
 



 



สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครฐัของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด 
******************************** 

 

1. ผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน 
1.1 โครงการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 ให้มีขีดสมรรถนะสงูได้มาตรฐานสากล 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค มีวิสัยทัศน์คือ "เป็นองค์กรชั้นนําระดับประเทศด้านวิชาการ และ
พัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบ ในการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ภายในปี 2557" และมี
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การดําเนินงานของกรมควบคุมโรค โดยมียุทธศาสตร์ที่ 6 
เป็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรใหม้ีขีด
สมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล ซึ่งสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้นําเกณฑ์
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (พ.ศ. 2550) ของสํานักงาน ก.พ.ร. มาเป็นกรอบใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมกีารนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานของโครงการ โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานทั้ง 7 หมวด มาใช้ในขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพของโครงการ  

ดังนั้น ในการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อให้
องค์กรดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาํหนด ตามนโยบายการดําเนินงานใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปีงบประมาณ 2557 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา ปี 2557 ให้มขีีดสมรรถนะสงูได้มาตรฐานสากล ขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด และบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง ตลอดจนเพื่อการพัฒนา
องค์การตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) 
โดยมีการดําเนินงานโครงการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (7 หมวด) คอื 

หมวด 1 การนําองค์กร  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
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ในการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐ
ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด (5 ขั้นตอน) เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (พ.ศ. 2550) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่กรมควบคุมโรคนํามาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร
กําหนดการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปี 2557 ดังนี้ 

(1) แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน และจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน  

(2) หน่วยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้ง
ที่ 1 (16 – 27 ธ.ค.2556) และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร 

(3) การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําปี 2557 หน่วยงานคัดเลือกผลงานคุณภาพที่มีผลลัพธ์โดดเด่น
ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2554 – 2556) ตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัล
คุณภาพ (รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือรางวัลบริการภาครฐั
แห่งชาติ หรือรางวัลอ่ืนๆ หากมีการกําหนดจากสํานักงาน ก.พ.ร เพิ่มเติม) และจดัทํารายงาน
ผลงานคุณภาพ 1 ผลงาน  

(4) หน่วยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้ง
ที่ 2 (9 – 20 มิ.ย.2557) และเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง
พอใจในการพัฒนาองค์กร (Gap) ครั้งที่ 1 (X1) และครั้งที่ 2 (X2) ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 

(5) หน่วยงานประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ GES ด้านการพัฒนาองค์การของกรมควบคุมโรค 
ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย.2557) ผ่านระบบออนไลน์ของสํานักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการดําเนินงาน
บริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานรอบ 12 เดือน 

 

1.2 ผลการดําเนนิงาน 
ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรสํานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 ใหม้ีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล มีผลการดําเนินงาน
โครงการดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรฯ ปี 2557 

หมวด ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน 
หมวด 1 การนํา
องค์กร  
 

หน่วยงานดําเนินการบรหิาร
จัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1 หน่วยงาน หน่วยงานมีการนาํเกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) มาใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการองคก์าร โดย 
ประยุกต์ใช้เกณฑพ์ัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานทั้ง 7 หมวด มาใช้ในขั้นตอนการดาํเนนิงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของโครงการฯ 

 หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ
ตามนโยบายการกาํกับดแูล
องค์การท่ีดี (อย่างน้อยด้านละ 1 

1 มาตรการ/
โครงการ 

หน่วยงานมีการกาํกับดูแลองค์การท่ีดี ตามประกาศของกรม
ควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2557 มีการดาํเนินงาน 4 
มาตรการ/โครงการ ได้แก ่
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หมวด ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน 
มาตรการ/โครงการ) 1. นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม เรื่อง การพัฒนาสถานที่

ทํางานนา่อยู่น่าทํางาน 
2. นโยบายด้านผู้รบับริการและผู้มสีว่นได้สว่นเสีย เรือ่ง การ

พัฒนาระบบการจดัการข้อร้องเรียน 
3. นโยบายด้านองค์การ เรื่อง การพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานข้อมูล 
4. นโยบายด้านผูป้ฏิบัติงาน เรื่อง การส่งเสริมบุคลากรให้มี

คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวติท่ีดี 
หมวด 2 การ
วางแผนเชิง
ยุทธศาสตร ์

หน่วยงานมีการถา่ยทอดตัวช้ีวัด
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลอย่าง
เป็นระบบ 

1 หน่วยงาน หน่วยงานมกีารถา่ยทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่
ระดับบุคคล และมกีารตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน
ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมายตามท่ีกาํหนด  

หน่วยงานมีการจดัการความรู้ใน
หน่วยงานอย่างเปน็ระบบ 

1 หน่วยงาน หน่วยงานมีการใช้แนวคิดหรือนําเครือ่งมือการจัดการความรู้
มาประยุกตใ์ช้ในโครงการและการดาํเนินงาน 

หมวด 4 การวัด 
การวิเคราะห์
และการจัดการ
ความรู ้

หน่วยงานมีการดาํเนินการตาม
แผนการจดัการความรู ้

องค์ความรู ้3 
เรื่อง 

มีการดําเนินการตามแผนการจดัการความรู ้และสรุปบทเรียน 
3 เรื่องได้แก่ (1) การพัฒนาระบบคณุภาพมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบตัิการ (2) การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ (3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเขา้สูอ่าเซียน 

 หน่วยงานมีการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูล และการนําข้อมลูจาก
ระบบฐานข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 

1 หน่วยงาน หน่วยงานมีการวิเคราะห์ทบทวนระบบฐานข้อมลู จัดทํา
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล และรายงานผลการนําข้อมลูจาก
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

หมวด 3 การให้
ความสําคัญกับ
ผู้รับบรกิารและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

ผู้รับบรกิารของหน่วยงานมีความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 85 1. มีกระบวนการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของ
ผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย  

2. ผู้รับบรกิารจากคลินิกมาลาเรีย สคร.5 มีความพงึพอใจ ร้อย
ละ 95.40 

หมวด 5 การ
มุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล 

ตัวช้ีวัดระดบับุคคลท่ีมีความ
สอดคล้องตามเปา้หมายของ
องค์การ 

ร้อยละ 80 1. มีการถา่ยทอดตัวช้ีวัดลงสูร่ะดับกลุ่มและถ่ายระดบัลงสู่
รายบุคคล 

2. ตัวช้ีวดัระดับบคุคลท่ีมีความสอดคล้องตามเปา้หมายของ
องค์การ ร้อยละ 100 

 จํานวนแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

1 แผน 1. มีแผนกลยุทธ์ดา้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จาํนวน 1 
แผน 

2. มีแผนพัฒนาบคุลากรของหน่วยงาน จํานวน 1 แผน 
 บุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะ

ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
ร้อยละ 80 1. มีสรุปผลการประเมิน จํานวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดอืนแรก 

และ 6 เดือนหลัง) 
2. บุคลากรของหน่วยงานมสีมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  

- รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 100 
- รอบ 6 เดือนหลงั ร้อยละ 96.72 

หมวด 6 การ
จัดการ
กระบวนการ 

มีการจัดทําคู่มือการปฏิบตัิงาน 
(Work Manual) ของ
กระบวนการสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 70 มีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของกระบวนการสรา้งคุณค่า 
จํานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 (ท้ังหมด 8 กระบวนการ) 
ได้แก ่
1. การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพผา่นกลไก
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หมวด ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน 
อําเภอควบคมุโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน 

2. การพัฒนาคู่มอืทางวิชาการให้มีคุณภาพ 
3. แนวทางการดําเนินงานพัฒนาตําบลต้นแบบจดัการยุงลาย

พาหะนาโรคไข้เลอืดออกแบบผสมผสาน  
4. การใช้งานโปรแกรมการจัดการบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ในคลังสื่อ
5. แผนประคองกจิการภายในองค์กรต่อสถานการณฉ์กุเฉิน

อุทกภัย 
6. การพยากรณแ์นวโน้มโรคท่ีเป็นปญัหาสาธารณสุข 

หมวด 7 ผลลัพธ์
การดาํเนินการ 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
แบบบูรณาการ ดา้นการพัฒนา
องค์กร 

1 เรื่อง 1. มีผลการประเมนิการพัฒนาองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ของ
กรมควบคุมโรค (ด้านการพัฒนาบุคลากร ดา้นการพัฒนา
ปรับปรงุสารสนเทศ และด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร) จาํนวน 1 เรื่อง โดยมีสว่นตา่งระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพฒันาองค์กร (Gap) ครั้ง
ท่ี 2 น้อยกว่าครั้งท่ี 1 ทุกดา้น 

2. มีผลลพัธ์การดาํเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (หมวด 7) คะแนนเฉลี่ย 4.834
คิดเป็นร้อยละ 96.68 รายหมวดดังนี้ 
(1) หมวด 1: RM 1.2 รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ี

มีต่อการนําองค์การของผูบ้ริหาร รอ้ยละ 81.36 
(2) หมวด 2: RM 2.3 รอ้ยละของตวัช้ีวัดระดับบุคคลท่ี

สอดคล้องตามเปา้หมายขององค์การ ร้อยละ 100 
(3) หมวด 3: RM 3.1 รอ้ยละของความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร รอ้ยละ 95.40 
(4) หมวด 4: RM 4.2 รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เขา้ถึง/ใช้

ข้อมูลขา่วสารผ่านทางเว็บไซต์ ร้อยละ 84.11 
(5) หมวด 5: RM 5.1 รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ี

มีต่อองค์การ ร้อยละ 81.02 
(6) หมวด 6: RM 6.2 รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ี

มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 74.00 
 มีรายงานสรปุผลการติดตาม

ประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

2 ฉบับ มีสรุปรายงานสรปุผลการตดิตามประเมินผลคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6, 9, 12 จํานวน 3 ฉบับ 

 
ในการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐ

ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด (5 ขั้นตอน) เป็นระดับความสําเร็จ (Hybrid) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 
Milestones และ Pass/Fail แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งมีผลการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดัง
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการ
ภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด 
ขั้นตอนที่  รายละเอียด ผลการดาํเนินงาน 

1 แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อพัฒนาองค์กรและ
จัดทําแผนปฏิบตักิารฯ 

1.1 แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อดาํเนินการพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน ตามคําสั่ง สคร.
5 ท่ี 106/2556 เรื่องแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการ
องค์กร วันท่ี 17 กันยายน 2556 (ภายใน 25 ธันวาคม 2556) 
1.2 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานบรหิารจัดการ
ภาครัฐของหนว่ยงาน เสนอผู้อาํนวยการ สคร.5 วันท่ี 17 ธันวาคม 2556 และสง่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 (ภายใน 25 ธันวาคม 2556)

 มีการรายงานความกา้วหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการดาํเนินงาน
บริหารจดัการภาครัฐ เสนอผูอ้ํานวยการ สคร.5 รอบ 6 เดือน วันท่ี 17 มีนาคม 
2557, รอบ 9 เดือน วันท่ี 13 มิถุนายน 2557 และรอบ 12 เดือน วันท่ี 16 
กันยายน 2557  

2 ตอบแบบสาํรวจการพัฒนาองค์กรและ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร 

2.1 ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ครั้งท่ี 1 โดยมี
บุคลากรท่ีเข้าตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 87.59 (ครอบคลุม
บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรท้ังหมด ได้แก่ ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจํา พนกังานราชการ) ภายในระยะเวลาที่กาํหนด (16-27 ธันวาคม 
2556) เสนอผูอ้ํานวยการ สคร.5 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2557 ซ่ึงมีส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญตอ่ความพงึพอใจการพัฒนาองค์กร (Gap) ครั้งท่ี 1 ในแตล่ะ
ด้าน ดังนี้  

(1) ด้านการพัฒนาบุคลากร (Gap 0.79) ข้อท่ีมี Gap สูงสุดคือ ข้อคําถามท่ี 3 
ข้าพเจา้เช่ือมั่นวา่การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตัง้อยู่บนพื้นฐานของ
หลักความรู้ความสามารถและผลงาน (Gap 0.931) 

(2) ด้านการพัฒนาปรับปรงุสารสนเทศ (Gap 0.76) ข้อท่ีมี Gap สูงสดุคือ ขอ้
คําถามท่ี 11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมีความพร้อมใช้งานช่วยให้
ท่านปฏิบัติงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง (Gap 0.901) 

(3) ด้านการพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์กร (Gap 0.63) ข้อท่ีมี Gap สูงสุดคือ 
ข้อคําถามท่ี 20 สภาพแวดล้อมการทํางานในปจัจุบันทําให้ท่านทํางานอย่างมี
ความสุข (Gap 0.854) 
2.2 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองค์กร สคร.5 
เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2557 เพื่อจดัทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กรในแต่ละดา้น 
โดยคัดเลือกคะแนน Gap ท่ีสูงท่ีสุดในแต่ละดา้นมาทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร
อย่างละ 1 ข้อ ได้แก่  

(1) ด้านการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ถา่ยทอด
นโยบายแนวทางการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กร และมุ่งเน้น
พัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

(2) ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหพ้ร้อมใช้งานได้อย่างตอ่เนื่อง 

(3) ด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร เรื่อง การพัฒนาสถานที่ทํางาน
น่าอยู่น่าทํางานตามมาตรฐาน 

เสนอผู้อาํนวยการ สคร.5 วันท่ี 24 มกราคม 2557  และส่งกลุ่มพัฒนาระบบ
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ขั้นตอนที่  รายละเอียด ผลการดาํเนินงาน 
บริหาร เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2557 (ภายใน 27 มกราคม 2557) 

มีการรายงานความก้าวหนา้การดาํเนินงานตามแผนพฒันาสมรรถนะองค์กร 3 
ด้าน เสนอผูอ้ํานวยการ สคร.5 รอบ 9 เดือน วันท่ี 13 มิถุนายน 2557 และรอบ 
12 เดือน วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 

3 ขอรับรางวลัคุณภาพประจาํปี 2557 3.1 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองค์กร เมื่อวันท่ี 
23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สคร.5 เพื่อคัดเลือกผลงานเพื่อขอรับ
รางวัลคุณภาพประจําป ี2557 ตามเกณฑ์ท่ีสาํนักงาน ก.พ.ร. กาํหนด จาํนวน 1 
ผลงาน ไดแ้ก่ การดําเนินงานป้องกันเด็กจมนํ้าดว้ยการมีส่วนรว่มทุกภาคส่วน 
3.2 จัดทํารายงานผลงานคุณภาพในการขอรับรางวลัคุณภาพประจาํป ี2557 ตาม
ปฏิทินการดาํเนินการเพื่อขอรับรางวัล ป ีพ.ศ.2557 ของกรมควบคุมโรค ส่งกลุม่
พัฒนาระบบบรหิาร ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20 มีนาคม 2557 ผลคะแนนการประเมิน
ตนเองครั้งท่ี 1 ได้ 725 คะแนน (ภายใน 20 มีนาคม 2557) ส่งผลงานทีแ่ก้ไขแล้ว
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 เมษายน 2557 ผลคะแนนการประเมินตนเองครัง้ท่ี 2 ได้ 880 
คะแนน (ภายใน 17 เมษายน 2557) ส่งผลงานที่แก้ไขแล้วครัง้ท่ี 3 วันท่ี 30 
เมษายน 2557 (ภายใน 2 พฤษภาคม 2557) 

4 ตอบแบบสาํรวจการพัฒนาองค์กรผา่น
ระบบออนไลนแ์ละเปรียบเทียบส่วนต่าง 

4.1 ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ครั้งท่ี 2 โดยมี
บุคลากรท่ีเข้าตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 89.96 (ครอบคลุม
บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ) 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (9-20 มถิุนายน 2557) 
4.2 เปรียบเทียบสว่นต่างระหวา่งความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาองค์กร (Gap) พบวา่ Gap ครั้งท่ี 2 น้อยกว่าครั้งท่ี 1 ทุกด้าน ดังนี ้

(1) ด้านการพัฒนาบุคลากร (Gap ครัง้ท่ี 2=0.69 Gap ครั้งท่ี 1=0.79) ข้อท่ีมี Gap 
สูงสดุคือ ข้อคําถามท่ี 3 ข้าพเจา้เช่ือมั่นว่าการเลื่อนระดับการโยกย้ายบคุลากร
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลกัความรู้ความสามารถและผลงาน (Gap ครั้งท่ี 2=0.789 
Gap ครั้งท่ี 1=0.931) 

(2) ด้านการพัฒนาปรับปรงุสารสนเทศ (Gap ครั้งท่ี 2=0.75 Gap ครั้งท่ี 1=0.76) 
ข้อท่ีมี Gap สูงสุดคือ ข้อคําถามท่ี 11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมี
ความพร้อมใช้งานช่วยให้ท่านปฏิบัตงิานได้อย่างต่อเนือ่ง (Gap ครั้งท่ี 2=0.818 
Gap ครั้งท่ี 1=0.901) 

(3) ด้านการพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์กร (Gap ครั้งท่ี 2=0.57 Gap ครั้งท่ี 
1=0.63) ข้อท่ีมี Gap สูงสุดคือ ขอ้คําถามท่ี 20 สภาพแวดลอ้มการทาํงานใน
ปัจจบุันทําให้ท่านทํางานอยา่งมีความสุข (Gap ครั้งท่ี 2=0.847 Gap ครั้งท่ี 
1=0.854) 

เสนอผู้อาํนวยการ สคร.5 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 และส่งกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 (ภายใน 10 กรกฎาคม 2557) 

5 ประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ GES 
ด้านการพัฒนาองคก์รของกรมควบคุมโรค 

5.1 ประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ GES ด้านการพัฒนาองค์กรของกรม
ควบคุมโรค (1 - 15 กันยายน 2557) ผ่านระบบออนไลนข์องสาํนักงาน ก.พ.ร. 
(ครอบคลุมจาํนวนข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยมีข้าราชการที่เข้าตอบ
แบบสาํรวจฯ จาํนวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.67 (จํานวนข้าราชการ สคร.5 
ท้ังหมด 120 คน ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าท่ี สคร.5 ณ วันท่ี 1 กันยายน 2557) 
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ขั้นตอนที่  รายละเอียด ผลการดาํเนินงาน 
จัดสง่รายชื่อและประเภทตําแหน่งของข้าราชการที่เข้าตอบแบบสํารวจ ให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบรหิาร เมื่อวันท่ี 16 กนัยายน 2557 (ภายใน 25 กันยายน 2557)  

และมีข้าราชการที่เข้าตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลนเ์พื่อ
วินิจฉัยองค์กรของสํานักงาน ก.พ.ร. (28 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2557) จํานวน 78 
คน (คิดเป็นร้อยละ 86.67) จัดสง่รายชื่อและประเภทตําแหน่งของข้าราชการท่ีเข้า
ตอบแบบสาํรวจ ให้กลุม่พัฒนาระบบบริหาร วันท่ี 27 สงิหาคม 2557 (ภายใน 28 
สิงหาคม 2557)  
5.2 สรุปผลการดําเนินงานบรหิารจัดการภาครัฐของหนว่ยงานรอบ 12 เดือน (ตาม
แบบฟอรม์ 3) ไดค้รบถ้วน เสนอผู้อาํนวยการ สคร.5 และส่งกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2557 (ภายใน 25 กันยายน 2557)  

 
มีการจัดทําบทสรุปผู้บริหาร เสนอผู้อํานวยการ สคร.5 รอบ 3 เดือน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 

รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 รอบ 9 เดือน เมือ่วันที่ 13 มิถนุายน 2557 และรอบ 12 เดือน เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 

มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามหน่วยงาน (คํารับรองฯ) ในระบบ Estimates SM รอบ 3 
เดือน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 รอบ 9 เดือน เมือ่วันที่ 18 
มิถุนายน 2557 และรอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 
 
1.3 ปัญหาในการดําเนินงาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทบทวนลักษณะสําคญัองค์กร ที่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ทันสมัยในบาง
ประเด็น การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร และการร่วมดําเนินการตามแผนพัฒนา
สมรรถนะองคก์ร (เพื่อปิด Gap ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ด้าน
การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร) เฉพาะบุคลากรบางกลุ่ม ซึ่งมีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกกลุม่
เนื่องจากมีภาระงานที่ต้องดําเนินการและต้องไปปฏิบัติงานอื่น  

2. ยังไม่มีการจัดทําหรือทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ทุกด้าน 
3. ยังไม่มีกลไกการสร้างทีมเพื่อพัฒนาองค์กรและการเขียนรายงานผลงานคุณภาพ ผลงานที่จะนํามา

เขียนรายงานผลงานคุณภาพเป็นผลงานที่ดําเนินการไปแล้ว เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินบางประเด็น
ยังไม่ครบถ้วน ทําให้ต้องดําเนินการเพิ่ม ผู้รับผดิชอบและผู้เขียนผลงานยังไม่เข้าใจการเขียนผลงาน
อย่างลึกซึ้ง ยังไม่มีแรงจูงใจทีม่ากพอ  

 

1.4 การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานได้ดําเนนิการ 
1. ใช้การสื่อสารที่หลากหลายชอ่งทาง ได้แก่ การประชุม อีเมล์ เว็บไซต์ Line กลุ่มผูบ้ริหาร และ 

Facebook เน้นการสื่อสารโดยท่านผู้อํานวยการในการประชุมผู้บริหารและทุกการประชุม และให้
ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม และประสานวันจัดประชุมให้
เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้มากที่สดุ 
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2. มีการถ่ายระดับตัวช้ีวัดมิติด้านการพัฒนาองค์กรลงสู่กลุ่มงาน (Supporter) อย่างละเอียด เป็น
ขั้นตอน และกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยกําหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน 
(MOU) และสามารถนําไปถ่ายระดับลงสู่บุคคล (PMS และผลงานเด่น) ได้ชัดเจน รวมทั้งนําไปใช้ใน
การติดตามการดําเนินงาน (แบบมอบหมายงาน) และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มงานและบุคคลได้ 

3. การเลือกผลงานที่เคยได้รับรางวัลและเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่อง มาพัฒนาการเขียนขอรับ
รางวัลคุณภาพ การพัฒนาทมีในการเขียนรายงานผลงานคุณภาพ เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดทํา
ผลงาน เกณฑ์ประเมิน สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมดําเนินงาน (Coaching and On the job training) 
กับทีมงาน และการนําเสนอให้ผู้บริหารทราบเพื่อผลักดัน สร้างแรงจูงใจ ด้านการสนับสนนุ
งบประมาณ นําไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ (MOU) และระดับบุคคล  

4. การสื่อสาร ประสานงาน สร้างสัมพันธภาพ ความยืดหยุ่นในการดําเนินงานทุกด้าน รวมทั้งการให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานด้านต่างๆ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การขอ
สนับสนุนงบประมาณ  

 

1.5 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
1. การดําเนินการโดยหน่วยงาน 

(1) ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเรียนรู้ สรา้งวินัยการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
(2) ควรสร้างทีมจากหลายกลุ่มงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง ได้แก่  

การจัดทํารายงานผลงานคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนปี ๒๕๕๘ การจัดทํา/ทบทวนมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) 

(3) ควรวางแผนการสร้างทีมที่มศีักยภาพ ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนด้านการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ การพัฒนา และสิ่งจงูใจ 

(4) ควรจัดทําทบทวน Knowledge Map ตามจุดเน้น 5 ปี การระบุผู้รู้ ผู้เรียนรู้ เพื่อบันทึกความรู้
ของผู้รู้ และวิธีการพัฒนาผู้เรียนรู้ที่เหมาะสม  

(5) ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ทั้งด้านการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค และภาษาและทีจ่ําเป็นต้องใช้ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ASEAN Club การสร้าง
สภาพแวดล้อมองค์กร การสื่อสาร  

2. ข้อเสนอต่อผู้บริหาร 
(1) การกําหนดโครงสร้างการดําเนินงาน การจัดองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
(2) การกําหนดหรือหาจุดแข็งของหน่วยงาน (Best Practice) 
(3) การส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
(4) การพิจารณาความคาดหวังหรือความต้องการของลูกค้า 
(5) การทบทวนยุทธศาสตร์และการดําเนินงานเป็นระยะ 
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1.6 ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน ขับเคลื่อนด้วยผู้บริหาร 

และบุคลากรทกุกลุ่มงานให้ความสําคัญ มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนงบประมาณตามจุนเน้นและยุทธศาสตร์ มีการกํากับติดตามในการประชุมผู้บริหารทุก 2 
เดือน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยมีการถ่ายระดับตัวช้ีวัดสู่กลุ่มงานและบุคคล ซึ่งกําหนดเป็น
เกณฑ์การประเมินผลการปฏบัิติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน (MOU)  

2. ผู้บริหารมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ Share Vision เพื่อนําไปปฏิบัติ และสร้างจิตสํานึก นํามา
ปรับระบบการทํางาน โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ มีการถ่ายระดับตัวช้ีวัดสู่กลุ่มงาน (MOU) และบุคคล 
(PMS) เพื่อเชื่อมโยงจัดสรรสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับผลสมัฤทธ์ิ สร้างขวัญกําลังใจในการส่งผลงาน
คุณภาพ การช่ืนชมในเวทีประชุมผู้บริหาร 

3. ทีมการดําเนินงานต่างๆ ที่มคีวามพร้อม เสยีสละ ทุม่เท อดทน และตามความสมัครใจ ทั้งในรูปแบบ
คณะกรรมการ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ชมรม กลุม่ Gen Y และมีการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน 
ภายใต้ความยืดหยุ่นของกระบวนการทํางานที่ปรับเปลี่ยนไป (Reform and AEC) สามารถยืนยันผล
การปฏิบัติงานได้จากผลการปฏิบัติราชการ (ตัวช้ีวัด) และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

4. มีการติดตามการดําเนินงานในการประชุมผู้บริหาร ทุก 2 เดือน จากการรายงานในระบบ 
Estimates รอบ 6, 9, 12 เดือน และนํามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน (MOU) 

5. มีเครือข่ายการพัฒนาองค์กรสคร.5, 6, 7 ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานหลายช่องทาง 
ได้แก่ การประชุม โทรศัพท ์Facebook Line รวมทั้งการสื่อสารประสานงานกับส่วนกลางทันทีเมื่อ
เกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาในการดาํเนินงาน 

 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ  ผู้สรุป 
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์  ผู้ตรวจทาน 
(วันที่ 16 กันยายน 2557) 



ส่งรายชื่อขา้ราชการที่ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคก์ารผ่านระบบออนไลน์ และ 
สรุปผลการดําเนนิงานบรหิารจัดการภาครฐั (แบบฟอร์มหมายเลข 3) 

ส่งกลุ่มพฒันาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ทาง E-Mail วันที่ 17 กันยายน 2557 
 

 

 
 
หมายเหตุ: ได้ส่งเอกสารแล้วตามหนังสือที่ สธ 0412.3/1014 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 
 


