
สรปุกิจกรรมการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้  
เรื่อง “แกะรอยแนวปฏบิตัทิีด่ี (Best Practice)” 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชมุกลุ่มยุทธศาสตรแ์ละพฒันาองคก์ร สาํนกัโรคตดิต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค 

_______________________ 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นางสุพินดา  ตีระรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2. นางสวิีกา  แสงธาราทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
3. นางมยุรี  โสมเสมสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
4. นางสาวสุดธิดา  แสงยนต์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
5. นางสาวลออรัตน์  เวชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
6. นางสาวกัญญารัตน์  พ่ึงประยูร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
7. นางสาวลักษณาภรณ์  คงเจริญพร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน 
8. นางสาวศรัญญา  พันธ์ุคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
9. นางสาวรตันา  ไชยมูล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
10. นายอัมภัส  วิเศษโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวสุธาทิพย์  สุทธิเมธากร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
12. นางสาวปัณฑิตา  คําไทรแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
13. นางดาวรุ่ง  ปุยเงิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
14. นางสาวอามีนา  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
15. นางสาวศิริพร  กาศหาญ นักวิชาการสาธารณสุข 
16. นางสาวสุชาดา  ลําพูน  นักวิชาการสาธารณสุข 
17. นางสาววัชราภรณ์  วงค์คูณ  นักวิชาการสาธารณสุข 
18. นางสาวธนิษฐา  จันทร์พิลา  นักวิชาการสาธารณสุข 
19. นางสาวจันทร์จิรา  เสนาพรม  นักวิชาการสาธารณสุข 
20. นางสาวสุภนุช  ทรงเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุข 
21. นางสาวมัลลิกา  ผดุงหมาย  นักวิชาการสาธารณสุข 
22. นางสาวมนัสกร  คําทะเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นางสาวสุภัทรตา  ศรีทองแท้ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
24. นางสาวนวพรรษ  อุทัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
25. นางสาวภิญญาดา  ดอนนนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
26. นางสาวกัลยาณี  ดวงตา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
27. นายมนัส  มัดตอฮา นักจัดการงานทั่วไป  
 
 
 
 



เริ่มกิจกรรมเวลา 09.30 น. 
ผลการดําเนินการ 
 กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง โดยนางสีวิกา  แสงธาราทิพย์ (หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้) เกริ่นนําวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แกะรอยแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)” ตามท่ีสํานักโรคติดต่อทั่วไป มีคําสั่งที่ 96/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและคณะทํางานรายหมวด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ จัดทําแผนปรับปรุงองค์กร ช่ือแผน “การปรับปรุงระบบการวัดผลการดําเนินงานของสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป” ซึ่งเป็นการจัดทําแผนตามโอกาสในการปรับปรุง (OFI) เพ่ือลดช่องว่างหมวด 4 ของสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ข้อหน่ึง คือ การนําแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และปรับปรุงหน่วยงาน  
 ในปีงบประมาณ 2560 สํานักโรคติดต่อทั่วไปรับผิดชอบตัวช้ีวัดรวม 55 ตัวช้ีวัด ในไตรมาสที่ 1 
คณะทํางานหมวด 4 จึงดําเนินการจัดกลุ่มตัวช้ีวัดเพ่ือความไวต่อการแก้ปัญหา โดยตัวช้ีวัดที่มีผลกระทบต่อ
ความสําเร็จของหน่วยงานหรือมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 
หรือมีผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ย จะต้องได้รับการติดตามมากเป็นพิเศษ และจัดลําดับ
ความสําคัญให้เป็นกลุ่มที่ 1 ซึ่งตัวช้ีวัดในกลุ่มน้ีควรได้รับการติดตามทุกเดือน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถรับมือ
และแก้ไขสถานการณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้  ตัวช้ีวัดกลุ่มที่ 2 คือ 
ตัวช้ีวัดที่ต้องติดตามมาก ความถี่ในการติดตาม คือ ไตรมาสละ 2 ครั้ง และตัวช้ีวัดกลุ่มที่ 3 คือ ตัวช้ีวัดที่ต้อง
ติดตามเป็นปกติ ความถี่ในการติดตาม คือ ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
 

กิจกรรมชี้แจงแถลงไข โดยนางสีวิกา  แสงธาราทิพย์ (หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ )  อธิบายความหมายของแนวปฏิบัติที่ ดี (Best Practices) ตามนิยามของ American 
Productivity and Quality Center ว่า Best Practice หมายถึง การปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ก่อให้เกิดผลท่ี
เป็นเลิศ หรือวิธีการปฏิบัติใดๆ ที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ หรือก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
 วิธีการปฏิบัติที่จะเรียกได้ว่าเป็น Best Practices มีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี 

1. วิธีการปฏิบัติน้ัน ดําเนินการให้บรรลุผลได้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าหรือ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร หรือเป็นวิธีการปฏิบัติที่สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กรได้ 

2. วิธีการปฏิบัติน้ัน ผา่นกระบวนการนําไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ทําให้
เกิดคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง หรือวิธีการปฏิบัติน้ันมี PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ดีขึ้น 

3. องค์กรสามารถบอกเล่าวิธีการปฏิบัติน้ันได้ว่า “ทําอะไร” (what) “ทําอย่างไร” (how) 
และ “ทําไมจึงทํา หรือ ทําไมจึงไม่ทํา” (why) 

4. ผลลัพธ์จากวิธีการปฏิบัติน้ัน เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อกําหนดของการพัฒนาคุณภาพ
เชิงระบบ 

5. วิธีการปฏิบัติน้ัน สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยสําคัญที่ชัดเจน และปัจจัยน้ันก่อให้เกิด
การปฏิบัติที่ต่อเน่ืองและย่ังยืน 

6. วิธีการปฏิบัติน้ัน ใช้กระบวนการจัดการความรู้ เช่น การเล่าเร่ือง (Storytelling) ในการ
ถอดบทเรียนการดําเนินการ (ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.gotoknow.org/posts/113893) 
 คณะทํางานหมวด 4 จัดทํา Flowchart แสดงระบบการติดตามและพิจารณาผลการดําเนินงาน เพ่ือ
ดําเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของสํานักโรคติดต่อทั่วไปเมื่อสิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 พบว่า แนว



ปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการ ได้แก่ ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคในส่วนที่สํานักโรคติดต่อ
ทั่วไปรับผิดชอบ จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ ร้อยละของตําบลในการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
งานสนับสนุน ได้แก่ ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานสํานักโรคติดต่อทั่วไป BuSc 4 : ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบหลักการทํางานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานว่า ทําอย่างไรจึงได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practices นางสีวิกา  แสงธาราทิพย์ ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
BuSc 4 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ จึงเล่าเคล็ดลับการวางแผนการทํางาน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้งานประสบความสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ว่า ประกอบด้วย 1) การติดตาม Template เป็น
ระยะๆ อย่างต่อเน่ือง 2) การตรวจสอบรายละเอียดใน Template 3) การทําความเข้าใจขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 4) การกําหนดแผนปฏิบัติงานภาพรวม 5) การดําเนินการตาม
กิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน 6) การกํากับ/ติดตามการดําเนินงานรายกิจกรรม และรวบรวมปัญหา-
อุปสรรค ทันทีหลังจบกิจกรรมน้ันๆ 7) หากพบปัญหา-อุปสรรค ให้ปรับกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบตามความ
จําเป็นโดยทันที 8) การเก็บรวบรวมเอกสาร/หลักฐานการประเมินผลทันที (รายขั้นตอน) 9) การสรุปผลการ
ดําเนินงานทันที (รายขั้นตอน) และ 10) การประชุม/หารือ ร่วมกับผู้เก่ียวข้องเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง 
หลังจากน้ัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มงานต่างๆ เช่น กลุ่มโครงการตามพระราชดําริฯ กลุ่มโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก ฯลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน  
 

 กิจกรรมร่วมกันสร้าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิจารณาตรวจสอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละคน
ว่า ปัจจุบันดําเนินการถึงขั้นตอนไหน มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดอย่างไร โดยนําหลักการและข้ันตอนการทํางาน
ของแผนงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของสํานักฯ มาประยุกต์ใช้กับงานที่
รับผิดชอบให้มีผลการทํางานที่ดีย่ิงขึ้น 
 

เลิกกิจกรรม เวลา 11.30 น. 
 

------------------------------------------ 
 

นางสาวอามีนา  แสงจันทร์ ผู้สรุปกิจกรรม 
นางสีวิกา  แสงธาราทิพย์ ผู้ตรวจสรุปกิจกรรม 

2 มิถุนายน 2560 
 

 


