวด 7) 

3.1.2 TPSA  
3.1.2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมควบคุมโรค ตรวจสอบเอกสารรายงานให้
ครบถ้วน ทันเวลา 

3.1.2.2 สํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจ
ประเมินให้ได้รับรางวัล (ระดับดีหรือดีเด่น) 

3.1.3 DDC Criteria ผู้ตรวจ
ประเมินของกรมควบคุมโรค (Assessors) 
ประเมินและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

3.2 กรมควบคมุโรค ตรวจสอบการ
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ตัวช้ีวัด และรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการฯ ในระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ (EstimatesSM) (มิ.ย. 1 
เดือน) 

 
 

    

3.1.1.1

3.1.2.1

3.1.2.2

3.2

2.2 

3.1.1
PMQA

3.1.2 
TPSA 

3.1

3.1.3 
DDC 

Criteria 

3.1.1.2
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    จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด         ขั้นตอน/กิจกรรม          จุดตัดสินใจ          การเชื่อมต่อ       ทิศทางการไหล ไป-กลับ 

ขั้นตอน 
กรมควบคุม

โรค 
กลุ่มพัฒนา

องค์กร สคร.9
คณะทาํงานพฒันา

องค์กร สคร.9 

หน่วยงานภายนอก 
ที่เก่ียวข้อง 

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน (Act) 

4.1 ประเมินผลการดําเนินงาน 
(ก.ค.- ก.ย. 3 เดือน) 

4.1.1 PMQA 
4.1.1.1 ประเมินความสําเร็จ

ของผลลัพธ์การดําเนินงาน (หมวด 7) 
4.1.1.2 สรุปผลการ

ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน เพ่ือนําไปวางแผนและ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 

4.1.2 TPSA  
4.1.2.1 สคร.9 เตรียมรับการ 

Site visit หากผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น 
4.1.2.2 สํานักงาน ก.พ.ร. 

ประกาศผล และมอบรางวัล 
4.1.2.3 ทบทวนปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ และเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการ 

4.1.3 DDC Criteria  
4.1.3.1 สรุปผลการ

ดําเนินการประเมินคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 

4.1.3.2 วางแผนและ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 

 
4.2 ประเมินผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด และโครงการฯ ในระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ (ระบบ 
EstimatesSM) และสรุปรายงาน
เสนอผู้บริหาร สคร.9 (ส.ค. 1 เดือน) 
 
 
 

    

4.1

4.1.1.1

4.1.2.3 

4.2 

จบ 

4.1.1 
PMQA

4.1.2 
TPSA 

4.1.2.1 

4.1.2.2

4.1.3 
DDC 

Criteria 

4.1.3.1

4.1.1.2

4.1.3.2 
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6.2 รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน 
ตารางที่ 4 รายละเอียดขั้นตอนการบริหารจัดการองค์กร 
ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด ข้อกําหนด ตัวชี้วัด 
1. วางแผนการ
ดําเนินงาน (Plan) 

1.1 กรมควบคมุโรคสื่อสารนโยบาย เกณฑ์
คุณภาพ ตัวช้ีวัด และแนวทางการ
ดําเนินงาน 

การสื่อสารและการ
ถ่ายระดับที่ครบถ้วน 
ชัดเจนหลายช่องทาง 

ร้อยละของตัวช้ีวัดที่มีการ
จัดทํารายละเอียด 
(Template) และถ่าย
ระดับตัวช้ีวัด (OS Matrix) 
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง (ร้อย
ละ 100) 

1.2 สคร.9 นครราชสีมา รับถา่ยทอด
นโยบาย เกณฑ์คุณภาพ ตัวช้ีวัด และ
แนวทางการดําเนินงาน 
1.3 จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 

การจัดทําโครงการ
และแผนปฏิบัติ
ราชการ ด้วยความ
ครบถ้วนและถกูต้อง
ตามแบบฟอร์ม 

จํานวนโครงการและ
แผนปฏิบัติราชการที่
ครบถ้วน ถูกต้อง (1 
โครงการ) 

1.4 แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กร สคร.9 
เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการองค์กร 

คําสั่งแต่งต้ัง
คณะทํางานที่มี
ผู้รับผิดชอบทุกหมวด  
(Process Owner) 

จํานวนคําสั่งแต่งต้ัง
คณะทํางานที่มีผู้รับผิดชอบ
ทุกหมวด (1 คาํสั่ง) 

1.5 สื่อสารถ่ายทอดเกณฑ์คุณภาพ ตัวช้ีวัด
และแนวทางการดําเนินงานให้คณะทํางาน
พัฒนาองค์กร สคร.9 รับทราบและปฏิบัติ 

การประชุม
คณะทํางานฯ เพ่ือ
สื่อสาร ดําเนินการ 
และติดตามการ
ดําเนินงาน ได้
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา ตามเกณฑ์ฯ 

- จํานวนลักษณะสําคัญของ
องค์กรที่ครบถว้น ทันสมัย 
(1 เรื่อง) 
- จํานวนรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ
ครบถ้วนทุกหมวด (1 เรื่อง)
- จํานวนรายงานการ
ประชุมเพ่ือคัดเลือกผลงาน
คุณภาพ (TPSA) (1 เรื่อง) 
- จํานวนใบสมัครขอรับการ
ประเมินคุณภาพ (DDC 
Criteria) (1 เรือ่ง)  

1.6 วางแผนและทบทวนการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์คุณภาพ ดังน้ี 

1.6.1 PMQA 
1.6.1.1 ทบทวนลักษณะสําคัญขององค์กร

ให้ครบถ้วน ทันสมัย  
1.6.1.2 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ เพ่ือหา

จุดแข็ง หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ให้กําหนดเป็น
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) 

1.6.2 TPSA คัดเลือกผลการดําเนินงาน เพ่ือ
สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) 

1.6.3 DDC Criteria สมัครขอรับการประเมิน
คุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด ข้อกําหนด ตัวชี้วัด 
2. การดําเนินการ 
(Do) 

2.1 การดําเนินการ 
2.1.1 PMQA จัดทําแผนปรบัปรุงองค์กร

ของหน่วยงาน ทุกหมวด (หมวด 1 - 6) 
2.1.2 TPSA จดัทําเอกสารรายงานผลการ

ดําเนินการ ส่งกรมควบคุมโรค เพ่ือย่ืนสมัคร
ขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) 

2.1.3 DDC Criteria จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน (Application report) 7 หมวด 

การประชุม
คณะทํางานฯ เพ่ือ
สื่อสาร ดําเนินการ 
และติดตามการ
ดําเนินงาน ได้
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา ตามเกณฑ์ฯ 

- จํานวนแผนปรับปรุงองค์กรที่
ครบถ้วนทุกหมวด (1 เรื่อง) 
- จํานวนรายงานผลงานคุณภาพ 
(TPSA) (1 เรื่อง) 
- จํานวนรายงานผลการ
ดําเนินงานหน่วยงานรายหมวด 
ครบ 7 หมวด (DDC Criteria) (1 
เรื่อง) 

2.2 กลุ่มพัฒนาองค์กร รายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานตัวช้ีวัด และ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการในระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ (EstimatesSM) 
และสรุปเสนอผู้บริหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
และแนบเอกสาร
หลักฐานได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา (ไตร
มาสละครั้ง) 

จํานวนรายงาน
ความก้าวหน้าที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา (4 ครั้ง) 

3. ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน (Check) 

3.1 ตรวจสอบการดําเนินงาน 
3.1.1 PMQA 

3.1.1.1 ดําเนินการตามแผนปรับปรุง
องค์กร 

3.1.1.2 คัดเลอืกตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินงาน (หมวด 7) 

3.1.2 TPSA  
3.1.2.1 กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

กรมควบคุมโรค ตรวจสอบเอกสารให้
ครบถ้วน ทันเวลา 

3.1.2.2 สํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจ
ประเมินให้ได้รับรางวัล (ระดับดีหรือดีเด่น) 

3.1.3 DDC Criteria ผู้ตรวจประเมินของ
กรมควบคุมโรค ประเมินและพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

- รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานได้ทันเวลา 
(ไตรมาส 2, 3, 4) 
- การคัดเลือกตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ครบทั้ง 6 มิติ 
(1 มิติ ต่อ 1 ตัวช้ีวัด) 
- การตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์ฯ และให้
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุง 

- ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน
ปรับปรุงองค์กร (ร้อยละ 
80) 
- จํานวนตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินงาน 
(6 ตัวช้ีวัด) 
- จํานวนผลการตรวจ
ประเมินและให้
ข้อเสนอแนะ (2 เรื่องคือ 
TPSA และ DDC Criteria)

3.2 กรมควบคมุโรค ตรวจสอบการรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานตัวช้ีวัด และ
โครงการ ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ 
(EstimatesSM) 

การตรวจสอบรายงาน 
หลักฐาน และให้
ข้อเสนอแนะ 

จํานวนผลการตรวจ
ประเมินและให้
ข้อเสนอแนะ (1 เร่ือง) 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด ข้อกําหนด ตัวชี้วัด 
4. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (Act) 

4.1 ประเมินผลการดําเนินงาน 
4.1.1 PMQA 

4.1.1.1 ประเมินความสําเร็จของ
ผลลัพธ์การดําเนินงาน (หมวด 7) 

4.1.1.2 สรุปผลการดําเนินงาน
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

4.1.2 TPSA  
4.1.2.1 สคร.9 เตรียมรับการ Site 

visit หากผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น 
4.1.2.2 สํานักงาน ก.พ.ร. ประกาศ

ผล และมอบรางวัล 
4.1.2.3 ทบทวนปรับปรุงการ

ดําเนินการ  
4.1.3 DDC Criteria  

4.1.3.1 สรุปผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพและพัฒนาคณุภาพหน่วยงาน 

4.1.3.2 วางแผนและปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพหน่วยงาน 
4.2 ประเมินผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดและ
โครงการ ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ 
(EstimatesSM) และสรุปรายงานผู้บริหาร สคร.9
 

- ใช้ผลการประเมิน
ตนเองรอบ 12 เดือน 
- การทบทวน และ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน 

- ร้อยละของผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของตัวช้ีวัด (ร้อย
ละ 80) 
- จํานวนสรุปผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการ
ภาครัฐของหน่วยงาน (1 
เรื่อง) 
- จํานวนสรุปรายงานเสนอ
ผู้บริหาร รอบ 6, 12 เดือน 
(2 เรื่อง) 
- จํานวนรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ (1 
เรื่อง) 

 
7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 

(1) โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ปี 2559 
(2) ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค

กําหนด 
(3) คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา 
(4) โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองเพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 (Certified Fundamental Level Version 2 : Self Certified FL 2.0) 
(5) คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
(6) (ร่าง) เกณฑ์คณุภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค (Disease Control Organization Quality Criteria of DDC) 

 
8. แบบฟอร์มที่ใช ้(Form) 

(1) รายงานลักษณะสําคัญขององค์กร 
(2) แผนปรับปรุงองค์กรของหน่วยงาน 
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(3) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน (SAR) ในระบบ EstimatesSM 
(4) สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการองค์กร  
(5) ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
(6) รายงานผลการดําเนินงานหน่วยงานรายหมวด ตามเกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 

 
9. เอกสารบันทึก (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ 
1. ข้อมูลการดําเนินการ
บริหารจัดการองค์กร ตาม
ตัวช้ีวัด PMQA และเกณฑ์
คุณภาพ (TPSA และ DDC 
Criteria) 
 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
สคร.9 
นครราชสีมา  

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
สคร.9 (อาคารเภสัช
กรรม ช้ัน 1 แฟ้มที่ 
10 ตัวช้ีวัด ที่ 6 
PMQA รหัสแฟ้ม 6-
03-003.2) 

1 ปีงบประมาณ 
 

- เก็บเป็นเอกสาร 
- เก็บเป็น file ข้อมูล  
- ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ (ระบบ 
EstimatesSM)  
- ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
สคร.9 นครราชสีมา
http://www.odpc9.org/ 

2. โครงการพัฒนาองค์การสู่
ความเป็นเลิศ สคร.9 
นครราชสีมา ที่ได้รับอนุมัติให้
ดําเนินการ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี  

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
สคร.9 
นครราชสีมา 

กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 
(อาคารเภสัชกรรม ช้ัน 1 
แฟ้มที่ 12 กิจกรรมตาม
แผนฯ รหัสแฟ้ม 6-03-
003.4) 

1 ปีงบประมาณ 
 

- เก็บเป็นเอกสาร 
- เก็บเป็น file ข้อมูล  
- ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ (ระบบ 
EstimatesSM)  

3. รายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานตัวช้ีวัด และ
รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการในระบบบริหาร
จัดการงบประมาณ (ระบบ 
EstimatesSM)  

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
สคร.9 
นครราชสีมา 

กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 
(อาคารเภสัชกรรม ช้ัน 1 
แฟ้มที่ 10 ตัวช้ีวัด ที่ 6 
PMQA รหัสแฟ้ม 6-03-
003.2 และแฟ้มที่ 12 
กิจกรรมตามแผนฯ รหัส
แฟ้ม 6-03-003.4) 

1 ปีงบประมาณ 
 

- เก็บเป็นเอกสาร 
- เก็บเป็น file ข้อมูล  
- ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ (ระบบ 
EstimatesSM) 

 
 
 
 
 
 

 


