
รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ครั้งท่ี 2/2561 
วันที ่26 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชมุชั้น 3 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
***************************** 

 

รายชื่อคณะทาํงานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ที่เข้าร่วมประชุม  
1. คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 

1.1 นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ประธานการประชุม) 
2. คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ที่รับผิดชอบรายหมวด (Process Owner)สคร.9 
  หมวด 1 การนําองค์การ 

2.1.1 นายอภิรัตน์ โสกําปัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ประธานหมวด 1) 
2.1.2 นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2.1.3 นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2.1.4 นางกัลยาณี จันทิมา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2.1.5 นางปนัดดา ไชยชมภู นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2.1.6 นางเบญจมาศ อุนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2.1.7 นายวิเศษ วริศรางกูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2.1.8 นายเดชาธร วงศ์หิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2.1.9 นายดอกรัก ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
2.1.10 นายประดิษฐ์ บุญเอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
2.1.11 นายสุริยันต์ บุติมาลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
2.1.12 นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (เลขาหมวด 1) 

  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
2.2.1 นางลักลีน วรรณประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2.2.2 นางสมร นุ่มผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2.2.3 นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เลขาหมวด 2) 

  หมวด 3 การให้ความสําคญักับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
2.3.1 นางเบญจมาศ อุนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ประธานหมวด 3) 
2.3.2 นายเดชาธร วงศ์หิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2.3.3 นายดอกรัก ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
2.3.4 นายประดิษฐ์ บุญเอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
2.3.5 นายสุริยันต์ บุติมาลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
2.3.6 นางจันทกานต์ วลัยเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (เลขาหมวด 3) 

  หมวด 4 การวัด การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
2.4.1 นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ประธานหมวด 4) 
2.4.2 นายธีรศักด์ิ พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2.4.3 นายภัทร สว่างดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
2.4.4 นางปาริชาติ จิตกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
2.4.5 นางสาวสาวิตรี นุแรมรัมย์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
2.4.6 นายจิระเดช พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
2.4.7 นายประวิทย์ ลายจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เลขาหมวด 4) 
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  หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
2.5.1 นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ประธานหมวด 5) 
2.5.2 นางสาวกรรณิกา บัวทะเล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2.5.3 นางอรสา ลัดขุนทด เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
2.5.4 นางเมยุรี ประสงค์ นักทรัพยากรบุคคล (เลขาหมวด 5) 

  หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
2.6.1 นางดวงจันทร์  จันทร์เมือง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
2.6.2 นายปราณ สุกุมลนันทน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2.6.3 นางสาวรัชนีกร คัชมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2.6.4 นางสาวศศิพร บวบขม นักวิชาการสาธารณสุข 
2.6.5 นายจิระเดช พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (เลขาหมวด 6) 
2.6.6 นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (ผู้ช่วยเลขาหมวด 6) 

  หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
2.7.1 นายภัทร สว่างดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
2.7.2 นางสาวสุทิภรณ์ บรรจงปรุ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
2.7.3 นางสาวภัทรียา บุญเอ้ียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เลขาหมวด 7) 

  การพัฒนาผลงานคุณภาพ สคร.9 
2.8.1 นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ประธาน) 
2.8.2 นายวิเศษ วริศรางกูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2.8.3 นางสุนันทา พันขุนคีรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2.8.4 นายศรเพชร มหามาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2.8.5 นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (เลขา) 

 
คณะทาํงานทีไ่ม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 

1. นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ สคร.9 (ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ) 

2. นางกาญจนา ยังขาว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (คณะกรรมการอํานวยการฯ) 

3. นางนันทนา แต้ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (กรรมการหมวด 1) 
4. ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (กรรมการหมวด 1 ประธานหมวด 2) 
5. นายนิยม ไกยปุย นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ (กรรมการหมวด 1, พัฒนาผลงานคุณภาพ)

6. นายเสวียน คําหอม นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ (กรรมการหมวด 1, ประธานหมวด 6) 

7. พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (กรรมการหมวด 1, 6) 

8. นางสาวสุทธิลักษณ์ หนูรอด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (กรรมการหมวด 3) 

9. นางอรณิชา เบลล ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (กรรมการหมวด 3) 

10. นางสาวลักขณา สีนวลแล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (กรรมการหมวด 3) 

11. นางสาววิจิตรา สุริวินิจ นิติกรปฏิบัติการ (กรรมการหมวด 3) 

12. นางสาวจันทรา กฤษณสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (กรรมการหมวด 6) 

13. นางสาวอัจฉริยา มหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กรรมการหมวด 6) 

14. นางสาวขนิษฐา ขวัญน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กรรมการหมวด 7) 

15. นางอินท์ฉัตร สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (กรรมการพัฒนาผลงานคุณภาพ) 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางชาลิดา โสรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (NATI) 
2. นางสาวธันวดี รู้รอบ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ (เครือข่าย) 
3. นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (PHER) 
4. นางสาวพัชรภร คอนจํานงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (CD) 
5. นางสาวนที ชาวนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (ศตม.9.2) 
6. นางสาวจุฑาทิพย์ ปรีการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (NATI) 
7. นางศรินทิพย์ บุญเอก พนักงานธุรการ ส 4 (พัฒนาองค์กร) 
8. นายชูวงศ์ วชิรมโนสุข ช่างเครื่องยนต์ (บริหารทั่วไป) 
9. นางสาวจิราภรณ์ โพธ์แก้ว ผู้ประสานงานโครงการ (NATI) 

(คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ทั้งหมด 49 คน เขา้ร่วมประชุม 34 คน มีผู้เข้ารว่ม
ประชุมแทน 15 คน ครบทุกหมวดและครบทุกกลุ่มงาน) 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศิริกุล รองผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา คณะกรรมการอํานวยการ

พัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ทําหน้าที่ประธานการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรและ
ผลงานคุณภาพ สคร.9 กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  
 ประธานการประชุมฯ กล่าวถึงการประชุมให้มีการติดตามงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง
ผู้บริหารให้การสนับสนุน และให้ทุกกลุม่งานให้ความสําคญั  

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ 
 

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
2.1  รายงานความก้าวหน้าการดําเนนิงาน ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการ

ดําเนนิการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด  
ขั้นตอน ระยะเวลา 

1. แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองคก์รและผลงานคณุภาพ สคร.9 ตามคําสั่ง สคร.9 ท่ี 
100/2560 สั่ง ณ วันท่ี 28 พ.ย.2560 และทบทวนลักษณะสําคัญขององค์กร  

ภายใน 25 ธ.ค.2560 
(ดําเนินการแล้ว 
10 ธ.ค.2560)  2. ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 เพ่ือ

หาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 
3.1 จัดทําแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) ตามโอกาสในการปรับปรุง (OFI) โดยคัดเลือก 

1 หมวดต่อ 1 ประเด็น ยกเว้นหมวด 5 ทําแผนปรับปรุงทุกประเด็นท่ีพบ GAP 
3.2 คัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7) RM 1 - RM 10 และเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ GAP 

ท่ีพบ ตามแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) 

ภายใน 31 ม.ค.2561 

4. ติดตามผลการดําเนินงานปิดช่องว่าง (GAP) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) รอบ 9 เดือน 

ภายใน 25 มิ.ย.2561 

5.1 สรุปผลลัพธ์การดําเนินงาน (หมวด 7) รอบ 12 เดือน 
5.2 สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน  

ภายใน 25 ก.ย.2561 

 

 วัตถุประสงค์การประชุมครั้งน้ี เพ่ือดําเนินการตามตัวช้ีวัดขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย การทบทวน 
Value Chain สคร.9 การจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) และคดัเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (หมวด 7)  

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ 
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วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 ทบทวน Value Chain สคร.9 นครราชสีมา ปี 2561 (ณ วันที่ 26 ม.ค.2561) ดังภาพ 
  

  
 

ที่ประชุม – เพ่ิมเติมพ้ืนที่ดําเนินการ ชายแดน  
 

 ทบทวนผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย สคร.9 นครราชสีมา ปี 2561 (ณ วันที่ 26 ม.ค.2561) ดังน้ี 
1. ผู้รับบริการ คอื ประชาชน ได้แก่  

1) กลุ่มเส่ียงตอ่การเกดิโรคและภัยสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง แรงงานในชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเส่ียงโรคมะเร็งท่อน้ําดี  

2) กลุ่มวัย เช่น กลุ่มวัยเรยีน (ป้องกันการจมนํ้า) กลุ่มวัยรุ่น (ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) กลุ่ม
วัยรุ่น (เอดส์) กลุ่มวัยทํางาน (ประเมินและจัดการเพื่อลดโรคหัวใจ หลอดเลือด)  

3) กลุ่มโรค (Cluster) ได้แก่ โรคเอดส์ วัณโรคและโรคเรื้อน (SALT) โรคติดต่อ (CD) โรคไม่ติดตอ่ 
(NATI) และโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม (Env.Occ.)  

4) กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย เช่น ชุมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม เรือนจํา สถานประกอบการ ชายแดน  
5) กลุ่มผู้รับบรกิารในอนาคต ได้แก่ แรงงานนอกระบบ ผู้ต้องขัง ต่างด้าว ผู้เดินทาง กลุ่ม

เปราะบาง (เช่น ยากจน พกิาร ไม่ได้รับสิทธิ์ เขา้ไม่ถึงบริการ)  
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

1) กลุ่มเครือข่ายทีท่ํางานร่วมกันเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิใ์นการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ สสจ. สสอ. 
รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. อปท. ส่ือมวลชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาชน เช่น อสม. ผู้นาํ 

2) ผู้บังคับบัญชาทางนโยบาย ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 สาธารณสุขนเิทศก์  
ที่ประชุม – เพ่ิมเติม กลุม่วัยรุ่น, กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย ชายแดน, กลุ่มผู้รบับริการในอนาคต กลุ่ม

เปราะบาง 
 

3.2 จัดทําแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1 – 6) ตาม GAP ที่พบ จากการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน และผลการตรวจประเมินจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุม
โรค เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2560 



 5

 ผลการประเมนิตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที ่2 ปี 2561 
ดังภาพ 

 
 คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 จัดทําแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1 – 6) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และดําเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กรที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.3 คัดเลือกตัวชี้วัดผลลพัธ ์(หมวด 7) RM 1 - RM 10 (ตามเกณฑ์ทีส่ํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด) และ
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ GAP ที่พบตามแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) โดยใช้ข้อมูลผลการประเมนิ/
ผลลัพธ์ตามความเป็นจริง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และมอบกลุ่มทีร่ับผิดชอบตัวช้ีวัดรายงานผล ภายใน 31 ส.ค.2561  
 

วาระที่ 4 เรื่องขอความร่วมมือ  
4.1 ทุกกลุ่มงานทบทวนและเพ่ิมเติมข้อมูล (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) ดังน้ี 
 (1) การกํากับดูแลองค์การทีดี่ ปี 2561 (แผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1)  
 (2) การปรับปรุงกระบวนการ ปี 2561 (แผนปรับปรุงองค์กร หมวด 6)  
 ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ทางอีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2561 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
4.2 จัดประชมุเพื่อดําเนนิการตามแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) ในเดือน ก.พ.2561 
 (1) คณะทํางานข้อมูลข่าวสารฯ เพ่ือจัดทําฐานข้อมูล (ปิด GAP หมวด 2 และหมวด 4)  
 (2) คณะทํางานหมวด 1 และหมวด 6 (ปิด GAP หมวด 1 และหมวด 6) 
 โดยคณะทํางานหมวด 3 และหมวด 5 ได้มกีารประชุมเพ่ือวางแผนการปิด GAP หมวด 3, 5 แล้ว 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และกลุ่มพัฒนาองค์กรประสานการประชุมต่อไป 
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ข้อเสนอสําคญั  
 - ส่งเสริมการนําแนวคิด PMQA ไปใช้ในการดําเนินงาน เช่น การจัดทําแผนงานโครงการ ทบทวน
กระบวนการทํางาน Workshop concept PMQA เป็นต้น  
(เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ส่งทางอีเมล์คณะทํางานทุกท่านค่ะ) 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ 
 

ประธานการประชุมฯ กล่าวถึงการบริหารจัดการองค์กร ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกกลุ่มงาน 
โดยเฉพาะกลุ่มพัฒนาองค์กร กลุม่แผนงานและประเมินผล กลุ่มบริหารทั่วไป เป็นกําลังใจใหผู้้รับผดิชอบใน
การดําเนินงาน และกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.  
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์/ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

ภาพการประชุมคณะทาํงานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ครั้งที่ 2/2561 
วันที ่26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 สคร.9 นครราชสีมา 

 

     
 

     
 

 


