
รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กร สคร.9 ครั้งที่ 1/2559 
วันที ่11 พฤศจิกายน 2558 

ณ ห้องประชมุชั้น 1 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
***************************** 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร  ผู้อํานวยการ สคร.9 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 
2. แพทย์หญิงผลนิ กมลวัทน ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (รองผอ.สคร.9) คณะกรรมการอํานวยการ 
3. นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศิรกุิล รักษาการนักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ  คณะกรรมการอํานวยการ 
4. นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา  นักวิชาการสาธารณสขุชาํนาญการพิเศษ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1)  
5. นางเบญจมาศ อุนรัตน์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1,3,5) 
6. นายบัณฑิต วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1,2,7) 
7. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1,5,7) 
8. นายนันท์ ฉัตรพรมราช นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1,6) 
9. นายอภิรัตน์ โสกําปัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1) 
10. นายเสวียน คําหอม นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1,3,6) 
11. นางกัลยาณี จันธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1) 
12. นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1) 
13. นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1,3) 
14. นายสุนนท์ชัย ทามณ ี นักทรัพยากรบุคคล คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1,5) 
15. นางลักลีน วรรณประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 2,5) 
16. นางสาวนที ชาวนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 2) 
17. นายภัทร สว่างดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 2,6) 
18. นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 3,6) 
19. นางอรณิชา เบลล์          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 3,6) 
20. นางเมยุรี ประสงค์ นักทรัพยากรบุคคล คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 3,5) 
21. นางสาวพัชรภร คอนจํานงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 3,6) 
22. นายดอกรัก ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 3) 
23. พันตรีหญิงวิมลพันธ์ กมลเพช็ร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 4) 
24. นางสาวลักขณา สีนวลแล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 4) 
25. นายประวิทย์ ลายจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 4) 
26. นายจิระเดช พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 4) 
27. นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 4,6) 
28. นางสาวกีรยา ศรีตะวัน นักเทคนิคการแพทย์ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 4) 
29. นายวศิน เทพเนาว์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 4,6) 
30. นางจันทกานต์ วลัยเสถียร นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 5,6,7) 
31. นางอรสา ลัดขุนทด เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 5,6) 
32. นางจุฑารัตน์ ศรีทร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 5) 
33. นายกิตติภพ พุทธชนม์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชํานาญงาน คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 5) 
34. นางสาวกัญญรตัน์ สระแก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
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35. นายดํารงศักด์ิ ไชยสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข  คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
36. นายพินิจ ทองทัพ  พนักงานสถิติ 2 คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
37. นางพัชรา สายอร่าม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
38. นางรัชณี ประสพธรรม เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
39. พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
40. นายวีรศักด์ิ คงสืบชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
41. นายกฤศ เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
42. นางสาวสรลักษณ์ รามโกมุท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
43. นางสาวสิริวรรณ เบิกขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 7) 
*รายชื่อคณะทํางานเรียงตามกลุ่มงาน 
 

คณะทํางานที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
44. นางกาญจนา ยังขาว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  คณะกรรมการอํานวยการ 
45. นางนันทนา แต้ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1,6)   
46. นายวิเศษ วริศรางกูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1) 
47. นางเปรมปรีด์ิ ชวนะนรเศรษฐ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1) 
48. นายประดิษฐ์ บุญเอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1) 
49. นายสุริยันต์ บุติมาลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1) 
50. นายเดชาธร วงศ์หิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 1) 
51. นายธีระวุธ ธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
52. นางอินท์ฉัตร สุขเกษม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
53. นางสาวปิยะพร มนต์ชาตรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางานพัฒนาองค์กร (หมวด 6) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
54. นายสุรนอง ใหญ่สูงเนิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส งานชันสูตร 
55. นายอมร ถกลจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสมีา ทําหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  
 นายธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
พัฒนาองค์กร ได้มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร และเป็นการดําเนินการที่ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้
หน่วยงานมีการประเมินตนเองและพัฒนา โดยมีการทบทวนและเขียนรายงานรายหมวด เป็นการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ตัวช้ีวัด และความร่วมมือ ที่ควรนํามาทํา O/S Matrix (Owner Supporter 
Matrix) เพื่อถ่ายระดับลงสู่กลุ่มงานและลงสู่บุคคลต่อไป 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ 
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วาระที่ 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร 

สคร.9 นครราชสีมา กล่าวถึงความเป็นมาของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน จาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน
การทํางานของหน่วยงานราชการให้ได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กร 
ในครั้งนี้ มีวัตถปุระสงค์การประชุมดังต่อไปน้ี 

(1) ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กร (มผีู้รับผิดชอบทุกหมวด) 
(2) ทบทวนรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ (13 ข้อ) 
(3) คัดเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 (มี 6 มิติ เลือก 1 มิติ ต่อ 1 ตัวช้ีวัด) 
(4) ช้ีแจงการประเมินตนเองตามโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์กร (Self Certified FL 2.0)  
(5) ช้ีแจงการจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร ตามโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ที่พบในการประเมิน

ตนเอง 6 หมวด โดยเลือก 1 หมวดต่อ 1 OFI ยกเว้นหมวด 3 ทําทุก OFI   
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับที่ 2 เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และเกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
ซึ่งมีขั้นตอนดังภาพ 

 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมควบคุมโรค มีดังนี้ 
- ปี 2556  ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified  

Fundamental Level) 
- ปี 2557  หมวด 1 ด้านการนําองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม  

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 
- ปี 2558  หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม  

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ระดับดี)  
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ปี 2556 – 2558 ที่หน่วยงานกรมควบคุมโรคได้รับ มีดังนี้ 
- ปี 2556 (1)  สคร.9 เรือ่ง กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) นวัตกรรมการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคมาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นวัตกรรมการบริการ)  
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(2) สคร.10 มาลาเรีย: การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ (บูรณาการ
การบริการ) 

- ปี 2557 (1)  สํานักโรคเอดส์ เรื่อง โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตรสําหรับเยาวชน  
(พัฒนาการบริการ) 

(2) สคร.10 เรื่อง รูปแบบการบูรณาการการดําเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมี
ส่วนร่วม โดยใช้โปรแกรมบรหิารงานคลินิกวัณโรคในพื้นที ่8 จังหวัด
ภาคเหนือ (พัฒนาการบริการ)  

(3) สคร.4 เรื่อง พัฒนาระบบการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี เพื่อขยาย
โอกาสให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทันเวลา 
(พัฒนาการบริการ) 

(4) สคร.1 เรื่อง โรคเรื้อนในเมืองหลวง: ศักด์ิศรีและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเรื้อนที่ควรได้รับการเยียวยา (พัฒนาการบริการ) 

- ปี 2558 (1)  สคร.3 เรือ่ง พัทยารักษ์: บริการที่เข้าถงึ เข้าใจ สู่การพัฒนาการรักษา 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมอืงพัทยา (พัฒนาการบริการ) 

(2) สคร.12 เรื่อง การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการให้บริการวัคซีนผา่น
ระบบออนไลน์แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ (นวัตกรรม) 

(3) สถาบันบําราศนราดูร เรื่อง การพัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมการทราบสถานะ
ผลเลือดเอชไอวี "เอดส์หยุดแน่ แค่รู้เร็ว (พัฒนาการบริการ) 

 

การส่งผลงานสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ของสคร.9 นครราชสีมา 
- ปี 2556 การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน TB) ในพื้นที่ 

เครือข่ายบริการที่ 9 (รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ) 
- ปี 2557 การดําเนินงานป้องกันเด็กจมนํ้าด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (รางวัลบูรณา

การการบริการที่เป็นเลิศ) 
- ปี 2558 การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) แบบ Delivery (รางวัลการ

พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ) 
- ปี 2559 (ร่าง) อุปกรณ์ลดฝุ่นหิน นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุม

โรคปอดฝุ่นหิน (รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ) 
 

ข้อเสนอของทีป่ระชุม - เสนอให้มีการสร้างทีมและวางแผนการเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติทุกปี 

ที่ประชุม – มีมติรับทราบ  
 
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

3.1 ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กร โดยมีผู้รับผิดชอบทุกหมวด (Process Owner)  
ที่ประชุม – ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กร และมีมติรับทราบ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ (คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กร) 
 

3.2 จัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับ
ที่ 2 ของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน 10 หน้า)  
ที่ประชุม – ทบทวนและจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ และมีมติรับทราบ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ (ลักษณะสําคญัขององค์การ) 
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3.3 ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  
เป็นการประเมินตนเองด้วยการเขียนคําอธิบายผลการดําเนินงาน รายหมวด (6 หมวด) โดยใช้

โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (ไฟล์ Excel: Self Certified FL2.0) ซึ่งมีแนวทางการ
เขียนรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (ตามเอกสารคู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 
2 หน้า 97) เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ซึ่งคณะทํางานพัฒนาองค์กร ได้ทบทวนข้อมูลรายหมวดมา
เบ้ืองต้นแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุม  

ที่ประชุม – พิจารณาการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คณุภาพบริหารจัดการภาครฐัระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับที ่2 และมีมติรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ (รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กร 
และผลการประเมินตนเอง) ซึ่งหากมีการเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูล ขอความร่วมมือคณะทํางานพัฒนาองค์กร 
ที่รับผิดชอบรายหมวด (6 หมวด) ส่งผลการประเมินตนเองให้กลุ่มพัฒนาองค์กรต่อไป 

 

3.4 ช้ีแจงการจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร ตามโอกาสในการปรบัปรุง (OFI) ที่พบทุกหมวด (6 หมวด)  
โดยคัดเลือก 1 หมวด ต่อ 1 OFI ยกเว้นหมวด 3 ให้ทําแผนปรับปรุงทุก OFI (ตามแบบฟอร์มแผน

ปรับปรุงองค์กร) 
ที่ประชุม – มีมติรับทราบ และขอความรว่มมือคณะทํางานพัฒนาองค์กร ที่รับผิดชอบรายหมวด 

จัดทําแผนปรบัปรุงองค์กร (6 หมวด) ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กรภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ต่อไป 
 

3.5 คัดเลือกตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด 7) มี 6 มิติ ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที ่2 ของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยเลือก 1 มิติต่อ 1 ตัวช้ีวัด  
ที่ประชุม – คัดเลือกตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด 7) ดังตาราง และมีมติ

รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ (หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ) 
 

ระดับคะแนน ตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ      

RM 1 ร้อยละความสําเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

65 70 75 80 85 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสําคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 65 70 75 80 85 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร      
RM 4 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธก์ารบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
60 70 80 90 100

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแลส่วนราชการ      
RM 7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่การนําองค์การของผู้บริหาร 65 70 75 80 85 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินและการเติบโต      
RM 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 80 85 90 95 100

7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ      
RM 10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัความสําเร็จจากผลสัมฤทธิข์องการ 
          ดําเนินการตามแผนจัดการความรู ้

80 85 90 95 100
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วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
4.1 การถ่ายระดับตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการ

องค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด  
ระยะเวลา กลุ่มพัฒนาองคก์ร 

(Owner) 
คณะทํางานพัฒนาองค์กร 

ทุกกลุ่ม/งาน/ศูนย์ 
(Supporter: S) 

กลุ่มที่จัดทํารายงานสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (TPSA) 

6 เดือนแรก 1. ทบทวนคําส่ังแต่งตัง้คณะทํางาน
พัฒนาองค์กร โดยมีผู้รับผิดชอบ
ทุกหมวด และจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์การ 

2. รายงานการประชุมคณะทํางาน
พัฒนาองค์กร และประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์คุณภาพฯ  

3. จัดทําแผนปรับปรุงองค์กร และ
คัดเลือกตัวชีว้ัดความสําเร็จของ
ผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด 7) 

1. ร่วมประชุมคณะทํางาน
พัฒนาองค์กร 1 ครั้ง 

2. จํานวนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง 1 หมวด 
(หมวดที่รบัผิดชอบ) 

3. จํานวนแผนปรบัปรุงองค์กร
ตามโอกาสในการปรับปรุง 
(OFI) ที่พบ 1 หมวด (หมวด
ที่รับผิดชอบ) 

 

จํานวนรายงานคุณภาพ
เพื่อขอรับรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ ปี 
2559 จํานวน 1 เรื่อง 
 

6 เดือนหลัง 4. รายงานผลตามเกณฑ์การให้
คะแนนเทียบกบัร้อยละของ
ผลสําเร็จตามเปา้หมายของตัวชีว้ัด 
(หมวด 7)  

5. สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการ
องค์กร   

4. รายงานผลการประเมิน
ผลลัพธ์การดําเนินการ 
(หมวด 7) 6 มิติ เลือกมิติ
ละ 1 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ) 

5. ร้อยละความครบถ้วนของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การพัฒนาองคก์าร (ร้อยละ 
85) 

จํานวน (ร่าง) รายงาน
คุณภาพเพื่อขอรบั
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
ปี 2560 จํานวน 1 เรื่อง
 

 
4.2 การสื่อสารและการประสานงานของคณะทํางานพัฒนาองค์กร 

ช่องทางการสื่อสาร การรายงานผลการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง กลุ่มพัฒนาองค์กรจะจัดส่งให้
คณะทํางานพัฒนาองค์กร ทางอีเมล์, Line, เว็บไซต์ สคร.9 หัวข้อการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน (PMQA) (ที่ 
http://www.odpc9.org/PMQA/index.html) 

ข้อเสนอของทีป่ระชุม – เสนอให้มีการต้ัง Line Group: PMQA Team เพื่อการสื่อสารของ
คณะทํางานพัฒนาองค์กร  

ที่ประชุม – มีมติรับทราบ และกลุ่มพัฒนาองค์กรดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.  
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์/ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


