
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน PMQA ขั้นตอนที่ 5 
 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา 

 
 
 

  
ผลการดาํเนินงานตามแผนปรับปรุงองคกร 2 แผนคอื 

 
1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน 
    และการดําเนินงาน 
 
2.โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 



 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลความสําเรจ็ในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร 

ที่เลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 
 

เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการดําเนินงาน
 
 
 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกรที่เลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค 

  
จากการสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment Report) โดยวิเคราะหจดุแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง และจัดลาํดบัความสําคญัโอกาสในการ

ปรับปรุงองคกร ตามความยากงายในการปรับปรุง และผลกระทบหากไมดําเนินการ พบวา สคร.5 ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการดําเนินงาน 
(หมวด 4) ไดมีการจัดทําแผนการปรับปรุงองคกร โดยมีผูรับผิดชอบหลัก คอืคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ สคร.5 มีการมอบหมายผูรับผดิชอบในการจัดทําแผนปรับปรุง
องคกร มีการประชุมปรับเทยีบใหแผนสอดประสานกัน โดยใชวิธีปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีอยู มีการดาํเนินการตามแผนปรับปรุงองคกรโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการวางแผนและการดําเนินงาน วัดระดับความสาํเรจ็การดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร และจัดทํารายงานผลความสําเร็จในการดาํเนินการ ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อแผนปรับปรงุ วัตถุประสงค 
ของแผนปรับปรุง 

ตัวชี้วดัหลัก 
ของแผนปรับปรุง 

ตามแผน ปฏิบัติจริง 

ระดับความสําเร็จ 
ในการดาํเนินการ (%)  
หากไมเปนไปตาม 

แผนปรับปรุง โปรดระบุ
ปญหา และแนวทางแกไข 

ผลลัพธของแผนปรับปรุง 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและ
การดําเนินงาน 
 

เพื่อพัฒนาฐานขอมูลให
พรอมใชงานและ
สนับสนุนการทาํงาน
ขององคกร  
โดย พัฒนาฐานขอมูล
ใหครอบคลุม ทันสมัย 
พรอมใชงานและ
สนับสนุนการดาํเนินงาน
ของบุคลากร ให
สามารถบรรลตุวัชี้วัด
ตามยทุธศาสตรได          

การใชประโยชน
ระบบสารสนเทศ 
สคร.5 รอยละ 60 

พ.ค.-ก.ย.
2550 

พ.ค.-ก.ย.
2550 

จากการประเมินการใช
ประโยชนระบบสารสนเทศ 
สคร.5 ของบุคลากร โดย
ใชแบบสอบถามการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
ของ สคร.5 เมื่อเดือน
กันยายน 2550 บุคลากรมี
การใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศ สคร.5 รอยละ  
75.65 

เพื่อใหการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สคร.5 บรรลตุาม
วัตถุประสงค จงึมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 
1. ปรับปรุงคาํสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ตามคําสั่งสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดั
นครราชสีมา ที ่54/2550 ลงวนัที่ 
29 มกราคม 2550 เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับการ
ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน ซึ่ง
ประกอบดวย  

- คณะกรรมการอาํนวยการ 
ไดแก ผูอํานวยการ สคร.5 ผูชวย
ผูอํานวยการ สคร.5 และหัวหนา
กลุมงาน 

- คณะกรรมการดาํเนินงาน 
ไดแก งานสารสนเทศ และ
ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศของ
ทุกกลุมงาน 

 



ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อแผนปรับปรงุ วัตถุประสงค 
ของแผนปรับปรุง 

ตัวชี้วดัหลัก 
ของแผนปรับปรุง 

ตามแผน ปฏิบัติจริง 

ระดับความสําเร็จ 
ในการดาํเนินการ (%)  
หากไมเปนไปตาม 

แผนปรับปรุง โปรดระบุ
ปญหา และแนวทางแกไข 

ผลลัพธของแผนปรับปรุง 

      ผลลัพธ: มีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่
เหมาะสม สอดคลองกับการ
ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน ซึ่ง
เปนผูรับผิดชอบดานขอมูล
สารสนเทศของกลุมงาน 
 
2. วิเคราะหขอมูลที่จําเปนใน
หนวยงาน 

มีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
วิเคราะหขอมูลที่จําเปนตอการ 
สนับสนุนการวางแผนและการ
ดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาใน
การปรับปรุงขอมูล เพื่อใหขอมูลมี
ความทันสมัย สามารถนําไปใชใน
การวางแผนและดําเนินงานได
ทันทวงที  

ซึ่งมีการประชุมฯ 2 ครั้ง คือ
วันที่ 14 ธันวาคม 2549 และวันที่ 
14 มีนาคม 2550  

ผลลัพธ: จากการประชุมฯ 
ไดขอมูลที่จาํเปนตอการ 
สนับสนุนการวางแผนและการ
ดําเนินงาน มีผูรับผดิชอบขอมลู 
และกําหนดระยะเวลาในการ
ปรับปรุงขอมูล มีการตดิตามทวง
ถามโดยการประชุมตดิตามการ
ดําเนินงาน โทรศัพท และ e-mail 
เพื่อใหขอมูลครบถวนและทันเวลา
ตอการใชงาน 
 



ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อแผนปรับปรงุ วัตถุประสงค 
ของแผนปรับปรุง 

ตัวชี้วดัหลัก 
ของแผนปรับปรุง 

ตามแผน ปฏิบัติจริง 

ระดับความสําเร็จ 
ในการดาํเนินการ (%)  
หากไมเปนไปตาม 

แผนปรับปรุง โปรดระบุ
ปญหา และแนวทางแกไข 

ผลลัพธของแผนปรับปรุง 

      3. จัดทาํ/พัฒนา/ปรับปรุง 
ฐานขอมูลทีจ่ําเปน และเผยแพร
ขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน 

จัดทาํฐานขอมลูเพิ่มเติม 
ไดแก ฐานขอมลูโรค สถานการณ
โรคที่ผานการวเิคราะหแลว เพื่อ
เปนขอมูลที่ใชในการสนับสนนุการ
วางแผนและการดําเนินงาน มีการ
พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลใหมี
ความทันสมัย ทันตอการใชงาน 

ผลลัพธ: มีฐานขอมูลที่
จําเปนตอการสนับสนุนการ
วางแผนและการดําเนินงาน ทีท่ัน
ตอการใชงาน ตามกําหนด
ระยะเวลาการสงขอมูล 

 
4. ประชาสัมพันธใหผูใชขอมูล 
(User) กลุมตางๆ ทราบ  

- มีการทําหนังสือแจงการใช
งานฐานขอมูลโรคของ สคร.5 ถึง
ผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขเขต 13 สาธารณสุข
นิเทศเขต 13 นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดในเขต 13 
ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใน
เขต 13 ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ประจําจังหวดัในเขต 13 เพื่อ
ประชาสัมพันธการใชงาน
ฐานขอมูล แจงคูมือการใชงาน
ฐานขอมูล และรหสัผานในการ
เขาใชงานสาํหรับฐานขอมูลที ่



ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อแผนปรับปรงุ วัตถุประสงค 
ของแผนปรับปรุง 

ตัวชี้วดัหลัก 
ของแผนปรับปรุง 

ตามแผน ปฏิบัติจริง 

ระดับความสําเร็จ 
ในการดาํเนินการ (%)  
หากไมเปนไปตาม 

แผนปรับปรุง โปรดระบุ
ปญหา และแนวทางแกไข 

ผลลัพธของแผนปรับปรุง 

      จํากัดสทิธิ์การเขาถึง 
- จัดทําหนังสือแจงรหสัผาน

ในการเขาใชฐานขอมูล Online 
สคร.5 ใหกับกลุมงานตางๆ ใน
หนวยงานทราบ และมีการ
ประชาสัมพันธการใชงาน แจง
ปรับปรุงขอมูล ผาน e-mail 

- จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการจัดทําฐานขอมูลขาว
กรองเตือนภัยผานเว็บไซต ของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร
ระบบฐานขอมลูโรค ใหหนวยงาน
สาธารณสุขในเขต 13 ทราบ 
ผลลัพธ: มีการ

ประชาสัมพันธการใชงาน
ฐานขอมูลโรคใหบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน
ทราบ ผานทางการประชุม 
หนังสือแจง และ e-mail ซึ่งมผีู
เขาใชงานเว็บไซตทั้งหมด 
16,650 ราย (ตั้งแต 1 ต.ค.49 - 
26 ก.ย.50) และมีผูเขาใชงาน
ฐานขอมูลโรค จํานวน 621 ราย 
(ตั้งแต 17 ต.ค.49 - 26 ก.ย.50)  
รายงานจากตัวนับ (Counter) 
 
 
 
 
 



ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อแผนปรับปรงุ วัตถุประสงค 
ของแผนปรับปรุง 

ตัวชี้วดัหลัก 
ของแผนปรับปรุง 

ตามแผน ปฏิบัติจริง 

ระดับความสําเร็จ 
ในการดาํเนินการ (%)  
หากไมเปนไปตาม 

แผนปรับปรุง โปรดระบุ
ปญหา และแนวทางแกไข 

ผลลัพธของแผนปรับปรุง 

      5. นําเสนอขอมูลใหผูเกี่ยวของ
นําไปใชในการตัดสินใจและ
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 
(รายงานขอมูล)  

มีการนําเสนอขอมูลผานทาง
เว็บไซตของหนวยงาน ที่ 
www.dpck5.com ใหผูเกี่ยวของ
สามารถเขาใชงานไดตามสทิธิ์การ
เขาถึง ตลอด 24 ชั่วโมง และแจง
ใหผูเกี่ยวของทราบทาง e-mail 

ผลลัพธ: มีการนําเสนอ
ขอมูลทางเว็บไซต สคร.5  
 
6. ประเมินผลการใชประโยชน
ระบบสารสนเทศ สคร.5 (รายงาน
การประเมิน) 

มีการประเมินผลการใช
ประโยชนระบบสารสนเทศ สคร.5 
โดยการจัดทําแบบสอบถามและ
แจงไปยังบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประเมินผลการใชประโยชนระบบ
สารสนเทศ 

ผลลัพธ: กําลงัดําเนินการ 
อยูในระหวางการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 



ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อแผนปรับปรงุ วัตถุประสงค 
ของแผนปรับปรุง 

ตัวชี้วดัหลัก 
ของแผนปรับปรุง 

ตามแผน ปฏิบัติจริง 

ระดับความสําเร็จ 
ในการดาํเนินการ (%)  
หากไมเปนไปตาม 

แผนปรับปรุง โปรดระบุ
ปญหา และแนวทางแกไข 

ผลลัพธของแผนปรับปรุง 

      7. จัดทาํรายงาน  
มีการจัดทํารายงานผล

ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
แผนปรับปรุงองคกร สาํนักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดั
นครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ.
2550 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
วางแผนและการดําเนินงาน  

 
ผลลัพธ: มีรายงานผล

ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
แผนปรับปรุงองคกร โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการวางแผนและการ
ดําเนินงาน 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลความสาํเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรงุองคกร 
ที่เลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 

เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   
: กรณีศึกษาพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวเงินบาํรุง 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จงัหวัดนครราชสีมา 



แบบฟอรมรายงานผลความสําเร็จในการดาํเนินการตามแผนปรับปรุงองคกรที่เลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ชื่อแผนปรับปรุง วัตถุประสงคของ
แผนปรับปรุง 

ตัวชี้วัดหลักของ
แผนปรับปรุง ตามแผน ปฏิบัติจริง 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการ(%) หากไม
เปนไปตามแผนปรับปรุง
โปรดระบุปญหาและแนว

ทางแกไข 

ผลลัพธของแผนปรับปรุง 

โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษา
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวเงิน
บํารุงสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา 
กิจกรรม ประกอบดวย 

พ.ย.49 -  
ก.ย.50 

พ.ย.49 -  
ก.ย.50 

  

1.แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ และคณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

พ.ย.49 ก.ค.49 
(ใชคําสั่ง
เดิมของป 
2549) 

คณะกรรมการเริ่มมีการ
ดําเนินงานตั้งแต เดือน พ.ย.
49 แตไดแตงตั้งอยางเปน
ทางการ ในเดือน ก.พ.
เนื่องจากมีการพิจารณา
เกี่ยวกับคาตอบแทนของ
กรรมการ 

มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะคณะกรรม 
1. คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ออก 
ณ วันที่ 13 ก.ค.49 
2. คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 5 นครราชสีมา  ออก ณ วันที่ 9 
ก.พ. 50 (ปฏิบัติงานจริง พ.ย.49) 

2. ถายทอดความรูระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานแกคณะกรรมการฯ 

เพื่อใหพนักงาน
ราชการและลูกจาง
ชั่วคราวเงินบํารุงใน
สังกัด สคร.5 
นครราชสีมามีการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- รอยละของ
พนักงานราชการ
และลูกจางชั่วคราว
เงินบํารุง ไดรับ
การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

ม.ค. ม.ค.   - มีการถายทอดความรูระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานแกคณะกรรมการและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ โดยใชรูปแบบเชิญ
ประชุมและบรรยายระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการแกผูเขารวมประชุม และ



มอบหมายงานใหไปจัดทํารางตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 
(Individual KPIs) และจัดทํา
แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

3. ศึกษาขอมูลองคกร 
4. วิเคราะหภารกิจหลักผลลัพธสําคัญและ
ตัวชี้วัดผลงานของหนวยงาน 
5. รวบรวมตัวชี้วัดผลงานตําแหนงงาน 

ม.ค. ม.ค.  คณะกรรมการไดมีการศีกษาขอมูล
องคกรประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ 
ภารกิจหลัก กลยุทธ แผนที่กลยุทธ
(Strategy map)ผลลัพธที่สําคัญ
และตัวชี้วัดทั้งBureau 
Scorecard และ Balance 
Scorecard  เพื่อที่จะไดนําไป
ถายทอดและเชื่อมโยงในการจัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

6.จัดทําสรุปตัวชี้วัดผลงานหนวยงานและ
ตําแหนงงาน 
7.เชื่อมโยงระบบสมรรถนะบุคลากรกับ
ระบบบริหารผลงาน 

ก.พ. 
ก.พ. 

ก.พ. 
ก.พ. 

  - ไดตัวชี้วัดผลงานของหนวยงาน กลุม
งาน และตําแหนงงาน รวมทั้งถายทอด
เปาหมายถึงรายบุคคล 
 - ไดสมรรถนะหลักที่เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจหลัก กลยุทธ 
และตัวชี้วัดของหนวยงาน และนําตัวชี้วัด
ผลงานระดับบุคคลรวมทั้ง สมรรถนะ
หลักของบุคคลไปเชื่อมโยงกับระบบ
บริหารผลงาน 

8.ออกแบบระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และ แนวทางการพัฒนา
บุคลากร 

ก.พ. ก.พ.  ไดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวเงิน
บํารุงที่ประกอบดวย 2 สวนไดแก  
  สวนที่ 1 : แบบประเมินผลงานซึ่งมีคา



คะแนน = 50 คะแนน โดยแตละคนจะมี
ตัวชี้วัดประมาณ 4 – 5 ตัวชี้วัดตอคน ดัง
รายละเอียดในแบบประเมินผลงาน 
สวนที่ 2 : แบบประเมินคุณลักษณะใน
การปฏิบัติงาน(สมรรถนะหลัก) ซึ่งมีคา
คะแนน = 50 คะแนน โดยแตละคนมี
สมรรถนะหลักที่คาดหวัง 5 ดานไดแก 
  1. ประสานงาน/มนุษยสัมพันธ 
  2. การทํางานเปนทีม 
  3. ความรับผิดชอบ 
  4. จิตสํานึกในการใหบริการ 
  5. การตรงตอเวลา 
โดยในแตละดาน จะมี 5 Rating และ
มีคาคะแนนถวงน้ําหนักขอละ 20 คะแนน 
รวม 5 ขอ = 100 คะแนน และจะนํามา
หาร 2 จะเหลือ 50 คะแนน เมื่อนําไปรวม
กับคาคะแนนของผลงาน จะเทากับ 100 
คะแนน และมีการแบงระดับการประเมิน
เปน 3 ระดับไดแก 
   80 – 100 คะแนน  =  ดีเดน 
   60 – 79 คะแนน    =  ดี 
   < 60 คะแนน        = ควรปรับปรุง 
และไดมีการลงนามรับรองการปฏิบัติงาน 
ระหวางพนักงานราชการ, ลูกจางชั่วคราว
เงินบํารุง กับ หัวหนางาน และ ผอ.สคร.5 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส.ค. ก.ย. ไดมีการเริ่มประเมินผลใน
สวนที่ 2 : คุณลักษณะใน

 - ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
ในสวนที่ 1 : ผลงาน ไดใหพนักงาน



การปฏิบัติงาน ในเดือน ส.ค.
ตามแผน แตในสวนที่ 1 ที่
เปนสวนผลงานประเมิน
ตรวจหลักฐานวันที่ 28 ก.ย.
และกรรมการประชุม
ประเมินผลในวันที่ 2 ต.ค. 
เนื่องจากคณะกรรมการ
หลายทานติดภารกิจอื่น 
 

ราชการและลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง สง
เอกสารหลักฐานใหคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ 
และพิจารณาใหคาคะแนน 
 - ในสวนที่ 2 : คุณลักษณะในการ
ปฏิบัติงาน (สมรรถนะหลัก) ใชประเมิน
แบบ 180 องศา โดยสงแบบประเมินให
หัวหนางาน, เพื่อนรวมงาน และผูถูก
ประเมิน(ตนเอง) ทําการประเมินแลว
นํามาหาคาเฉลี่ย และถวงน้ําหนักคา
คะแนน 
    หลังจากนั้นไดนําคะแนนทั้ง 2 สวนมา
ระบุ ระดับการปฏิบัติงาน ของแตละ
บุคคล โดยมี 3 ระดับไดแก ดีเดน, ดี และ
ควรปรับปรุง และใหผูถูกประเมินเซ็น
รับทราบผลการประเมินและแจงผลกลับ
ใหหัวหนางานรับทราบ และพัฒนาการ
ดําเนินงานในโอกาสตอไป 

9. เชื่อมโยงผลการประเมินกับการยกยอง
ชมเชย 

ก.ย. ต.ค.  
 

- นําผลการประเมินที่ไดมาเชื่อมโยงกับ
การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป 
ซึ่งจะทําใหพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราวเงินบํารุง พัฒนาตัวเอง ในโอกาส
ตอไป ซึ่งจะสงผลใหหนวยงานมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ และผลักดันการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ใหบรรลุ
วิสัยทัศน ที่กําหนดไวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 




