
 



 



สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครฐัของหน่วยงาน 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด 
------------------------------------------------------------ 

 

ผลการดําเนนิงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน 
1.   โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการองค์กร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด

นครราชสีมา ปี 2558 ให้ได้มาตรฐานสากล 
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 -2561) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ว่าด้วยการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยพัฒนาส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแหง่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ได้กําหนด
กลยุทธ์ใหส้่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1.พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะ
สูง 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ 3.เพิ่มผลิต
ภาพในการปฏิบัติราชการโดยการลดต้นทุนและส่งเสริมนวัตกรรม 4.สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ซึ่งกรมควบคุมโรคในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในระบบราชการ ได้รับถ่ายทอด
นโยบายดังกล่าว และมีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรให้มขีดีสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพือ่ให้กรมควบคมุโรคมีระบบบริหารจัดการองค์กรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสากล และมบุีคลากรที่มีขีดสมรรถนะตามที่กําหนด 

ในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนดบทบาทกรมควบคุมโรคที่ชัดเจนคือ National 
Health Authority (NHA) and Regulator ซึ่งมียุทธศาสตร์หนึ่งคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการระบบสนับสนุน มคีวามท้าทายในการขับเคลื่อนงานของกรมควบคุมโรคในประเด็นที่
เกี่ยวข้องคือ การสื่อสารทั่วทัง้องค์กรและสมรรถนะ ศักยภาพของบุคลากรด้านการควบคุมโรค รวมถงึจุดเน้น 
5 ปี กรมควบคุมโรคในการพัฒนาเชิงระบบ (Backbone) ด้านกลไกการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและภัย
สุขภาพ (HL1) การจัดการความรู้ การรับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี (HL102) และการพัฒนา
สมรรถนะกําลงัคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (HL103) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดระบบการพัฒนา
คุณภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ประสิทธิภาพต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมให้มกีารพัฒนาระบบราชการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน  ยกระดับการบริหารจัดการ  โดยนําเทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมม่าใช้  และเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของระบบการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ  สํานักงาน ก.พ.ร.ได้ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  โดยต้องการที่จะเห็นหน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญกับการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นการนําองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสําคัญกับประชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรงุระบบการบริหารจัดการใหม้ีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้
ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่ม ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ และทํางานมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ
เป็นสําคัญ กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานภาครัฐจึงมีนโยบายให้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
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ภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการทํางานขององค์กรไปสู่มาตรฐานสากล ใหม้ีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมควบคุมโรค ใน
ส่วนภูมิภาคท่ีร่วมผลักดัน/สนับสนุนให้กรมควบคุมโรคบรรลุเป้าหมายดังที่กล่าวในข้างต้น ได้รับมอบ
นโยบาย และกรอบการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจัดการองค์กร และบุคลากรใหม้ีขีดสมรรถนะสูง ได้มาตรฐานสากล โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้ครอบคลุมทั้ง 7 หมวด ดังนัน้ ในการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อให้องค์กรดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่
กรมควบคุมโรคกําหนด ตามนโยบายการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 ปีงบประมาณ 2558 สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จงัหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 ให้ได้มาตรฐานสากล ขึ้น เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ที่กรมควบคมุโรคกําหนด และพัฒนาปรับปรุงองค์กร เพื่อมุ่งสู่
องค์กรที่เป็นเลิศต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

 

3. ผลการดําเนินงาน 
ในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด

นครราชสีมา ปี 2558 มีผลการดําเนินงานดังนี้  
3.1 หน่วยงานดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐ ตามตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการ

ดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร และจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงาน

บริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน  
(2) ทบทวนและจัดทํารายงานลักษณะสําคัญองค์กร 
(3) คัดเลือกและจดัทํา (ร่าง) รายงานผลงานคณุภาพ ปี 2558 
(4) จัดทํารายงานผลงานคุณภาพเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ ปี 2558 เรื่อง การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อ

ยา (MDR-TB) แบบ Delivery (ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ) และเตรียมการขอรับรางวัล
คุณภาพ ปี 2559 เรื่อง อุปกรณ์ลดฝุ่นหินนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน 
(ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ) 

(5) สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน 
 

3.2 มีการดําเนินการตามแผนงานโครงการ 6 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) การนําองค์กรและความรับผดิชอบต่อสังคม (หมวด 1 การนําองค์กร) 
(2) การจัดทํายุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนําไปปฏิบัติ (หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์) 
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(3) ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 3 การให้
ความสําคัญกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย) 

(4) การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินการ การจัดการสารสนเทศและความรู ้(หมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้) 

(5) กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน (หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) 
(6) ประสิทธิผล คณุภาพการให้บริการ ประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์กร 

(หมวด 7 ผลลพัธ์การดําเนินการ)  
หมายเหตุ: หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ได้จัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ให้มีขีดสมรรถนะสูง ปี 2558 
 

3.3 มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน 12 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) สื่อสารถ่ายทอดการถ่ายระดับตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการ

บริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด (ต.ค.-พ.ย.2557) 
(2) แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA) สคร.5 ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร และบุคลากรจากทกุกลุ่มงาน (ต.ค.2557) 
(3) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองค์กร ในการประชุม

ผู้บริหาร สคร.5 (ทุก 2 เดือน) 
(4) จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของสคร.5 เสนอผู้บริหารหน่วยงาน (15 

ธ.ค.2557) 
(5) ร่วมประชุมเรื่อง หลักเกณฑแ์นวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพ ปี 2558 ผ่านระบบ VDO 

Conference (10 พ.ย.2557)  
(6) ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA) สคร.5 วันที ่9 ธ.ค.2557 

เพื่อจัดทํารายงานลักษณะสําคัญองค์กร ส่ง กพร. (16 ธ.ค.2557) และคัดเลือกผลงานคณุภาพ ปี 2558 
จํานวน 1 ผลงานเรื่อง “การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) แบบ Delivery” 

(7) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน (SAR) รายงานในระบบ EstimatesSM 
และแนบไฟลท์ี่กําหนดในแตล่ะขั้นตอน รอบ 3, 6, 9, 12 เดือน 

(8) จัดทํา (ร่าง) รายงานผลงานคุณภาพที่ครบถ้วน และจัดสง่ กพร. (30 ธ.ค.2557) 
(9) ผู้เขียนผลงาน ผู้ช่วยเขียนผลงาน และบุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์ สคร.5 เข้าร่วมคลินิกให้

คําปรึกษาในการพิจารณาการเขียนขอรับรางวัล ผ่านระบบ VDO conference (7 ม.ค.2558) 
(10)  จัดทํารายงานผลงานคุณภาพ ปี 2558 เสนอผู้บริหาร สง่ กพร. (15 ม.ค.2558) 
(11)  ประชุมคัดเลือกผลงานคุณภาพ ปี 2559 (9 ธ.ค.2557) จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําผลงานคุณภาพ 

และจัดทํา (ร่าง) เอกสารสมคัรขอรับรางวัลผลงานคุณภาพ ปี 2559 จาํนวน 1 ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ลดฝุ่นหิน 
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน” ส่ง กพร. (ภายใน 15 ก.ย.2558) 

(12)  สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน (19 ส.ค.2558) 
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ภาพการประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร สคร.5 และทีมพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 

 
 

ภาพการพัฒนารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เพื่อเตรียมการขอรับรางวัลคุณภาพใน ปี 2559 

  
 
3.4 ผลผลิตของกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร สํานักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 ให้ได้มาตรฐานสากล มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลผลิตของกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรฯ ปี 2558 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
(1) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร  ร้อยละ 70 ร้อยละ 79.85
(2) ร้อยละของตัวช้ีวัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์การ ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 
(3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คลินิกมาลาเรีย ณ ก.ค.2558)  ร้อยละ 75 ร้อยละ 98.61
(4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลขา่วสารผ่านทาง

เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 84.07

(5) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

(6) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ร้อยละ 70 ร้อยละ 81.75
(7) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มกีารจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 ร้อยละ 66.67
(8) ร้อยละของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด 7) ตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
ร้อยละ 80 ร้อยละ 96.67
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มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานในการประชุมผู้บริหาร สคร.5 ทุก 2 เดือน มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน (SAR) ในระบบ EstimatesSM รอบ 3, 6, 9, 12 เดือน และมี
การจัดทําบทสรุปผู้บริหาร เสนอผู้อํานวยการ สคร.5 รอบ 6, 12 เดือน 
 
4. ปัญหาในการดําเนนิงาน 

(1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทบทวนลักษณะสําคญัองค์กรหรือโครงร่างองค์กร การร่วม
พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาสมรรถนะองค์กร (เพื่อปิด GAP ด้านการพัฒนา
บุคลากร ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร) เฉพาะบุคลากรบาง
กลุ่มและยังไม่ต่อเนื่อง  

(2) คณะทํางานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการองค์กร และทีมเขียนรายงานคุณภาพ ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงาน ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลสําหรบัใช้ในการจัดทํารายงาน ยังมีข้อมูลไม่
ครอบคลุม ไมท่ันสมัยในบางประเด็น และบางส่วนยังไม่ได้ดําเนินการ  

(3) ยังไม่มีการทบทวนระบบงาน (Work system) กระบวนการทํางาน (Work process) และ
จัดทํา/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ทุกด้าน 

(4) ยังไม่มีกลไกในการสร้างทีมเพื่อพัฒนาองค์กรและการเขียนรายงานผลงานคุณภาพ ผลงานที่จะ
นํามาเขียนรายงานผลงานคุณภาพเป็นผลงานที่ดําเนินการไปแล้ว เมือ่เทียบกับเกณฑ์ประเมินบางประเด็น
อาจยังไม่ครบถ้วน ทําให้ต้องดําเนินการเพิ่ม ผู้รับผิดชอบและผู้เขียนรายงานคุณภาพยังไม่เข้าใจการเขียน
ผลงานอย่างลึกซึ้ง ยังไม่มีความสนใจและไม่มีแรงจูงใจทีม่ากพอ 
 

5. การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานได้ดําเนนิการ 
(1) การสื่อสารถ่ายทอดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร และการเขียนรายงานคุณภาพ 

โดยผู้อํานวยการ สคร.5 อย่างต่อเนื่อง 
(2) มีการถ่ายระดับตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาองค์กรลงสู่กลุ่มงานต่างๆ (Supporter) อย่างเป็นขั้นตอน 

และกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยกําหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน (MOU) และ
สามารถถ่ายระดับลงสู่บุคคล (PMS) ได้ชัดเจน รวมทั้งใชใ้นการติดตามการดําเนินงาน (แบบมอบหมายงาน) 
และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานและบุคคลได้ 

(3) สร้างทีมในการเขียนรายงาน ตามบทบาทหน้าที่ คุณสมบัติและความสามารถด้านการเขียน
รายงาน โดยผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้ากลุม่งาน ให้การสนับสนุนร่วมมอื  

(4) เลือกผลงานที่เคยได้รับรางวัลหรือเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่อง มาพัฒนาการเขียนขอรับ
รางวัลคุณภาพ พัฒนาทีมในการเขียนรายงานผลงานคุณภาพ เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดทําผลงาน เกณฑ์
ประเมิน สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาร่วมกับทีมงาน และนาํเสนอให้ผู้บริหารทราบเพื่อผลักดัน สร้างแรงจูงใจ
ด้านการสนับสนุนงบประมาณ นําไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏบัิติราชการของกลุ่มงานและบุคคล  

(5) ใช้การสื่อสารประสานงานหลายช่องทาง สร้างสัมพันธภาพ และมีความยืดหยุ่นในการ
ดําเนินงานทุกด้าน รวมทั้งการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานด้านต่างๆ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร การขอสนบัสนุนงบประมาณ เป็นต้น  
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6. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
6.1 การดําเนินการโดยหน่วยงาน 

(1) นโยบายของผู้บริหารในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร การจัดทํารายงานคุณภาพตาม
เกณฑ์ และพัฒนา (ปิด GAP) มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังกลุ่มงานและบุคคล 

(2) วางแผนการสร้างผลงานคุณภาพในแต่ละปี สอดคล้องกับแผนงานโครงการและการดําเนินงาน 
โดยกลุ่มพัฒนาองค์กรร่วมกับกลุ่มงานที่จัดทํารายงานคุณภาพ เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปี  

(3) สร้างทีมเขียนรายงานผลงานคุณภาพจากหลายกลุ่มงาน ตามบทบาทหน้าที่ คุณสมบัติ และ
ความสามารถด้านการเขียนรายงานและการหาข้อมูล รวมทั้งสร้างแรงจูงใจที่เพียงพอเหมาะสม โดยผู้บริหาร
หน่วยงานให้การสนับสนุนร่วมมือ 

6.2 ข้อเสนอตอ่ผู้บริหาร เพื่อการกําหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(1) การกําหนดโครงร่างองค์กรให้ชัดเจน และทบทวนก่อนการทําแผนปฏิบัติราชการทุกปี เช่น 

ผลิตภัณฑ์หลักของหน่วยงาน ลูกค้า ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย จุดแข็งของหน่วยงาน การพิจารณาความคาดหวัง
หรือความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 

(2) การส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร เพื่อนําไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เชน่ ด้านการ
เรียนรู้ การบรหิารจัดการที่ได้มาตรฐาน การสร้างแบบอย่างที่ดี เป็นต้น 

(3) การกําหนดนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ
หน่วยงาน และเป็นผลงานหลักขององค์กร สนับสนุนแผนงานโครงการด้านผลงานคุณภาพและการ
ประเมินผลลัพธ์ ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทุกปี เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
 

7. ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนนิงาน 
(1) ผู้บริหารของกรมควบคุมโรค และผู้บรหิารของสคร.5 มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพระบบ

บริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน ขับเคลื่อนด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทุกกลุ่มงานให้ความสําคัญ มีการสื่อสาร
ให้บุคลากรทราบหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง สนับสนนุงบประมาณ มีการกํากับติดตามในการประชุม
ผู้บริหารทุกเดือน โดยมีการถ่ายระดับตัวช้ีวัดสู่กลุ่มงานและบุคคลอย่างชัดเจน 

(2) มีคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคก์รของหน่วยงาน และผู้เขียนผลงานคุณภาพ
ที่เสียสละ ทุม่เท อดทน ในการทบทวนลักษณะสําคัญองค์กร การจัดทํา/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการเขียนรายงานผลงานคุณภาพ 

(3) มีเครือข่ายการพัฒนาองค์กรสคร.5 6 7 ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการสื่อสารประสานงานกับส่วนกลางทันทีเมื่อเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาในการดําเนินงาน 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ  ผู้สรุป 
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์  ผู้ตรวจทาน 




