
การประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง ตามเกณฑ ์FL2.0
และแผนปิดชอ่งวา่ง (GAP) รายหมวด

จ าเรญิ  บณุยรงัษี กลุม่พฒันาองคก์ร 

วนัพธุที ่ 27  ธนัวาคม  2560
ณ   หอ้งประชุม Blueberry ช ัน้ 3

โรงแรมเบสทเ์วสเทริน์ พลสั แวนดา แกรนด์ จงัหวดันนทบรุี



โครงสรา้งของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ระดบัพืน้ฐาน ฉบบัที่ 2

2



ตารางการประชุมวางแผนด าเนนิการ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล 
PMQA ประจ าปีงบประมาณ 2561

ปี 2560 ปี 2561

กจิกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

1 ประชุมทบทวนลกัษณะส าคญัขององคก์รและ
ประเมนิองคก์รดว้ยตนเองตามโปรแกรม Self 
Certified FL 2.0 ประจ าปี 61

19 18

4 ประชุมหมวดที ่1 การน าองคก์ร 13

5 ประชุมหมวดที ่2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์
เลอืก

15

6 ประชุมหมวดที ่3 การใหค้วามส าคญัของ
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  ควรแยก
กลุม่ผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

12

7 ประชุมหมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการ
จดัการความรูไ้ดป้ระเมนิ

11
(4.2)

12 
(4.1)

8 ประชุมหมวด 5  การมุง่เนน้บคุลากร 27 21

9 ประชุมหมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการ
ปฏบิตักิาร

4

10 ประชุมคณะกรรมการ PMQA: 
เพือ่ก ากบัตดิตาม /ตรวจ internal audit / 
แทรกวาระสรปุในการประชุม กวป.

/ / /

ลกูศรสสีม้ ก ากบั ตดิตาม  , ลกูศรสชีมพู สรปุและรายงานผล
ไมเ่กนิ 25 ธ.ค.60  วางแผนปิด GAP รายหมวด , สง่ผลการทบทวนลกัษณะส าคญัขององคก์รและผลการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง          
ไมเ่กนิ 31 ม.ค.61 สง่แผนปิด GAP ให ้กพร.คร.



หลกัธรรมาภบิาล 

1) หลกัประสทิธผิล ผลการปฏบิตัริาชการทีบ่รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายของแผนการปฏบิตัริาชการ 

2) หลกัประสทิธภิาพ การบรหิารราชการตามแนวทางการก ากบัดแูลทีด่ี
มกีารออกแบบกระบวนการปฏบิตังิาน โดยใช ้

เทคนคิและเครือ่งมอืบรหิารทีเ่หมาะสม 

3) หลกัการตอบสนอง การใหบ้รกิารทีส่ามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะ
เวลาทีก่ าหนด และสรา้งความเชือ่ม่ันความไวว้างใจ 
การตอบสนองตอ่ความตอ้งการทีห่ลากหลาย

4) หลกัภาระความ
รบัผดิชอบ 

การแสดงความรับผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละ
ผลงานตอ่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้รวมถงึแสดงความ
ส านกึในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ

5) หลกัความโปรง่ใส กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา สามารถ
ชีแ้จงได ้และสามารถรูท้กุขัน้ตอนในการด าเนนิ
กจิกรรม และสามารถตรวจสอบได ้

6) หลกัการมสีว่นรว่ม กระบวนการทีท่กุกลุม่มโีอกาสในการรับรู ้ท าความ
เขา้ใจ รว่มแสดงทัศนะ เสนอปัญหา รว่มแกไ้ข 
การตดัสนิใจ และรว่มในการพัฒนา 



หลกัธรรมาภบิาล 

7) หลกัการกระจายอ านาจ การถา่ยโอนอ านาจ การตดัสนิใจ ทรัพยากร และ
ภารกจิจากสว่นราชการสว่นกลางใหแ้กห่น่วยการ
ปกครองอืน่ และภาคประชาชนด าเนนิการแทน 
โดยมอีสิระตามควร 

8) หลกันติธิรรม การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั
ในการบรหิารราชการดว้ยความเป็นธรรมไมเ่ลอืก
ปฏบิตั ิและค านงึถงึสทิธเิสรภีาพของผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี 

9) หลกัความเสมอภาค การไดรั้บการปฏบิตัแิละไดรั้บบรกิารอยา่งเทา่เทยีม
กนั โดยไมม่กีารแบง่แยกในดา้นตา่งๆ หรอืการ
เลอืกปฏบิตั ิ

10) หลกัมุง่เนน้ฉนัทาคติ การหาขอ้ตกลงทั่วไปภายในกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี ซึง่เกดิจากการใชก้ระบวนการเพือ่หาขอ้คดิเห็น
จากกลุม่บคุคลทัง้ทีไ่ดรั้บประโยชน ์และเสยี
ประโยชน ์



นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี แนวทางปฏบิตั/ิกจิกรรม

1. แนวทางปฏบิตัติามนโยบายดา้นรฐั สงัคมและ 
ส ิง่แวดลอ้ม

1.1 สนับสนุนใหม้กีารจัดการสิง่แวดลอ้มทีส่วยงาม  
ถกูสขุลกัษณะ  เหมาะสม  มคีวามปลอดภยั และ
พทิักษ์สิง่แวดลอ้ม

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์HWP 

1.2 ควบคมุ ก ากบั ตรวจสอบ ระบบการก าจัดของ
เสยีใหไ้ดม้าตรฐาน  เพือ่ไมใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์HWP 

1.3 ก าหนดแนวทางการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนดา้นการ
ประหยัดพลงังานในองคก์ารและการใชท้รัพยากรใน
การปฏบิตังิานทีคุ่ม้คา่

ตามแนวปฏบิตัหิลกัเกณฑ์
นโยบายประหยัดพลงังานของ
ส านักฯ (บห.)



นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี แนวทางปฏบิตั/ิกจิกรรม

2. แนวทางปฏบิตัติามนโยบายดา้นผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

2.1  พัฒนาระบบ และคณุภาพการใหบ้รกิารแกผู่รั้บ
บรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งตอ่เนือ่ง ทันตอ่
สถานการณ์และไดม้าตรฐานสากล

พัฒนาระบบและคณุภาพการ
ใหบ้รกิาร(หมวด 3)

2.2  พัฒนาชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น ขอ้
รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ และระบบการจัดการขอ้
รอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ

พัฒนาชอ่งทางการรับฟังความ
คดิเห็น ขอ้รอ้งเรยีน
(หมวด 3)

2.3  ส ารวจและประเมนิความพงึพอใจ และความไมพ่งึ
พอใจของผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใชใ้น
การปรับปรงุการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลอยา่งสม ่าเสมอ

ส ารวจและประเมนิความพงึพอใจ
และไมพ่งึพอใจ(หมวด 3)



นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี แนวทางปฏบิตั/ิกจิกรรม

3. แนวทางปฏบิตัติามนโยบายดา้นองคก์าร

3.1  พัฒนาระบบการควบคมุภายในและบรหิารความ
เสีย่งใหค้รอบคลมุอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสและ
ตรวจสอบได ้

พัฒนาระบบการควบคมุภายใน
และบรหิารความเสีย่ง

3.2  สง่เสรมิการถา่ยทอด แลกเปลีย่นความรู ้
ประสบการณ์และทักษะอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มรับการ
เปลีย่นแปลง และการสรา้งนวตักรรมทีก่อ่ใหเ้กดิการ
พัฒนางานป้องกนั ควบคมุโรคทีเ่ป็นประโยชนแ์ละ
ปลอดภยัตอ่สขุภาพประชาชน

กจิกรรมถา่ยทอด แลกเปลีย่น
ความรู ้(หมวด4)

3.3  ผลกัดนั สง่เสรมิ พัฒนาและยกระดบัการ
ด าเนนิงานตามแนวทางการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ

พัฒนาและยกระดบัการด าเนนิ 
งานตามแนวทางการพัฒนา
คณุภาพบรหิารจัดการภาครัฐ 
ในภาพรวม

3.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มลู
ใหม้คีณุภาพเป็นปัจจบุนั สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย เพือ่

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอ้มลูใหม้ี



นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี แนวทางปฏบิตั/ิกจิกรรม

4. แนวทางปฏบิตัติามนโยบายดา้นผูป้ฏบิตังิาน

4.1  การถา่ยทอดแผนปฏบิตักิารการบรหิารทรัพยากร
บคุคล เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการบรหิารทรัพยากรบคุคล
ประจ าปี

กจิกรรมถา่ยทอดแผนปฏบิตักิาร
การบรหิารทรัพยากรบคุคล

4.2  วางระบบการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรอยา่ง
ทั่วถงึและตอ่เนือ่งทัง้ในสว่นของสมรรถนะดา้นความรู ้
และความสามารถในการท างาน

อบรม/เรยีนรูใ้นการท างาน

4.3 การถา่ยทอดแผนปฏบิตักิารเสรมิสรา้งความผกูพนั
ของบคุลากรส านักโรคไมต่ดิตอ่

กจิกรรมถา่ยทอดแผนปฏบิตักิาร
เสรมิสรา้งความผกูพัน

4.4  ก าหนดแนวทาง มาตรฐานทางดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรมของบคุลากรทกุระดบัและจัดโครงการ/
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิบคุลากรมคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวาม
ผาสกุและคณุภาพชวีติทีด่อียา่งตอ่เนือ่งและเป็นระบบ

ก าหนดแนวทาง มาตรฐานดา้น
คณุธรรม จรยิธรรมของบคุลากร
ทกุระดบั และจัดโครงการ/
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิบคุลากร



หมวด 1 การน าองคก์ร 

องคป์ระกอบ แผนปฏบิตักิาร / ด าเนนิการ การเชือ่มโยงการด าเนนิการ

LD1 วสิยัทัศน์ คา่นยิม สือ่สารวสิยัทัศน ์คา่นยิม พันธกจิที่
ปรับใหม่

- บคุลากรทกุทา่นรับทราบวสิยัทัศน ์
คา่นยิม พันธกจิทีป่รับใหม่

LD2 ธรรมาภบิาล ผูบ้รหิารปฏบิัตติามหลักธรรมาภบิาล
และสรา้งธรรมาภบิาลแกบ่คุลากร

- ผูบ้รหิารประเมนิผูใ้ตบ้ังคับบัญชา
ตามหลักธรรมาภบิาล นโยบายก ากบั
องคก์ารทีด่ ี4 ดา้น เชือ่มหมวด 2,3 
- บคุลากรประเมนิการน าองคก์ารของ
ผูบ้รหิาร

LD3 สรา้งสภาพแวดลอ้ม ให ้
บรรลพัุนธกจิและสง่เสรมิการ
เรยีนรูร้ะดับองคก์ารและบคุคล

สรา้งสภาพแวดลอ้ม สง่เสรมิการ
เรยีนรูร้ะดับองคก์ารและบคุคล เพือ่
รองรับการเปลีย่นแปลง และเสรมิการ
จัดอบรม change management ให ้
บคุลากร+สง่เสรมิบรรยากาศการ
เรยีนรูร้ว่มกนัภายในองคก์าร

- กระจายอ านาจ ทบทวนค าสัง่ 
กฎระเบยีบ SOP เชงิยทุธศาสตร ์SOP
ควบคมุภายใน กจิกรรมแลกเปลีย่น 
เรยีนรู ้เชือ่มกบัหมวด 4 ,5 แตล่ะกลุม่
ประเมนิทบทวนแผน และปรับแผน   
มรีายงานผลการปฏบิัตงิานเสนอในที่
ประชมุ ลงLine gr. รายงานประจ าปี

LD4 ก ากบัการดแูลองคก์าร  
ทีด่ ีความรับผดิชอบตอ่การ
ปฏบิัตงิาน

SOP ควบคมุภายใน พัสด ุการเงนิ
ตดิตามประเมนิผล (PA , งบประมาณ 
และกระบวนการ โครงการ/กจิกรรม)

คกก.กกบ.,กวป.คกก.ตดิตามขอ้
รอ้งเรยีน ส ารวจพงึพอใจ ไมพ่งึพอใจ
การปฏบิัตอิยา่งยตุธิรรมกบัคนใน,นอก

LD5 จัดการผลกระทบทางลบ ส านักฯ ไมม่ผีลกระทบทางลบตอ่
สงัคม แตไ่ดว้างแผนเพิม่เตมิกจิกรรม 
CSR

จัดท าแผน / จัดกจิกรรม CSR เชน่
กจิกรรมจติอาสา ปลกูป่า



นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี

นโยบายด้านรัฐ 
สังคม สิ่งแวดล้อม

นโยบายด้าน
ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายด้านองค์การ
นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัตงิาน

มาตรการ / โครงการ



หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์
องคป์ระกอบ แผนปฏบิตักิาร / ด าเนนิการ การเชือ่มโยงการด าเนนิการ

SP1 จัดท าแผนยทุธศาสตร์ กระบวนการจัดท าแผนยทุธศาสตร ์
วางแผนพัฒนาใหด้ขีึน้ โดยเพิม่การ
จัดท า Guideline เรือ่ง “การจัดท าแผน
ยทุธศาสตร”์

- ยทุธศาสตร ์NCD ชาติ
- ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
- ยทุธศาสตรล์ดการบรโิภคเกลอื
- ก าลังด าเนนิการยทุธศาสตรป้์องกัน
การจมน ้า

SP 2 รวบรวมวเิคราะห์
ขอ้มลูและพัฒนา
สารสนเทศ

รวบรวมวเิคราะหข์อ้มลูและพัฒนา
สารสนเทศเพือ่ใชใ้นการวางแผน
ยทุธศาสตร ์ปัจจบุันมกีารวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิระบาด แตย่งัขาดการ Mapping 
Analysis ขอ้มลูใหค้รอบคลมุ

ปรกึษาการปิดGAP กบัศนูยข์อ้มลู
สารสนเทศ และบรูณาการเชือ่มโยง
หมวด 4 การจัดการขอ้มลูสารสนเทศ 
และ หมวด5 เรือ่งการพัฒนาบคุลากร
(อบรม Mapping Analysis ในอนาคต)

SP3 จัดท าแผนปฏบิัตกิาร

และถา่ยทอดสูก่ารปฏบิัติ

ด าเนนิการสือ่สารแผนไปสูผู่เ้กีย่วขอ้ง
ตอ่ไป 

กลุม่ยศ.และ ทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจัดแผนปฏบิัตกิารรว่มบรูณาการ
การท างานกบัเครอืขา่ย

SP 4 ตดิตาม คาดการณ์

ผลการด าเนนิงานทัง้แผน

ระยะสัน้ ระยะยาว และ

เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่

- ตดิตามและคาดการณ์ความส าเร็จของ
แผน และเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่
- ถา่ยทอด ตชว.ส านักฯ ลงสูบ่คุลากร
เนน้การหาปัจจัยความส าเร็จเชงิคณุภาพ 
สูก่ารวดัผลเชงิรปูธรรม

- กลุม่ยศ. และทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจัดแผนฯเปรยีบเทยีบผลด าเนนิ 
การกบัคูแ่ขง่
- ทกุกลุม่/ศนูย ์มอบหมายงานตัวชีว้ดั
ลงสูบ่คุคล เชือ่มโยงสูก่ารประเมนิ
บคุลากรเสรมิแรงจงูใจ เนน้การบรหิาร
ความเสีย่งแบบบรูณาการทั่วองคก์ร 



หมวดที ่3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

องคป์ระกอบ แผนปฏบิตักิาร / ด าเนนิการ การเชือ่มโยงการด าเนนิการ

CS1 รวบรวมขอ้มลู

สารสนเทศของผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

การน าขอ้มลูสารสนเทศ(ความตอ้งการ/
ความคาดหวงัของผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่น
ไดเ้สยี) ไปใชใ้นการวางแผนปรับปรงุ
ผลผลติและบรกิาร ท าแบบสอบถาม
ภาพรวมส านักฯ ทีห่นา้เวปไซดส์ านักฯ 
ในไตรมาสที ่4 ของทกุปี

แบบสอบถามภาพรวมของส านักฯ

CS2 ประเมนิความพงึพอใจ
ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

ประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีพัฒนาผลผลติ 
และบรกิาร

ทกุกลุม่ประเมนิความพงึพอใจของ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ตอ่บรกิาร /ผลผลติ
*ผลผลติ=คูม่อื แนวทาง วจิัย นวัตกรรม ฯ
*บรกิาร=การพฒันาองคค์วามรู ้การสือ่สาร
รณรงค ์การพัฒนาเครอืขา่ยฯ 

CS3 ประเมนิความไมพ่งึ

พอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี 

ประเมนิความไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตอ่ผลผลติและ
บรกิาร 

ทกุกลุม่ทีจั่ดบรกิาร/ผลติภัณฑ์

ประเมนิและวเิคราะหปั์จจัยของความ

ไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิาร และผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี 

CS4 สือ่สารสรา้งความ 

สัมพันธข์องผูรั้บบรกิาร 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

การใชเ้ทคโนโลยใีนการสือ่สาร ไดแ้ก่ 
ไลน์กลุ่ม  การลงพืน้ทีส่รา้งสัมพันธ์
เครอืข่าย

เครอืขา่ยผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี ของแตล่ะกลุม่

CS5 การจัดการเรือ่งขอ้

รอ้งเรยีนของผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

จัดตัง้คณะท างานจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
การตดิตามผลทกุเดอืน รายงานทกุ 6 
เดอืน และปรับปรงุ Flow chart การ
จัดการขอ้รอ้งเรยีน



หมวดที ่4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้
องคป์ระกอบ แผนปฏบิตักิาร / ด าเนนิการ การเชือ่มโยงการด าเนนิการ

IT1 การเลอืก รวบรวม

ตัววดัการด าเนนิงานที่

ส าคัญ 

การคัดเลอืก รวบรวมตัววดัผลการด าเนนิงาน 
การลงขอ้มลู ตชว.ผา่นระบบ EstimateSM

ผูรั้บผดิชอบ ตชว./ผูรั้บผดิชอบ
โครงการ บันทกึรายละเอยีดของการ
ด าเนนิงาน ผา่นระบบ EstimateSM

IT2 การวเิคราะห์
ทบทวนผลการด าเนนิ 
งานในการบรรลุ
วตัถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตร์

มกีารวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน ปรับปรงุการ
ท างานตอ่เนือ่ง

EstimateSM เป็นระบบรายงานผลที่
ผูบ้รหิาร /ผูรั้บผดิชอบ ตชว.สามารถ
ดงึดขูอ้มลูของการด าเนนิงานแต่ละ
ขัน้ตอนตาม template ได ้

IT 3 การรวบรวม 

ถา่ยทอดองคค์วามรูท้ี่

จ าเป็นในองคก์ร

การคัดเลอืกองคค์วามรู ้และเพิม่การสือ่สาร 

การประเมนิการถอดบทเรยีนภายในองคก์ร 

และจัดกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

Morning Talk เดอืนละครัง้ (แตล่ะกลุม่ควรมี

หวัขอ้จัดการความรูต้ามบทบาทภารกจิ)

- กลุม่ตา่งๆมหีวัขอ้องคค์วามรูท้ี่
จ าเป็น  แลกเปลีย่นรว่มกนัของ

บคุลากรในส านักฯบรูณาการหมวด 1

IT4 ขอ้มลูสารสนเทศ
มคีวามครอบคลมุ 
ถกูตอ้ง ทันสมัย และ
ปลอดภัย รวมถงึมี
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีม่รีปูแบบทีใ่ช ้งานงา่ย
สาหรับผูใ้ชง้านทัง้
ภายในและภายนอก
สว่นราชการ 

ยังขาดรปูแบบการน าเสนอผลขอ้มลูทีส่ามารถ
น าไปใชไ้ดทั้นเวลาและงา่ย เสนอใหม้ ี
Dashbroad บนเวปไซต์ ทีแ่สดงผลลัพธข์อง
การด าเนนิงาน เพือ่ตดิตาม เรง่รัดและปรับ
การด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามผลลัพธท์ีไ่ด ้
ตัง้เป้าหมายไว ้

ปรกึษาการปิดGAP : กลุม่/ศนูย์
ขอ้มลูสารสนเทศ จัดท า Dashbroad
ทัง้นีจ้ะเป็นการบรูณาการเชือ่มโยง
หมวด 2 และเสนอใหป้ระเมนิการ
เขา้ถงึการใชง้านขอ้มลูสารสนเทศ
ดา้นโรคไมต่ดิตอ่ และการบาดเจ็บ
บนเวปไซตส์ านักฯ 



หมวดที ่5 การมุง่เนน้บคุลากร
องคป์ระกอบ แผนปฏบิตักิาร / ด าเนนิการ การเชือ่มโยงการด าเนนิการ

HR 1 จัดท าแผน 
พัฒนาทรัพยากรบคุคล
ทีส่นับสนุนยทุธศาสตร ์

ทบทวนแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากร
บคุคล 3 ปี (60-62) และท าแผนปฏบิัตกิาร
บรหิารทรัพยากรบคุคล 1 ปี ใหส้อดคลอ้งกนั 
และด าเนนิการตามแผน

กลุม่ บห. กลุม่ พอ. และ 
คณะท างานหมวด 5

HR 2 ดแูลปัจจัย
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ดา้นสขุภาพ 

ความปลอดภัย และ
สวสัดภิาพในการท างาน

คณะท างาน HWPปฏบิัตติามเกณฑข์อ้ก าหนด
และมกีารปรับสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ดา้นสขุภาพ ความปลอดภัย และสวสัดภิาพ
ในการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง

กลุม่ บห. กลุม่ พอ. และ 
คณะท างาน HWP.

HR 3 ความผกูพันและ 
ความพงึพอใจของ
บคุลากร

วเิคราะห ์ด าเนนิการสรา้งความผกูพันตอ่
องคก์รใหห้ลากหลาย ครอบคลมุ

แตล่ะกลุม่ของบคุลากร และตดิตามผล
Happinometer

กลุม่ บห. กลุม่ พอ. และ 
คณะท างานหมวด 5

HR 4 การเรยีนรู/้การ
พัฒนาของบคุลากร มี
การประเมนิประสทิธผิล
และประสทิธภิาพ

วเิคราะหว์างแผนพัฒนาสมรรถนะบคุลากร
ของส านักฯ ตอ่เนือ่ง (PMS ; IDP) รองรับ
ความตอ้งการขององคก์ร และการเปลีย่น 
แปลงในอนาคต และ ประเมนิผลการพัฒนา

กลุม่ บห. กลุม่ พอ. และ 
คณะท างานหมวด 5



หมวดที ่6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร
องคป์ระกอบ แผนปฏบิตักิาร / ด าเนนิการ การเชือ่มโยงการด าเนนิการ

PM1 ก าหนดขอ้ก าหนดที่
ส าคัญของผลผลติ บรกิารและ
กระบวนการ (SOP)

ออกแบบผลผลติ บรกิารและกระบวนการ
ท างานเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ

ทกุกลุม่/ศนูยท์ีเ่กีย่วขอ้ง
ด าเนนิงานตามกระบวนการ SOP
และขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ 

PM 2 การจัดการกระบวนการ ด าเนนิการเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ 
และรายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด
ของกระบวนงาน ทัง้นีเ้พือ่น าไปสูป่รับปรงุ
และพัฒนางาน เชือ่มโยงคณุภาพของ
ผลผลติและบรกิาร

ทกุกลุม่/ศนูยท์ีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนนิ 

งานตามกระบวนการและตอ้ง

รายงานผลการด าเนนิงานตาม

ตัวชีว้ดัของกระบวนงาน น าไปสู่

การปรับปรงุและพัฒนางาน

PM 3 Process analysis 

ปรับปรงุกระบวนงาน

การท า Process analysis กระบวนงาน 
ปรับปรงุ และ ประเมนิความพงึพอใจของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซ ้าอกี
ครัง้ และน าผลไปปรับปรงุกระบวนงาน
อยา่งเป็นระบบ

ผูรั้บผดิชอบกระบวนการ ตอ้งท า
Process analysis ปรับปรงุ
กระบวนงาน เพือ่ลดความ
ผดิพลาด การท างานซ ้าและความ
สญูเสยีของกระบวนการ 

PM 4 การเตรยีมความพรอ้ม
ตอ่ภัยพบิัตหิรอืภาวะฉุกเฉนิ 

ทบทวนและปรับปรงุ SOP แผนประคอง
กจิการ โดยเฉพาะแนวปฏบิัตดิา้นขอ้มลู
สารสนเทศ

ทบทวนSOP แผนประคองกจิการ
ใหต้อ่เนือ่ง มกีารซอ้มแผนอคัคภีัย 
จลาจล และแนวปฏบิัตดิา้นขอ้มลู
สารสนเทศ

PM 5 การสรา้งนวตักรรม การสรา้งนวตักรรมน ามาใชป้ระโยชนใ์น
กระบวนการ (จะจัดประชมุระดมสมอง    16
ม.ค.61 เพือ่เสนอแนวทางและวธิกีารสรา้ง
บรรยากาศใหเ้กดินวตักรรม)

การรับเอาความคดิ กระบวนการ 
เทคโนโลย ีหรอืผลผลติซึง่อาจ
เป็นของใหมม่าปรับใช ้เพือ่การ
ท างานในรปูแบบใหม ่

*  ขอ้เสนอ : คณะท างานหมวด 6 ปีตอ่ไป ควรเป็น ผูท้ ีร่บัผดิชอบหลกัทีด่ าเนนิงานตามกระบวนการส าคญั






