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ตัวชี้วัดค ารับรองฯ รวมถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินผลการ
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วิสัยทัศน์ของส ำนักโรคไม่ติดต่อ  

“ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579” 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักโรคไม่ติดต่อ มีดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อที่มี

สาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และ
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(2) ก าหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ  การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม 
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ
หรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบ
บริการที่ไม่เหมาะสม 

(4) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม          
โรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม 
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(5) เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือ 
ปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการ
ที่ไม่เหมาะสม 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ที่มำของข้อมูล: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2552 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2543   

พันธกิจของส ำนักโรคไม่ติดต่อ  
 1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  วิจัย นวัตกรรมในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่
ได้มาตรฐานสากล 

2. ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ กฎหมาย กฏระเบียบและมาตรการด้านการเฝ้าระวัง โรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  เทคโนโลยี  วิจัย นวัตกรรม ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ 
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ค่ำนิยมของส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
 ค่ำนิยม คือ “MOPH” เป็นค่านิยมที่ก าหนดให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับค่านิยมกรมควบคุมโรค 
เพ่ือให้บุคลากรของส านักโรคไม่ติดต่อ เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน และถ่อมตนอ่อนน้อม  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เน้นหนักใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

M : Mastery เป็นนายตนเอง หมายถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีส านึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม  

O : Originality เร่ งสร้างสิ่ งใหม่  หมายถึ ง สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่ ง ใหม่  ที่ เหมาะสมและ                 
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

P : People centered ใส่ใจประชาชน หมายถึง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานเพ่ือ
ประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้”   

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม  หมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็นเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนร่วม  
 
ส ำนักโรคไม่ติดต่อ ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 2 สายงาน โดยมี 8 กลุ่มงาน ดังนี้ สายงาน
ขับเคลื่อนองค์กร:  มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผล 
และกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ และระบาดวิทยา กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศ และระหว่างประเทศ 
และสายงานหลัก: มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร และกลุ่มป้องกันการ
บาดเจ็บทั่วไป และมีรองผู้อ านวยการ 4 คน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า แก่กลุ่มงานต่างๆ  
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 แบ่งตำม
กลุ่มงำนที่รับกำรถ่ำยทอด  
 กรอบการประเมินผล แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Base) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area 
base) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ (Potential Base) โดยส านักโรคไม่ติดต่อจะต้องด าเนินการใน
องค์ประกอบที่ 1 2 4 และ 5 (ดังแสดงในตารางที่ 1) ดังนี้   

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัด และกลุ่มงานที่รับการถ่ายทอด 

ประเด็นกำรประเมิน 
ผลกำรปฎบิัติรำชกำร 

ตัวชี้วัด น้ ำหนัก  กลุ่มงำนที่รับกำรถ่ำยทอด 

องค์ประกอบท่ี 1 Functional Base 
 1.1.1 ระดับความส าเร็จในการพฒันาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบตัิงานไดจ้ริง 

10 กลุ่มพัฒนาองค์กร 

 1.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยดา้นการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ  

10 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ 

  1.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับอ าเภอ (D-RTI) 

10 กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจาก
การจราจร 

  1.2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ในการป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

10 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

องค์ประกอบท่ี 2  Agenda Base  

 2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

10 กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป 

องค์ประกอบท่ี 4 Innovation Base  
 4.1 ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วน าไปใช้ประโยชน์ 10 กลุ่มเทคโนโลยี สารสเทศ และ

ระบาดวิทยา 
 4.2 ระดับความส าเร็จของการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 10 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 4.3 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการบริหารจัดการองค์กรไดต้ามเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคก าหนด  

10 กลุ่มพัฒนาองค์กร 

องค์ประกอบท่ี 5 Potential Base 

 5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

10 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและ
ประเมินผล 

 5.2 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิรปูองค์กร 10 กลุ่มพัฒนาองค์กร 

รวม 100   
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ตารางท่ี 2 กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หน่วยงานที่รับถ่ายทอด 

ผลการปฎบิัติราชการ 1 2 3 4 5 
องค์ประกอบท่ี 1 Functional Base  

  1.1 ตัวช้ีวัดการบรรลุความส าเร็จของระบบป้องกันควบคุมโรคให้ไดม้าตรฐาน  
    1.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(EOC) และทมีตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

10 5 1 0.5 0.5 2 1 กลุ่มพัฒนาองค์กร 

    1.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

10 5 1 2 2.5 3 5 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ 

  1.2 งานภารกิจหลักหน่วยงาน 
    ส านัก/สถาบัน งานภารกิจหลักแผนงานควบคุมโรค 2 ตัวช้ีวัด 
     1.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (D-RTI) 
10 5 1 1.5 2.5 4 5 กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจาก

การจราจร 
     1.2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพ NCD Clinic Plus ใน

การป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
10 5 1 2 3 4 5 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

องค์ประกอบท่ี 2  Agenda Base                     
  2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่

ประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด 

10 5 1 2 3 3.5 5  กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
ทั่วไป 
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ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หน่วยงานที่รับถ่ายทอด 

ผลการปฎบิัติราชการ 1 2 3 4 5 
องค์ประกอบท่ี 4 Innovation Base                     

  4.1 ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมทีห่น่วยงานสร้างใหม่แล้วน าไปใช้ประโยชน์ 10 5 1 2 3 4 5 กลุ่มเทคโนโลย ีสารสเทศ 
และระบาดวิทยา 

  4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของหน่วยงาน 10 5 1 2 3 3.5 5 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
  4.3 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการบรหิารจดัการองค์กรได้

ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด  
10 5 1 2 3 3.5 5 กลุ่มพัฒนาองค์กร 

องค์ประกอบท่ี 5 Potential Base  

  
5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาต ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
10 5 1 2 3 4 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและ

ประเมินผล 
  5.2 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร 10 5 1.5 3 3.5 4 5 กลุ่มพัฒนาองค์กร 

รวม 100               
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน (ส านัก/สถาบัน ) 
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้

สถำนกำรณ์ (SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 
2. หน่วยวัด :  ระดับ 
3. น้ าหนัก :   10 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
 4.1 หน่วยงานที่ต้องด าเนินการ ส ำนัก สถำบัน ทุกหน่วยงำน ยกเว้นกองบริหำรและหน่วยงำนขนำดเล็ก  

4.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง หมายถึง กำรด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง โดยด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
ขั้นตอนที่ 1 - 5 

4.3 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง สถำนที่ที่ใช้
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของกลุ่มภำรกิจต่ำงๆ ภำยใต้ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรสั่งกำร 
ประสำนงำน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยำกรให้เกิดขึ้นอย่ำงสะดวกรวดเร็วในภำวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจำก
จะหมำยถึงห้องท ำงำนและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำงำนแล้ว ยังหมำยรวมถึงระบบงำน และบุคลำกรที่ร่วมปฏิบัติงำน
ในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขด้วย 

4.4 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีมปฏิบัติกำรที่มี
ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมข้อมูล เพ่ือติดตำม ตรวจจับ และประเมินสถำนกำรณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำตอบสนองต่อสถำนกำรณ์นั้นๆ 
 4.5 ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team :  JIT)  หมายถึง ทีมปฏิบัติกำร 
ที่มีควำมสำมำรถในกำรเฝ้ำระวัง สอบสวน ควบคุมโรคหรือภัยสุขภำพ โดยสำมำรถอธิบำยกำรกระจำยกำรเกิดโรค
ตำมบุคคล เวลำ สถำนที่ สำมำรถค้นหำสำเหตุ และแหล่งรังโรค เพ่ือน ำไปสู่กำรควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งส่ง
ต่อข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติกำรกลับไปยังผู้บริหำร และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงท ี
 4.6 การพัฒนาศูนย์ EOC หมายถึง กำรพัฒนำศูนย์ EOC เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรภำวะฉุกเฉินทุกโรคและภัย
สุขภำพได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นระบบ มีควำมเป็นเอกภำพ มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย โดยมีกำรพัฒนำ 3 ด้ำน ดังนี้  

1. ด้ำนระบบงำน (System) หมำยถึง ระบบงำน เช่น แผน มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำร (SOP) งบประมำณ  
2. ด้ำนอุปกรณ์ (Stuff) หมำยถึง ห้องส ำหรับให้ทีมปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินท ำงำน มีโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบข้อมูลที่มีควำมรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสถำนกำรณ์ สำมำรถ
เชื่อมโยงได้ ระบบแสดงผลกำรประมวลข้อมูลข่ำวสำร และระบบสื่อสำร  

3. ด้ำนก ำลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) หมำยถึง หน่วยงำนจะต้องก ำหนดและมีกำรวำงแผนแบ่ง
บุคลำกรที่สำมำรถระดมมำช่วยด ำเนินกำรในภำวะฉุกเฉินได้ ให้รับผิดชอบกลุ่มภำรกิจต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งมีกำรฝึกอบรมควำมรู้และทักษะเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริงเมื่อมี
ภำวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 
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 4.7 All Hazards Plan (AHP) หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรควบคุมทุกโรคและภัยสุขภำพ ส ำหรับหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพได้ทันต่อสถำนกำรณ์ และมีประสิทธิภำพ ใช้ในกรณีท่ีมีกำรประกำศภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข 

4.8 Hazard Specific Plan (HSP) หมายถึง แผน แนวทำงหรือคู่มือปฏิบัติกำรที่เตรียมไว้ล่วงหน้ำ
ส ำหรับกำรตอบโต้สถำนกำรณ์โรค หรือภัยสุขภำพที่จ ำเพำะ เช่น แผนรับมือโรคไข้หวัดนก โรคทำงเดินหำยใจ
ตะวันออกกลำง หรือโรคเมอร์ส แนวทำงกำรจัดกำรน้ ำท่วม เป็นต้น 
 4.9 Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน ที่ก ำหนดขึ้นโดย      
ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศำสตร์ภำยใต้ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ที่ก ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ยุทธศำสตร์ และวิธีกำรปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงำนที่น ำไปปฏิบัติ 
 4.10 แผนระดมสรรพก าลัง หมายถึง แผนงำนที่จัดท ำขึ้นอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรด้ำนอัตรำก ำลังคน 
โดยก ำหนดขั้นตอน เพ่ือรองรับหรือเรียกคืนกำรด ำเนินงำนให้กลับสู่ภำวะปกติ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำร
ปฏิบัติงำน สำมำรถด ำเนินกำรในกิจกรรมหรือกระบวนกำรหลักในระดับที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อมี
เหตุกำรณ์ที่ท ำให้กำรปฏิบัติงำนปกติต้องหยุดชะงัก  
 4.11 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านโรค/ภัยสุขภาพ หมายถึง กระบวนกำรที่ท ำควำมเข้ำใจกับธรรมชำติ
ของควำมเสี่ยง และก ำหนดระดับของควำมเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ Single overall risk level หรือ Likelihood 
หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนโรคและภัยสุขภำพ 

4.12 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หมำยถึง แพทย์ สัตวแพทย์ และนักวิชำกำรสำธำรณสุข  
4.13 การประเมินความเสี่ยง Rapid Risk Assessment (RRA) หมายถึง กำรน ำข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำด

วิทยำและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มำอธิบำยเหตุกำรณ์/โรค/ภัย ผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยท ำกำรรวบรวม และวิเครำะห์ด้ำน
ควำมเสี่ยง ผลกระทบ ควำมเร่งด่วนของสถำนกำรณ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเตรียมรับเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 

5.  สูตรการค านวณ:  

ขั้นตอนที่ 4 
ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ที่

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงน้อยคนละ 
๒ ครั้งต่อปี 

= จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนได้อย่ำงน้อยคนละ ๒ ครั้งต่อปี X 100 
จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้ถูกก ำหนดให้ปฏิบัติงำนในเวร SAT 

และ JIT ทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 5   
ร้อยละรำยงำน RRA ที่มคีุณภำพผ่ำนเกณฑ์ =  จ ำนวนรำยงำน RRA ที่มีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ X 100 

จ ำนวนสัปดำห์ที่ต้องท ำรำยงำน RRA ทั้งหมด 
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6.  เกณฑ์การให้คะแนน : ก ำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ กำรด ำเนินงำนแต่ละ
ขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนที่ 

1 
ขั้นตอนที่ 

2 
ขั้นตอนที่ 

3 
ขั้นตอนที่ 

4 
ขั้นตอนที่ 

5 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 

1      
0.5      
0.5      
2    

  
1     

 
7.  เงื่อนไขของตัวชี้ วัด : ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนที่มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ส่งรำยชื่อ        
มำปฏิบัติงำนตำมเวร SAT และ JIT ร้อยละ 60 

8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559 2560 2561 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) 
ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 

  

ร้อยละรำยงำน RRA ที่มีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ตัวชี้วัดใหม่ ปี พ.ศ.2562 

9. รายละเอียดการด าเนินงาน:  
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 1. ผู้บริหำร กอง ส ำนัก สถำบัน (ที่ยังไม่
ผ่ำนกำรอบรม) ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข (ICS ส ำหรับผู้บริหำร) 
2. บุคลำกรใหม่ของทุกหน่วยงำนผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตร ICS เบื้องต้น ร้อยละ 100  
หมายเหตุ :  
1. หลักสูตร ICS ส ำหรับผู้บริหำร/เบื้องต้น 
กอง ครฉ. เป็นผู้จัดกำรอบรม 
2. ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรและรอง
ผู้อ ำนวยกำรทุกคน (ตำมค ำสั่งแต่งตั้งของกรมฯ) 
 

1 1. รำยชื่อผู้บริหำรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข (ICS ส ำหรับผู้บริหำร) ครบ 9 
ชั่วโมง 
2. รำยชื่อบุคลำกรใหม่ ผู้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตร ICS เบื้องต้น ครบ 9 ชั่วโมง 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

2 1. จัดท ำ All Hazards Plan  
2. จดัท ำ Hazard specific plan ตำมผล
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนโรค/ภัยสุขภำพ  
หมายเหตุ :  
1. กอง ครฉ. เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ประสำนกำรจัดท ำ  All Hazards Plan 
ของส่วนกลำง 

0.5 1. All Hazards Plan (AHP)  
2.Hazard Specific Plan (HSP) ตำมผลกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนโรค/ภยัสุขภำพ จัดท ำ 
HSPอย่ำงน้อย 1 โรค/ภัยสุขภำพ   
3. สรุปรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำน
โรค/ภัยสุขภำพ ตำมแบบฟอร์มที่ 1 หรือ
เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงด้ำนโรค/ภัยสุขภำพ 

3 มีกำรจัดท ำ Business Continuity Plan 
และ Surge capacity plan ตำมมำตรฐำน
ที่ก ำหนด และจะต้องมีกำรก ำหนดให้
บุคลำกรในต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
(รวมทั้งต ำแหน่งอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 
ทั้งท่ีเป็นข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร) 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ปฏิบัติงำน
ในเวร SAT และ JIT 

0.5 1. มี Business Continuity Plan  
2. มี Surge capacity plan 

4 เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้ถูกก ำหนดให้ปฏิบัติงำนใน
เวร SAT และ JIT ปฏิบัติกำรในกลุ่มงำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงน้อยคนละ ๒ ครั้ง 
ต่อปี 

คะแนน 0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละ <70 70 80 90 100 

หมำยเหตุ :  
1. คิดร้อยละจำกรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ที่

ถูกก ำหนดให้มำปฏิบัติงำน  
นับเฉพำะคนที่ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยคนละ ๒ ครั้ง/ปี 

2 ทุกคนที่มีชื่อปฏิบัติงำนได้อย่ำงน้อยคนละ ๒ 
ครั้งต่อปี ได้ ๒ คะแนน คะแนนที่ได้จะคิด
เป็นสัดส่วนของเจ้ำหน้ำที่ที่ถูกก ำหนดให้
ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 

5 ผู้ปฏิบัติงำนใน  SMEs (Subject Master 
Experts) ของกอง ส ำนัก สถำบัน สำมำรถ
จัดท ำรำยงำน Rapid Risk Assessment 
(RRA) ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

1 ๑. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรจัดเวรส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนใน SMEs (Subject Master 
Experts) (ได้ 0.25 คะแนน) 
๒. รำยงำน RRA ที่มีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ตำม 
(จ ำนวน) ข้อสั่งกำร/ ที่ได้รับมอบหมำย 
- ทุกครั้งตำมที่ได้รับมอบหมำย ได้ 0.75 คะแนน  
- มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ครบทุกครั้ง ได้ 0.5 คะแนน  
- ร้อยละ ๖๐ ถึงร้อยละ ๘๐ ได้ 0.25 คะแนน  
- ท ำได้น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ได้ 0 คะแนน  



  

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 221061 10 

 

หมายเหตุ : กรณีไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
     กรณีไม่เสนอผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 

10. เป้าหมาย : ไตรมำสที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 1  
ไตรมำสที่ 2 ด ำเนินกำรได้ 3 ขั้นตอน 
ไตรมำสที่ 3 ด ำเนินกำรได้ 4 ขั้นตอน 
ไตรมำสที่ 4 ด ำเนินกำรได้ 5 ขั้นตอน 

11. แหล่งข้อมูล : รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค 

12.วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรำยงำนตำมแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์
(Estimates SM) 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
ไตรมำสที่ 1 ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ไตรมำสที่ 2 ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 3 ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 4 ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2562 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :  
 14.1 แบบฟอร์มที่ 1 รำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงส ำคัญของโรคและภัยสุขภำพ  

15. ผู้ก ากับตัวชี้วัด : 
ระดับกรม : กองควบคุมโรคและภัยสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1. นำยสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้ำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองควบคุมโรคและภัยสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน 

0 2590 3155 ppanlar@yahoo.com 

2. นำงสำวบวรวรรณ ดิเรกโภค 0 2590 3238 Borworn67@gmail.com 
3. นำงอัญชลี สิทธิชัยรัตน์ 0 2590 3246 Un_run@yahoo.com 
4. นำงสำวกีรติกำนต์ กลัดสวัสดิ์ 0 2590 3158 k.kiratikarn@gmail.com 

ระดับหน่วยงาน : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

นางนิตยา  พันธุเวทย์ 0 2590 3979 nitayabh@gmail.com, 
ncd0424.3@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:nitayabh@gmail.com
mailto:ncd0424.3@gmail.com
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16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ระดับกรม :  
ชื่อผูจ้ัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

1. นำงสำวประภำพร สมพงษ์ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

0 2590 3157 Lookmaew_p@hotmail.com 

2. นำงสำวธนัชชำ ไทยธนสำร 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

0 2590 3157 milkthanatcha@gmail.com 

3. นำงสำวปรัชญำ ประจง 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

0 2590 3157 minnie-mintt@hotmail.com 

4.นำงคัดคนำงค์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

0 2590 3158 kadkanang_tub@hotmail.com 

5.นำยนัทธพงศ์ อินทร์ครอง 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

0 2590 3158 nattaponginkrong@gmail.com 

6. นำงสำวอรณิชชำ กำรคำน 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

0 2590 3239 onnitcha.k@gmail.com 

 
ระดับหน่วยงาน : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

ชื่อผูจ้ัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 
1. นำงสำวปิยนุช  จันทร์อักษร 0 2590 3979 piya-chan@hotmail.com 
2. นำงสำวกมลวรรณ ใจงำม 0 2590 3979 evveevve52@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการถ่ายระดับสู่บุคคล 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม พ.ศ.2561-31 มีนำคม พ.ศ.2562) และ รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน-30 กันยำยน พ.ศ.2562) 
รอบ ๖ เดือนแรก (1 ตุลาคม พ.ศ.2561 - 31 มีนาคม พ.ศ.2562) 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 รวบรวมรำยช่ือผู้บริหำรของหน่วยงำน และ
รำยช่ือบุคลำกรใหม่  ที่ยังไม่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข (ICS ส ำหรับผู้บริหำร) 

0.5 ทะเบียนรำยชื่อผู้บริหำรของหน่วยงำน และรำยชื่อ
บุคลำกรใหม่ ที่ยังไมผ่่ำนกำรอบรมหลักสูตรระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (ICS 
ส ำหรับผู้บรหิำร) 

๒ อ ำนวยกำรให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนที่ยังไม่
ผ่ำนกำรอบรม และบุคลำกรใหม่ ทุกคนเข้ำรับ
กำรอบรมหลักสูตรระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (ICS ส ำหรับผู้บริหำร) 

1.5 ทะเบียนรำยชื่อผู้บริหำรของหน่วยงำน และรำยชื่อ
บุคลำกรใหม่ ที่ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (ICS 
ส ำหรับผู้บรหิำร)ครบ 9 ช่ัวโมง 

๓ จัดท ำ All Hazards Plan โดย กอง ครฉ. เป็น
หน่วยงำนหลักในกำรประสำนกำรจัดท ำ All 
Hazards Plan ของส่วนกลำง 

1  มี All Hazards Plan (AHP)  
 

4 จัดท ำ Hazard specific plan (HSP)  ตำมผล
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนโรค/ภัยสุขภำพ  

1 มี HSP ตำมผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนโรค/    
ภัยสุขภำพ อย่ำงน้อย 1 โรค/ภยัสุขภำพ 

5 วิเครำะหค์วำมเสี่ยงส ำคัญดำ้นโรคและภยั
สุขภำพ (ตำมแบบฟอร์มแนบท้ำย) 

1 สรุปรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงส ำคัญด้ำนโรค
และภัยสุขภำพ ตำมแบบฟอร์มที่ 1 หรือเครื่องมือ
อื่นๆ ที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนโรค/ภัย
สุขภำพ 

6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2562) 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 ทบทวนรำยช่ืออัตรำก ำลังคนของหน่วยงำนที่เข้ำ
ร่วมสนับสนุนหรือปฏิบัติงำนในศูนย์ปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉิน (EOC) ตำมระดับควำมรุนแรงของ
โรคและภัยสุขภำพที่กรมควบคุมโรคก ำหนดไว้ 
(4 ระดับ) 

0.5 ทะเบียนรำยช่ืออัตรำก ำลังคนของหน่วยงำนที่เข้ำร่วม
สนับสนุนหรือปฏิบัติงำนในศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC) ตำมระดับควำมรุนแรงของโรคและภัยสุขภำพ
ที่กรมควบคุมโรคก ำหนดไว้ (4 ระดับ) 

2 จัดท ำ Business Continuity Plan และ Surge 
capacity plan ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และ
จะต้องมีกำรก ำหนดให้บุคลำกรในต ำแหน่ง
นักวิชำกำรสำธำรณสุข (รวมทั้งต ำแหน่งอื่นๆ 
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งที่เป็นข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำร) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๖๐ ปฏิบัติงำนในเวร SAT และ JIT 

1 1. มี Business Continuity Plan  
2. มี Surge capacity plan 

3 เจ้ ำหน้ ำที่ ที่ ได้ ถูกก ำหนดให้ปฏิบั ติ งำนใน 
เวร SAT และ JIT ปฏิบัติกำรในกลุ่มงำนที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงน้อยคนละ ๒ ครั้งต่อป ี
 

2 ทุกคนท่ีมีชื่อปฏิบัติงำนไดม้ำกกว่ำ ๒ ครั้งต่อปี ได้ ๒ 
คะแนน คะแนนท่ีได้จะคดิเป็นสัดส่วนของเจ้ำหน้ำท่ี
ที่ถูกก ำหนดให้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

4 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใน  SMEs (Subject Master 
Experts) ของกอง ส ำนัก สถำบัน สำมำรถ
จัดท ำรำยงำน Rapid Risk Assessment (RRA) 
ได้ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

1 ๑. หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องมีกำรจดัเวรส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มภำรกิจยุทธศำสตร์ทุกสัปดำห์ 
(ได้ 0.25 คะแนน) 
๒. รำยงำน RRA ที่มีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ตำม 
(จ ำนวน) ท่ีทีม SAT มอบหมำย 
- ทุกครั้งตำมที่ทีม SAT มอบหมำย ได้ 0.75 คะแนน 
- มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ครบทกุครั้ง ได้ 0.5 
คะแนน 
- ร้อยละ ๖๐ ถึงร้อยละ ๘๐ ได้ 0.25 คะแนน 
- ท ำได้น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ได้ 0 คะแนน 

5 สรุปผลกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบตัิกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
ในภำพรวมโดยครอบคลุมด้ ำนระบบงำน 
(System) ด้ำนอุปกรณ์ (Stuff) ด้ำนก ำลังคนท่ีมี
สมรรถนะ (Staff) เสนอผู้บริหำรหน่วยงำน  

0.5 รำยงำนสรุปผลกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC) ในภำพรวม 
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แบบฟอร์มที่ 1 

รายงานการประเมินความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพ 
 

ชื่อเหตุการณ์  
.................................................................. 

วันที่ประเมินความเสี่ยง 
…………………………………………….. 

ผู้ท าการประเมินความเสี่ยง 
ชื่อ ................................................................ 
ต าแหน่ง ....................................................... 

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 

 

 

ระดับที่ท าการประเมินความเสี่ยง (ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/อื่นๆ) …………………………………………….. 
ข้อมูลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของโรค 
             สถานการณ์ย้อนหลัง ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ........................................................................  
........................................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ .............................................................................................  
 

             สถานการณป์ัจจุบัน ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ........................................................................  
...................................................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................................ 
 

              การด าเนินการเพ่ือควบคุมโรคหรือจัดการกับภัยสุขภาพ...........................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................  
 

              ลักษณะความเสี่ยงจ าเพาะ เช่น เชื้อโรคเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ ..............................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................................  
....................................................................................................................................................................................... ............. 
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แหล่งที่มาของข้อมูล  

ชื่อผู้รายงาน ............................................................................... ... ต าแหน่ง .............................................................................. 
หน่วยงาน ...................................................................................... เบอร์โทร .................... ......................................................... 
วันที่ .................................................................................................................................................................................. 
ความเสี่ยงที่พบ  

    เหตุการณ์นี้ผิดปกติหรือไม่                           ผิดปกติ                   ไม่ผิดปกติ 

    โอกาสการแพร่กระจายของโรคและภัยสุขภาพในวงกว้าง 
............................................................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... . 
   ผลกระทบทางสาธารณสุข (affected population)     
............................................................................................................................. ........................................................................... 
................................................................................................................................. ....................................................................... 
  โอกาสจะแพร่กระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  
.................................................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ............................................................................................................................  
  ความรุนแรงของโรคหรือภัยสุขภาพ 
................................................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
 วิธีการรักษา/วิธีป้องกันได้ที่มีประสิทธิภาพของโรคหรือภัยสุขภาพ 
............................................................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................... 
ลักษณะของภัยคุกคาม (Hazard) 

 

ลักษณะของการสัมผัส (Exposure assessment : ลักษณะ, จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยง) 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลหรือควบคุมต่อภาวะ/โรค/ภัยสุขภาพในครั้งนี้ (context assessment) 

 

การประเมินระดับความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพ (จากการวิเคราะห์ Risk estimation)  
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ไม่ใช่ ใช่ 

ไม่ใช่ ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

ต่ า สูง ต่ า สูง 

ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

 
การประเมินระดับความเสี่ยง  (Single overall risk level) 

 1. เหตุกำรณ์นีผ้ิดปกติหรือไม ่

2. โรคมโีอกาสแพร่กระจายในวงกว้างได้หรือไม่ 2. โรคมโีอกาสแพร่กระจายในวงกว้างได้หรือไม่ 

3. มีผลกระทบทางสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหน 3. มีผลกระทบทางสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหน 

4. โรคหรือภยัสุขภาพมีความรุนแรงหรือท าให้
เสียชีวิตได้มาก 

4. โรคหรือภยัสุขภาพมีความรุนแรงหรือท าให้
เสียชีวิตได้มาก 

4. โรคหรือภยัสุขภาพมีความรุนแรงหรือท าให้
เสียชีวิตได้มาก 

5. โรคหรือภยัสุขภาพน้ี มีวิธีรักษาได/้ 

 มีวิธีป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. โรคหรือภยัสุขภาพน้ี มีวิธีรักษาได/้ 

 มีวิธีป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. โรคหรือภยัสุขภาพน้ี มีวิธีรักษาได/้ 

 มีวิธีป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. โรคหรือภยัสุขภาพน้ี มีวิธีรักษาได/้ 
 มีวิธีป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

เสี่ยงต่ ามาก เสี่ยงต่ า เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก 
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1. ตัวช้ีวัดที ่1.1.2 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนวิจัยด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
2. หน่วยวัด  :  ระดับ  
3. น้้ำหนัก   :  ร้อยละ 10  
4. ค้ำอธิบำยตัวช้ีวัด  :   
 4.1 กำรด้ำเนินงำนวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรตั้งแต่ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปัญหำ ช่องว่ำงองค์ควำมรู้
เพ่ือมำจัดตั้งโจทย์วิจัย หรือกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปัญหำ ช่องว่ำงจำกกำรท ำงำนประจ ำ เพื่อตั้งโจทย์วิจัยงำนประจ ำ
สู่งำนวิจัย (Routine to Research: R2R) ในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนงำน จำกนั้นด ำเนินงำนพัฒนำโครงร่ำงวิจัย
ที่ระบุกำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุไว้ใน   
โครงร่ำงวิจัย และจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress report) หรือรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Full paper) หรือนิพนธ์
ต้นฉบับ (Manuscript) 
 4.2 งำนวิจัยด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ หมำยถึง  

(1) วิจั ย พ้ื นฐำน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) วิจั ยประยุกต์ 
(Applied research) กำรพัฒนำทดลอง (Experimental development)  และ กำรวิจัยประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุข (Health Technology Assessment) ที่ส่งผลต่อกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่ด ำเนินกำร      
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยใช้งบประมำณจำกทุกแหล่งทุนทั้งภำยในและภำยนอกกรมฯ ซึ่งเป็นงำนวิจัยที่หน่วยงำน 
เป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้วิจัยร่วม หรือสนับสนุนงบประมำณ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัย  

ทั้งนี้ โครงกำรวิจัยที่เบิกจ่ำยจำกงบประมำณหมวดรำยจ่ำยอ่ืน (วิจัย) ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ต้องยื่นโครงร่ำงวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัย หรือ 

(2) งำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research: R2R) ที่ส่งผลต่อกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่
หน่วยงำนด ำเนินกำรเองและแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยใช้งบประมำณจำกทุกแหล่งทุนทั้งภำยในและ
ภำยนอกกรมฯ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัย 

โดยโครงร่ำงวิจัยต้องระบ ุดังนี้ 
4.2.1 แผนกำรด้ำเนินงำนวิจัย หมำยถึง แผนงำนในโครงร่ำงวิจัยที่ระบุรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนิน

กิจกรรมวิจัย โดยเป็นกิจกรรมที่เริ่มด ำเนินกำรภำยหลังจำกโครงร่ำงวิจัยได้ผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัยแล้ว 
เช่น กำรประสำนพ้ืนที่ศึกษำวิจัย กำรเตรียมทีมวิจัย กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทำงห้องปฏิบัติกำร กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรวิจัย เป็นต้น และก ำหนดระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ ไม่รวมกิจกรรมกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัย โดยจัดท ำแผนในรูปแบบตำรำง Gantt Chart  

4.2.2 กำรน้ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย กำรตีพิมพ์ในวำรสำร
หรือกำรน ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร กำรถ่ำยทอดให้ชุมชนหรือองค์กร ผลิตเชิงพำณิชย์ พัฒนำหรือปรับปรุง
กระบวนงำน  
 4.3 หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนวิชำกำร 27 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรม
สุขภำพ ส ำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กองระบำดวิทยำ กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม  
กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กองโรคไม่ติดต่อ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กองวัณโรค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองงำนคณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ สถำบันบ ำรำศนรำ
ดูร สถำบันรำชประชำสมำสัย สถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กองควบคุมโรคและภัยสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน และ
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12  
 

รำยละเอียดตัวชี้วัดตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำน กรมควบคุมโรค ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 1 :  Functional Base 
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5. สูตรกำรค้ำนวณ : ขั้นตอนที่ 3 และ 4  

ร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุไว้

ในโครงร่ำงวิจัย 
= 

จ ำนวนกิจกรรมที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ x 100 
จ ำนวนกิจกรรมตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุไว้ใน

โครงร่ำงวิจัยทั้งหมด 

หมำยเหตุ : กรณีโครงกำรวิจัยด ำเนินกำรมำกกว่ำ 1 ปี ให้นับจ ำนวนเฉพำะกิจกรรมตำมแผนในปีงบประมำณนั้นๆ 
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ชื่อตัวชี้วัด คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน
วิจัยด้ำนกำรป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัย
สุขภำพ 

1      
2      

2.5      
3      
5      

7. เงื่อนไขตัวชี้วัด :  
 7.1 ส ำนัก/สถำบัน/สคร. (หน่วยงำนวิชำกำร) เลือกด้ำเนินกำรตำมข้อ 4.2 (1) หรือ (2) อย่ำงน้อยหน่วยงำน
ละ 1 เรื่อง  
 7.2 วิจัยพื้นฐำน/ วิจัยประยุกต์/ กำรพัฒนำทดลอง/ กำรวิจัยประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
สำมำรถก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเกินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได ้
  ทั้งนี้  หำกเป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำนเกินปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขั้นตอนที่ 1-3 (รอบ ต.ค.-มี.ค.) ให้ใช้         
ผลคะแนนตำมปีที่ผ่ำนมำ 
  7.3 งำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research: R2R) ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2562 
  7.4 กรณี มีหลำยหน่วยงำนของกรมฯ ร่วมกันด ำเนินโครงกำรจะนับผลงำน เป็นของหน่วยงำนผู้วิจัยหลัก 
ยกเว้น กรณี ร่วมกันด ำเนินโครงกำรในลักษณะชุดโครงกำรวิจัย ซึ่งมีผู้วิจัยหลักในแต่ละโครงกำรย่อย ให้นับเป็นผลงำน
ของแต่ละหน่วยงำนตำมตัวชี้วัดนี้ได ้  
  7.5 กรณี ที่หน่วยงำนเป็นผู้วิจัยร่วม หรือสนับสนุนงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับหน่วยงำนนอกสังกัด
กรม ให้นับเป็นผลงำนของหน่วยงำนตำมตัวชี้วัดนี้ได ้
 
8. ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด : 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนวิจัยด้ำนกำร
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

ระดับ 
เป็นตัวชี้วัดใหม่
ปี พ.ศ. 2560 

5 ... 

จ ำนวนผลงำนวิจัยด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภำพ 

เรื่อง 37 33 … 
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9. รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน :  
ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมิน 

1 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปัญหำ ช่องว่ำงองค์
ควำมรู้ หรือช่องว่ำงจำกกำรท ำงำนประจ ำ 
เพ่ือจัดตั้งโจทย์วิจัย หรืองำนประจ ำสู่งำนวิจัย 
(Routine to Research: R2R) และจัดท ำ
โครงร่ำงวิจัยที่ระบุกำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำง
เป็นรูปธรรม  

1  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบโครง
ร่ำงวิจัย ในระบบ Estimates SM ภำยใน
วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

2 เสนอโครงร่ำงวิจัยเพ่ือขอพิจำรณำรับรอง
จริยธรรมกำรวิจัย 
 

1  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบ
หนังสือรับรองจริยธรรมกำรวิจัย หรือ
ควำมเห็นของกรรมกำรต่อโครงร่ำงวิจัย ใน
ระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
มีนำคม พ.ศ. 2562 

3 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุ
ไว้ในโครงร่ำงวิจัยได้ ร้อยละ 40 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 20 25 30 35 40  

0.5 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบ
รำยงำนตำมแบบฟอร์มข้อ 14 ในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 มีนำคม 
พ.ศ. 2562  

4 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุ
ไว้ในโครงร่ำงวิจัยได้ ร้อยละ 80 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 60 65 70 75 80  

0.5 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบ
รำยงำนตำมแบบฟอร์มข้อ 14 ในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2562  

5  5.1 จัดท้ำรำยงำนผลกำรวิจัย  
 กรณีก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
ภำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- มีรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ได้ 0.7 คะแนน 

หรือ มีรำยงำนฉบับสมบูรณ์หรือนิพนธ์ต้นฉบับ
ได้ 1คะแนน 
 กรณีก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเกิน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- มีรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ได้ 1 คะแนน  

1  -  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน ระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ. 2562 พร้อมแนบไฟล์รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ (Progress report) หรือ
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Full paper) หรือ
นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript)  

 5.2 คุณภำพของรำยงำน  
 กรณีก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
ภำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หรือ รำยงำน

ฉบับสมบูรณ์ หรือ นิพนธ์ต้นฉบับ ไม่ตอบ
วัตถุประสงค์กำรวิจัย หัก 0.2 คะแนน 
- รำยงำนฉบับสมบูรณ์ หรือ นิพนธ์

ต้นฉบับ ไม่แสดงถึงแผนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

1  
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ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
หัก 0.2 คะแนน 
 กรณีก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเกิน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ไม่แสดงผลกำร

วิเครำะห์เบื้องต้นที่แสดงแนวโน้มตอบ
วัตถุประสงค์กำรวิจัยหัก 0.2 คะแนน 

หมำยเหตุ : กรณีไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
     กรณีไม่เสนอผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
10. เป้ำหมำย :  

ไตรมำสที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 1 
ไตรมำสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่2 และ 3   
ไตรมำสที่ 3 ถึงข้ันตอนที ่4 
ไตรมำสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 

11. แหล่งข้อมูล : รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค 

12. วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรำยงำนตำมแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Estimates SM) 
13. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล :  
  ไตรมำส 1 ภำยในวันที่ 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
  ไตรมำส 2 ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
  ไตรมำส 3 ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
  ไตรมำส 4 ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2562  

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :  
     14.1 แบบฟอร์มรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร 

15. ผู้ก้ำกับตัวช้ีวัด : ระดับกรม 
ชื่อก้ำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ 02 590 3251-3 cheewananl@gmail.com 
ผู้ก้ำกับตัวช้ีวัด : ระดับหน่วยงำน ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

ชื่อก้ำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ์ 0 2590 3985 pitayarangsarit@gmail.com 
16. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด: ระดับกรม 

ชื่อจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1. นำยปวิตร  คตโคตร 0 2590 3175 Pawit2004@yahoo.com 
2. นำยอภิชำญ ทองใบ 0 2590 3149 api2526@hotmail.com 
 จัดเก็บตัวชี้วัด: ระดับหน่วยงำน ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

ชื่อจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นำงสำวธำริณี พังจุนันท์  0 2590 3979 sendtokob@gmail.com 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดส้ำหรับใช้ในกำรถ่ำยระดับสู่บุคคล 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม พ.ศ.2561-31 มีนำคม พ.ศ. 2562) และรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน-30 กันยำยน พ.ศ. 2562) 

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2562) 
ขั้นตอน

ที ่
รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมิน 

1 วิเครำะหส์ถำนกำรณ์ ปญัหำ ช่องว่ำงองค์ควำมรู้ หรือช่องว่ำง
จำกกำรท ำงำนประจ ำ เพื่อจัดตั้งโจทย์วิจัย หรืองำนประจ ำสู่
งำนวิจัย (Routine to Research: R2R) 

1  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบโครง
ร่ำงวิจัย ในระบบ Estimates SM ภำยใน
วันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

2 จัดท ำโครงร่ำงวิจัยที่ระบุกำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม  1  
3 เสนอโครงร่ำงวิจัยเพื่อขอพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัย 

 
1  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบ

หนังสือรับรองจรยิธรรมกำรวิจยั หรือ
ควำมเห็นของกรรมกำรต่อโครงรำ่งวิจัย ใน
ระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
มีนำคม พ.ศ. 2562 

4 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่ำงวิจัย
ได้ ร้อยละ 30-39 

1  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบ
รำยงำนตำมแบบฟอร์มข้อ 14 ในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันท่ี 25 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

5 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่ำงวิจัย
ได้ มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 40 

1  

รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน  – 30 กันยำยน พ.ศ. 2562) 
ขั้นตอน

ที ่
รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมิน 

1 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่ำงวิจัย
ได้ ร้อยละ 50-69 

1  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบ
รำยงำนตำมแบบฟอร์มข้อ 14 ในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันท่ี 25 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2562 

2 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่ำงวิจัย
ได้ ร้อยละ 70-79 

1  

3 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่ำงวิจัย
ได้ มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 80 

1  

4  จัดท้ำรำยงำนผลกำรวิจัย  
 กรณีก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จภำยใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- มีรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ ได้ 0.7 คะแนน หรือ 

มีรำยงำนฉบับสมบูรณ์หรือนิพนธ์ต้นฉบับได้ 1คะแนน 
 กรณีก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเกินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- มีรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ ได้ 1 คะแนน  

1  -  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน ระบบ 
Estimates SM ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน 
พ.ศ. 2562 พร้อมแนบไฟล์รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ (Progress report) หรือ
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Full paper) หรือ
นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript)  

5  คุณภำพของรำยงำน  
 กรณีก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จภำยใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ หรือ รำยงำนฉบับสมบรูณ ์หรือ 

นิพนธ์ต้นฉบับ ไม่ตอบวตัถุประสงค์กำรวิจัย หัก 0.2 คะแนน 
- รำยงำนฉบับสมบูรณ ์หรือ นิพนธ์ต้นฉบับ ไม่แสดงถึง

แผนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หัก 0.2 คะแนน 

1 
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ขั้นตอน
ที ่

รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมิน 

 กรณีก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเกนิปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562  
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ไม่แสดงผลกำรวิเครำะห์เบื้องต้น

ที่แสดงแนวโน้มตอบวตัถุประสงคก์ำรวิจัยหัก 0.2 คะแนน 

 



 

  

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 221061 23 

 

แบบฟอร์มรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินโครงกำร  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน 
 

ชื่อโครงกำรวิจัย........................................................................................................................................................ 
ชื่อผู้วิจัย................................................................................................................................................................... 
หน่วยงำน................................................................................................................................................................. 
ประเภทกำรวิจัย 

 วิจัยพ้ืนฐำน/ วิจัยประยุกต์/ กำรพัฒนำทดลอง/ กำรวิจัยประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
 งำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research: R2R) 
 
แผนกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร ผลกำรด้ำเนินงำน 

(เช่น ด้ำเนินกำรที่ไหน กับใคร อย่ำงไร เป็นต้น) 
กิจกรรมที่ 1......  
กิจกรรมที่ 2......  
กิจกรรมที่ 3......  

  
  
  
  

สรุป ร้อยละของกำรด้ำเนินกำรตำมแผนกำรด้ำเนินงำนวิจัยท่ีระบุไว้ในโครงร่ำงวิจัย = … % 
 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 

......................................ผูร้ำยงำน 
วันที่รำยงำน .................................... 

โทร. ........................................ 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base 

ตัวชี้วัดภารกิจระดับหน่วยงาน 
1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนในระดับอ ำเภอ    

(D-RTI)  
2. หน่วยวัด : ระดับ  
3. น้ าหนัก : 10 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 4.1 การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (District Road Traffic 
Injury : D-RTI) หมายถึง กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนในระดับอ ำเภอ โดยเกิดจำก
ร่วมกันเลือกประเด็นปัญหำของอ ำเภอ ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) เชื่อมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับอ ำเภอ (ศปถ.อ ำเภอ) ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับท้องถิ่น 
(ศปถ.อปท.) ด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย โดยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและประเด็นปัญหำ เพ่ือไปสู่มำตรกำรป้องกัน 
พร้อมทั้งมีกำรติดตำมประเมินผล  
 4.2 กรอบการด าเนินงาน D-RTI: มีกรอบกิจกรรมด ำเนินงำน 8 กิจกรรม โดยมีเกณฑ์กำรด ำเนินงำน ระดับดี
มำก (Excellent) และดีเยี่ยม (Advanced) รำยละเอียดตำมหนังสือ “แนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกัน กำรบำดเจ็บ
จำกอุบัติ เหตุทำงถนนในระดับอ ำเภอ ปี  2562”  สำมำรถ Download ได้ที่ เว็บไซต์ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
www.thaincd.com) 
 

กรอบกิจกรรมการด าเนินงาน D-RTI+Plus 
ระดับดีมาก
(Excellent) 

ระดับดีเยี่ยม 
(Advanced) 

1) กำรจัดกำรข้อมูลเฝ้ำระวัง และจัดท ำแนวโน้มสถำนกำรณป์ญัหำกำรบำดเจบ็ 
    และเสียชีวิต ตำมหลักระบำดวิทยำกำรบำดเจ็บ คน รถ ถนน แยกรำยต ำบล  
    และกลุ่มอำยุ และข้อมูลปัญหำเฉพำะพื้นที่อ ำเภอ (น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 
    สำมเหลี่ยมปัจจัยก ำหนดสุขภำพ บุคคล, สภำวะแวดล้อม, ระบบที่เก่ียวข้อง)  

ย้อนหลัง 3 ป ี ≥ 5 ปี 

2) กำรสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บและเสียชวีิตฯ โดยใช้ Haddon Matrix 3 คร้ัง/ปี ≥ 5 คร้ัง/ปี 
3) คัดเลือกประเด็นปัญหำทีส่ ำคัญ และวิเครำะห์ประเด็นปัญหำด้วยแผนภูมิ 
    ต้นไม้ (Problem tree) หมำยเหตุ: สำมำรถใช้แนวคิดอื่นไดใ้นกำรวิเครำะห์ 

3 ประเด็น ≥ 5 ประเด็น 

4) กำรประชุมขับเคลื่อน/วำงแผนกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำแบบมีส่วนร่วม 
    ของทีมสหสำขำ (พชอ./ศปถ.อ ำเภอ) และสร้ำงบันไดผลลัพธ์ 

3 คร้ัง/ปี ≥ 5 คร้ัง 

๕) ด ำเนินมำตรกำรกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน              
    โดยสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำของอ ำเภอ 

3 มำตรกำร ≥ 5 มำตรกำร 

๖) กำรจัดตั้งทีมระดบัท้องถิ่น/ต ำบล/หมู่บ้ำน (RTI-Team) และแสดงผลงำน 
    กิจกรรมที่ด ำเนินกำรของ RTI-Team หรือ ศปถ.อปท. 

3 ทีม ≥ 5 ทีม 
หรือทุกต ำบล      

ในอ ำเภอ 
๗) กำรชี้เป้ำและแก้ไขจุดเสี่ยงหรือควำมเสี่ยง (Black Spot) หรือกำรจัดให้มี  
    โซนถนนปลอดภัย (Safety Zone) 
 
 

3 จุด ≥ 5 จุด 

http://www.thaincd.com/
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กรอบกิจกรรมการด าเนินงาน D-RTI+Plus 
ระดับดีมาก
(Excellent) 

ระดับดีเยี่ยม 
(Advanced) 

๘) กำรสรุปผลกำรด ำเนนิงำนและประเมินผลเปรียบเทียบข้อมลู   
    กำรเสียชีวิต, กำรบำดเจ็บ และจ ำนวนคร้ังกำรเกิดอุบัติเหตุ 
    วิเครำะห์ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และปัญหำอุปสรรค (แรงเสริม-แรงต้ำน)  
    และประเมินผลมำตรกำรเฉพำะบำงมำตรกำร 

1 ฉบับ 
มีกำรประเมิน

ภำพรวม 

1 ฉบับ 
มีกำรประเมิน
ภำพรวม และ

มำตรกำรเฉพำะ 

4.3 เป้าหมายการด าเนินงาน D-RTI 
ในปีงบประมำณ 2562 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน D-RTI ดังนี้  
๑) ร้อยละ ๗๐ ของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงด ำเนินกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน     

(D-RTI) (๒๐๐ อ ำเภอ) 
๒) ร้อยละ ๗๐ ของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงที่ด ำเนินกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน (D-RTI) 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับดีมำก (Excellent) (๑๔๐ อ ำเภอ) 
๓) ร้อยละ ๗๐ ของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงที่ด ำเนินกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน (D-RTI) 

มีจ ำนวนผู้บำดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนลดลง (๑๐๐ อ ำเภอ)  
 

5. สูตรการค านวณ:     
จ ำนวนอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงมีจ ำนวนผู้บำดเจ็บรวมกับผู้เสยีชีวิตลดลงจำกปีงบประมำณ 2561 x 100 

                                                  จ ำนวนอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงที่ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก (Excellent) ทั้งหมด   
 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: ก ำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
กำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บ
จำกอุบัติเหตุทำงถนนในระดับ
อ ำเภอ (D-RTI) 

1      
2      
3      
4      
5      

7. เงื่อนไข : ค ำนวณอัตรำร้อยละจำกจ ำนวนอ ำเภอที่มีผู้บำดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลง 

8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด: 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนป้องกันกำร
บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนในระดับอ ำเภอ (D-RTI) 

ระดับ - 4 รอผล 

2) จ ำนวนอ ำเภอท่ีด ำเนินกำรป้องกัน 
กำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน(D-RTI)  

จ ำนวน 678 634 
อ ำเภอ 

696  
อ ำเภอ 

3) จ ำนวนอ ำเภอท่ีด ำเนินกำร D-RTI 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี (Good)  

จ ำนวน - 327  
อ ำเภอ 

309  
อ ำเภอ 
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9. รายละเอียดการด าเนินงาน : 

ขั้นตอน
ที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 วิเครำะห์ข้อมูลและสถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนน เพ่ือก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำย  

1  1) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถำนกำรณ์ และมีกำรก ำหนดพ้ืนที่
เป้ำหมำยโดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
ธันวำคม พ.ศ.2561 

๒ ชี้แจงถ่ำยทอดนโยบำย/ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย/พัฒนำศักยภำพ/
จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนแก่
หน่วยงำนในพื้นท่ีระดับเขต ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ฯลฯ 

1  ๑) หนังสือขออนุมัติจัดประชุม  
2) เอกสำรกำรประชุม 
3) ภำพถ่ำยกิจกรรม 
โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
มีนำคม พ.ศ.2562  

๓ ร้อยละของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงที่ด ำเนินกำร
ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน (D-RTI) เป้ำหมำย 
คือ ๗0% ของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูง (รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบ 1)  

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของ
อ ำเภอเสี่ยง
สูงมำกและ
เสี่ยงสูงที่
ด ำเนินกำร 
D-RTI 

อ ำเภอเสี่ยง
สูงมำกและ

เสี่ยงสูง 
ด ำเนินกำร  
< ๔๐% 

อ ำเภอเสี่ยง
สูงมำกและ

เสี่ยงสูง 
ด ำเนินกำร 
๔๐-๕๐% 

อ ำเภอเสี่ยง
สูงมำกและ

เสี่ยงสูง 
ด ำเนินกำร  
๕๑-๖๐% 

อ ำเภอเสี่ยง
สูงมำกและ

เสี่ยงสูง 
ด ำเนินกำร 
๖๑-๗๐% 

อ ำเภอเสี่ยง
สูงมำกและ

เสี่ยงสูง 
ด ำเนินกำร  
> ๗๐% 

หมายเหตุ: หำกมกีำรปรับเปลีย่นอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเส่ียงสูงของจังหวัด ให้
ท ำหนังสือแจ้งต่อส ำนกัโรคไม่ติดต่อพร้อมทั้งเหตุผลควำมจ ำเป็น 

1  1) เอกสำรสรุปจ ำนวน และรำยชื่อ
อ ำเภอที่ด ำเนินกำร D-RTI ทั้งหมด  
2) เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
รอบ 9 เดือน พร้อมปัญหำอุปสรรค 
แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
พร้อมทั้ง น ำเสนอต่อผู้บริหำรโดย
แนบหลักฐำนในระบบ Estimates 
SM ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ.
2562 

4) จ ำนวนอ ำเภอท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 
ระดับดีมำก (Excellent)  

จ ำนวน - 143  
อ ำเภอ 

104  
อ ำเภอ 

5) จ ำนวนอ ำเภอท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมิน  
ระดับดีเยี่ยม (Advanced) 

จ ำนวน  54  
อ ำเภอ 

136 
อ ำเภอ 

6) จ ำนวนอ ำเภอท่ีมีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตลดลง จ ำนวน - 32  อ ำเภอ เป้ำหมำย 50 
อ ำเภอ 

(รอผลประเมิน) 
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ขั้นตอน
ที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

๔ ร้อยละของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงที่ด ำเนินกำร
ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน (D-RTI) ผ่ำนเกณฑ์
ประเมินระดับดีมำก (Excellent)  ขึ้นไป เป้ำหมำย คือ ๗0% 
ของขั้นตอนที่ 3 (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1) 
 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของ
อ ำเภอที่ผ่ำน
เกณฑ์ประเมิน
ระดับดีมำกข้ึนไป 

<๔๐% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง 

≥๔๐% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง 

≥๕0% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง 

≥๖๐% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง 

≥๗0% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง  

1  1) เอกสำรสรุปประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน D-RTI ของจังหวัด 
พร้อมรำยชื่ออ ำเภอที่ด ำเนินกำร  D-
RTI ผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับดีมำก 
(Excellent) ขึ้นไป ในพื้นที่
รับผิดชอบแยกรำยจังหวัดโดยแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ.
2562  

5 จ ำนวนอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน
ระดับดีมำก (Excellent) ขึ้นไป ที่มีจ ำนวนผู้บำดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนลดลง เป้ำหมำย คือ 70% 
ของขั้นตอนที่ 4 
   
 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของอ ำเภอ
เสี่ยงสูงมำกและ
เสี่ยงสูงที่ผ่ำน
เกณฑ์ประเมิน
ระดับดีมำกข้ึนไป
มีจ ำนวน
ผู้บำดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนน
ลดลง 

<๔๐% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง 

≥๔๐% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง 

≥๕0% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง 

≥๖๐% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง 

≥๗0% 
อ ำเภอ
เสี่ยงสูง
มำกและ
เสี่ยงสูง 

หมายเหต:ุ ใช้ฐำนข้อมูลบริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด 
ระยะเวลำ 11 เดือน : ตุลำคม 2561 – 31 สิงหำคม 2562 ตัดข้อมูล ณ 
วันท่ี 15 กันยำยน 2562 

1  1) รำยงำนสรุปจ ำนวนอ ำเภอที่ผ่ำน
เกณฑ์ประเมินระดับดีมำก 
(Excellent) ขึ้นไป ที่มีผู้บำดเจ็บ
และผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน
ลดลง พร้อมแนบรำยชื่ออ ำเภอ และ
น ำเสนอต่อผู้บริหำรโดยแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ.
2562 

หมายเหตุ :  กรณีไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
      กรณีไม่เสนอผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 

10. เป้าหมาย: ไตรมำสที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 1  
ไตรมำสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่2  
ไตรมำสที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 3 
ไตรมำสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 
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(Small Success) 
 

เป้าหมายรายไตรมาส 
Small Success 

เป้าหมาย 

3 เดือน ๑) วิเครำะห์ข้อมูลและสถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บและเสียชวีิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
    เพื่อก ำหนดอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูง 

6 เดือน ๑) ชี้แจงถ่ำยทอดนโยบำย/ตัวชีว้ัด/เป้ำหมำย/พัฒนำศักยภำพ/จัดอบรม/กิจกรรมแลก 
    เปลี่ยนเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนแก่หน่วยงำนในพืน้ที่ระดบัเขต ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ฯลฯ 

9 เดือน ๑) ร้อยละ ๗๐ ของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงด ำเนินกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ 
     ทำงถนน (D-RTI)  (๒๐๐ อ ำเภอ) 

12 เดือน ๑) ร้อยละ ๗๐ ของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงที่ด ำเนินกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำก 
    อุบัติเหตุทำงถนน (D-RTI) ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับดีมำก (Excellent) (๑๔๐ อ ำเภอ) 
๒) ร้อยละ ๗๐ ของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสีย่งสูงที่ด ำเนนิกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำก 
   อุบัติเหตุทำงถนน (D-RTI) มีจ ำนวนผูบ้ำดเจ็บและผู้เสยีชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนลดลง  
   (๑๐๐ อ ำเภอ) 

11. แหล่งข้อมูล: 
11.1 ข้อมูลจำกกำรด ำเนินงำนของอ ำเภอ: รำยงำนกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนจำกแบบฟอร์ม

รำยงำนของจังหวัด และ สคร. 1 - 12 
11.2 ข้อมูลจ ำนวนผู้บำดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำร D-RTI ใช้ฐำนข้อมูล

บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด ระยะเวลำ 11 เดือน: ตุลำคม 2561  – 31 สิงหำคม 2562 ตัด
ข้อมูลวันที่ 15 กันยำยน 2562 

12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
1. รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตำมค ำรับรองฯ ของ

หน่วยงำนรอบ 3 เดือน (ภำยในวันที่ 25 ธ.ค.61) พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำนลงในระบบ Estimates 
2. รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตำมค ำรับรองฯ ของ

หน่วยงำนรอบ 6 เดือน (ภำยในวันที่ 25 มี.ค.62) พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำนลงในระบบ Estimates 
3. รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตำมค ำรับรองฯ

ของหน่วยงำนรอบ 9 เดือน (ภำยในวันที่ 25 มิ.ย.62) พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำนลงในระบบ 
Estimates 

4.รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตำมค ำรับรองฯ
ของหน่วยงำนรอบ 12 เดือน (ภำยในวันที่ 25 ก.ย. 62) พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำนลงในระบบ 
Estimates 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:  
ไตรมำสที่ 1  ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ไตรมำสที่ 2  ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 3  ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 4  ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2562 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย: ไม่มี 
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15. ผู้ก ากับตัวชี้วัด : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นำงนงนุช  ตันติธรรม 
ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

08 9788 3033 nuchtt@hotmail.com 

16. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1. ดร.ปัญณ์  จันทร์พำณิชย์ 
ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

08 4672 4678 
0 2590 3967 

khajohn_j@hotmail.com 

2. นำยชำญยุทธ วิหกโต 
ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

09 4484 4600  
0 2590 3967 

chanyut677@gmail.com 

3. นำงสำวสุธำทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์ 
ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

08 1818 8915 
0 2590 3967 

suthathip.ncd@gmail.com 

 
  

mailto:nuchtt@hotmail.com
mailto:khajohn_j@hotmail.com
mailto:suthathip.ncd@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการถ่ายระดับสู่บุคคล  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2561-31 มีนำคม 2562) และ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน-30 กันยำยน 2562) 

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2561 - 31 มีนำคม 2562)   

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 วิเครำะห์ข้อมูลและสถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำง
ถนน เพื่อก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย 

1  1) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถำนกำรณ์ และมีกำรก ำหนด
พื้นที่เป้ำหมำย  

2 จัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรในกำรด ำเนินงำน D-RTI เพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนในระดับเขต  

1  1) มีแผนงำนหรือโครงกำร D-RTI 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
เสนอผู้บริหำร 

๓ ชี้แจงถ่ำยทอดนโยบำย/ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย/พฒันำศักยภำพ/จัดอบรม/
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนแก่หน่วยงำนในพืน้ทีร่ะดับเขต 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ฯลฯ 

1 ๑) หนังสือขออนุมัติจัดประชุม  
2) เอกสำรกำรประชุม 
3) ภำพถ่ำยกิจกรรม 

๔ ติดตำมและเน้นย้ ำกำรกำรด ำเนินงำนของจังหวัดให้กำรด ำเนินงำนในรอบ        
6 เดือนแรกให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยกำรจัดประชุมหรือหนังสือติดตำมกำร
ด ำเนินงำน  

๑ ๑) หนังสือขออนุมตัิจดัประชุม 
นิเทศตดิตำม เอกสำรประกอบกำร
ประชุม และภำพถ่ำย  
๒) หนังสือติดตำมกำรด ำเนินงำน
จังหวดั (เอกสำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง) 

๕ สรุปผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน พร้อมปัญหำอุปสรรค  
แนวทำงแก้ปัญหำ และข้อเสนอแนะ  

1 ๑) เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
พร้อมปัญหำอปุสรรค แนวทำงแกไ้ข 
และข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหำร 

 
รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน - 30 กันยำยน 2562) 

ขั้น 
ตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

๑ ลงพื้นที่นิเทศติดตำม แลกเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนในพื้นที ่
อย่ำงน้อย 50% ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 

1 ๑) หนังสือขออนุมัติเดินทำงไป
รำชกำร นิเทศตดิตำม เอกสำร
ประกอบกำรประชุม และภำพถ่ำย                

2 ร้อยละของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงที่ด ำเนินกำรป้องกันกำร
บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน (D-RTI) เป้ำหมำย คือ ๗0% ของอ ำเภอ
เสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูง (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1) 
 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของอ ำเภอ
เสี่ยงสูงมำกและ
เสี่ยงสูงที่
ด ำเนินกำร D-RTI 

อ ำเภอเสี่ยง
สูง 

ด ำเนินกำร  
< ๔๐% 

อ ำเภอเสี่ยง
สูง 

ด ำเนินกำร 
๔๐-๕๐% 

อ ำเภอเสี่ยง
สูง 

ด ำเนินกำร  
๕๑-๖๐% 

อ ำเภอเสี่ยง
สูง 

ด ำเนินกำร 
๖๑-๗๐% 

อ ำเภอเสี่ยง 
สูง  

ด ำเนินกำร      
> ๗๐% 

หมายเหต:ุ หำกมีกำรปรับเปลี่ยนอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงของจังหวัด ให้
ท ำหนังสือแจ้งต่อส ำนักโรคไม่ติดต่อพร้อมท้ังเหตุผลควำมจ ำเป็น  

1  1) เอกสำรสรุปจ ำนวน และ
รำยชื่ออ ำเภอที่ด ำเนินกำร      
D-RTI ทั้งหมด  
2) เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
รอบ 9 เดือน พร้อมปัญหำ
อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง น ำเสนอ
ต่อผู้บริหำร 
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ขั้น 
ตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

3 ร้อยละของอ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและเสี่ยงสูงที่ด ำเนินกำรป้องกันกำร
บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน (D-RTI) ผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับดีมำก 
(Excellent) ขึ้นไป เป้ำหมำย คือ ๗0% ของขั้นตอนที่ 3 (รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบ 1)  

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของ
อ ำเภอเส่ียง
สูงมำกและ
เส่ียงสูงที่
ด ำเนินกำร 
D-RTI 

อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำกและ
เส่ียงสูง 

ด ำเนินกำร 
< ๔๐% 

อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำกและ
เส่ียงสูง 

ด ำเนินกำร 
๔๐-๕๐% 

อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำกและ
เส่ียงสูง 

ด ำเนินกำร  
๕๑-๖๐% 

อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำกและ
เส่ียงสูง 

ด ำเนินกำร 
๖๑-๗๐% 

อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำกและ
เส่ียงสูง 

ด ำเนินกำร 
> ๗๐% 

1 1) เอกสำรสรุปประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน D-RTI ของจังหวัด 
พร้อมรำยชื่ออ ำเภอที่
ด ำเนินกำร D-RTI ผ่ำนเกณฑ์
ประเมินระดับดีมำก 
(Excellent) ขึ้นไป  ในพืน้ที่
รับผิดชอบแยกรำยจังหวัด 

4 จ ำนวนอ ำเภอเสี่ยงสูงที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับดีมำก (Excellent) ขึ้นไป 
ที่มีจ ำนวนผูบ้ำดเจบ็และผู้เสียชวีิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนลดลง เป้ำหมำย 
คือ 70% ของขั้นตอนที่ 4  
 

หมายเหต:ุ ใช้ฐำนข้อมูลบริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด ระยะเวลำ 
11 เดือน : ตุลำคม 2561 – 31 สิงหำคม 2562 ตัดข้อมูล ณ วันท่ี 15 กันยำยน 
2562 

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของอ ำเภอที่
ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน
ระดับดีมำกขึ้นไป 

<๔๐% 
อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำก
และ

เส่ียงสูง 

≥๔๐% 
อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำก
และ

เส่ียงสูง 

≥๕0% 
อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำก
และ

เส่ียงสูง 

≥๖๐% 
อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำก
และ

เส่ียงสูง 

≥๗0% 
อ ำเภอ
เส่ียงสูง
มำก
และ

เส่ียงสูง 
 

1 1) รำยงำนสรุปจ ำนวนอ ำเภอ
เสี่ยงสูงที่ผำ่นเกณฑป์ระเมนิ
ระดบัดีมำก (Excellent) ขึ้นไป   
ที่มีผู้บำดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนนลดลง พร้อม
แนบรำยชื่ออ ำเภอ และน ำเสนอ
ต่อผู้บริหำร 

5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำง
ถนนในระดับอ ำเภอ (D-RTI) ในระดับเขต 

1 ๑) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
เสนอผู้บริหำร  
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จ านวนอ าเภอเป้าหมายของจังหวัด/เขต  
การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (D-RTI) ปี 2562 

 

 
 

เขตสุขภาพ/สคร. 
 

จ านวนอ าเภอ
ในเขต 

จ านวนอ าเภอเสี่ยง
สูงมาก (สีแดง) และ

เสี่ยงสูง (สีสม้) 

ขั้นตอนที่ 3 
จ านวนอ าเภอท่ี

ด าเนินการ D-RTI 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของอ าเภอ
เสี่ยงสูงทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 4 
จ านวนอ าเภอท่ีผ่าน

เกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 5 
จ านวนอ าเภอที่ผ่าน

เกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปที่
มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

ลดลง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70ของขั้นตอนที่ 4 

ประเทศ 878 283 200 140 100 

เขตสุขภาพ/สคร. 1 103 25 17 12 8 

เขตสุขภาพ/สคร. 2 47 17 12 9 6 

เขตสุขภาพ/สคร. 3 54 8 7 4 3 

เขตสุขภาพ/สคร. 4 70 30 21 15 11 
เขตสุขภาพ/สคร. 5 62 32 23 15 11 
เขตสุขภาพ/สคร. 6 69 41 28 19 14 

เขตสุขภาพ/สคร. 7 77 22 16 11 8 

เขตสุขภาพ/สคร. 8 87 20 14 10 7 

เขตสุขภาพ/สคร. 9 88 30 21 15 11 

เขตสุขภาพ/สคร. 10 70 15 11 8 6 

เขตสุขภาพ/สคร. 11 74 26 18 13 9 

เขตสุขภาพ/สคร. 12 77 17 12 9 6 
 

หมายเหตุ  
1) หำกมีกำรปรับเปลี่ยนอ ำเภอเสี่ยงสูงให้ท ำหนังสือแจ้งต่อส่วนกลำง (ส ำนักโรคไม่ติดต่อ) พร้อมทั้งเหตุผลควำม

จ ำเป็น และมีข้อมูลประกอบ 
2) กำรอ ำเภอเสี่ยงสูง ส่วนกลำง (ส ำนักโรคไม่ติดต่อ) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดส่งให้กับ ศูนย์อ ำนวยกำร

ควำมปลอดภัยทำงถนน กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด เพื่อให้กำรทิศทำงกำรด ำเนินงำนไปในทำงเดียวกัน 

3) รำยชื่ออ ำเภอเสี่ยงสูงและอ ำเภอเสี่ยงสูงมำก สำมำรถ Download ได้ที่ เวปไซด์ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
www.thaincd.com) 

 
 
 
 
 

http://www.thaincd.com/
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รายช่ืออ าเภอเสี่ยงสูงมากและอ าเภอเสี่ยงสูง แยกรายเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพ จังหวัด  อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

1 

เชียงรำย 

1 พำน อ ำเภอเสี่ยงสูง 
2 เมืองเชียงรำย อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
3 แม่จัน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
4 แม่สรวย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
5 แม่สำย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
6 เวียงป่ำเป้ำ อ ำเภอเสี่ยงสูง 

เชียงใหม่ 

7 จอมทอง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
8 ดอยสะเก็ด อ ำเภอเสี่ยงสูง 
9 ฝำง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

10 เมืองเชียงใหม่ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
11 แม่ริม อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
12 สันก ำแพง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
13 สันทรำย อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
14 สันป่ำตอง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
15 สำรภี อ ำเภอเสี่ยงสูง 
16 หำงดง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

น่ำน 17 เมืองน่ำน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

พะเยำ 
18 เชียงค ำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
19 เมืองพะเยำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

แพร่ 
20 เมืองแพร่ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
21 ลอง อ ำเภอเสี่ยงสูง 

แม่ฮ่องสอน 
22 ปำย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
23 เมืองแม่ฮ่องสอน อ ำเภอเสี่ยงสูง 

ล ำปำง 24 เมืองล ำปำง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
ล ำพูน 25 เมืองล ำพูน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

2 

ตำก 
26 เมืองตำก อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
27 แม่สอด อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

พิษณุโลก 
28 นครไทย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
29 บำงระก ำ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
30 พรหมพิรำม อ ำเภอเสี่ยงสูง 
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เขตสุขภาพ จังหวัด  อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

31 เมืองพิษณุโลก อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
32 วังทอง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

เพชรบูรณ์ 

33 บึงสำมพัน อ ำเภอเสี่ยงสูง 
34 เมืองเพชรบูรณ์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
35 วิเชียรบุร ี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
36 ศรีเทพ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
37 หนองไผ่ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
38 หล่มสัก อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สุโขทัย 
39 เมืองสุโขทัย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
40 ศรีส ำโรง อ ำเภอเสี่ยงสูง 

อุตรดิตถ์ 
41 พิชัย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
42 เมืองอุตรดิตถ์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
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ก ำแพงเพชร 
43 ขำณุวรลักษบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูง 
44 คลองขลุง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
45 เมืองก ำแพงเพชร อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ชัยนำท 46 เมืองชัยนำท อ ำเภอเสี่ยงสูง 

นครสวรรค์ 
47 บรรพตพิสัย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
48 เมืองนครสวรรค์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

พิจิตร 49 เมืองพิจิตร อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
อุทัยธำนี 50 เมืองอุทัยธำนี อ ำเภอเสี่ยงสูง 
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นครนำยก 
51 บ้ำนนำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
52 เมืองนครนำยก อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
53 องครักษ์ อ ำเภอเสี่ยงสูง 

นนทบุรี 

54 ไทรน้อย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
55 บำงบัวทอง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
56 บำงใหญ่ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
57 ปำกเกร็ด อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
58 เมืองนนทบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ปทุมธำนี 
59 คลองหลวง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
60 ธัญบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูง 
61 เมืองปทุมธำนี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
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62 ลำดหลุมแก้ว อ ำเภอเสี่ยงสูง 
63 ล ำลูกกำ อ ำเภอเสี่ยงสูง 

พระนครศรีอยุธยำ 

64 บำงปะอิน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
65 พระนครศรีอยุธยำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
66 วังน้อย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
67 เสนำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ลพบุรี 

68 โคกส ำโรง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
69 ชัยบำดำล อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
70 บ้ำนหมี่ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
71 พัฒนำนิคม อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
72 เมืองลพบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สระบุรี 

73 แก่งคอย อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
74 พระพุทธบำท อ ำเภอเสี่ยงสูง 
75 มวกเหล็ก อ ำเภอเสี่ยงสูง 
76 เมืองสระบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
77 หนองแค อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สิงห์บุรี 
78 เมืองสิงห์บุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
79 อินทร์บุรี อ ำเภอเสี่ยงสูง 

อ่ำงทอง 80 เมืองอ่ำงทอง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
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กำญจนบุรี 

81 ท่ำม่วง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
82 ท่ำมะกำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
83 ไทรโยค อ ำเภอเสี่ยงสูง 
84 เมืองกำญจนบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

นครปฐม 

85 ก ำแพงแสน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
86 นครชัยศรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
87 บำงเลน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
88 เมืองนครปฐม อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
89 สำมพรำน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ประจวบคีรีขันธ์ 
90 กุยบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูง 
91 ทับสะแก อ ำเภอเสี่ยงสูง 
92 บำงสะพำน อ ำเภอเสี่ยงสูง 
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93 ปรำณบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูง 
94 เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
95 หัวหิน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

เพชรบุรี 

96 เขำย้อย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
97 ชะอ ำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
98 ท่ำยำง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
99 เมืองเพชรบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

รำชบุรี 

100 ด ำเนินสะดวก อ ำเภอเสี่ยงสูง 
101 บ้ำนโป่ง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
102 ปำกท่อ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
103 โพธำรำม อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
104 เมืองรำชบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สมุทรสงครำม 105 เมืองสมุทรสงครำม อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สมุทรสำคร 
106 กระทุ่มแบน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
107 บ้ำนแพ้ว อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
108 เมืองสมุทรสำคร อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สุพรรณบุรี 

109 บำงปลำม้ำ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
110 เมืองสุพรรณบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
111 สองพ่ีน้อง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
112 อู่ทอง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
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จันทบุรี 

113 ขลุง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
114 ท่ำใหม่ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
115 นำยำยอำม อ ำเภอเสี่ยงสูง 
116 โป่งน้ ำร้อน อ ำเภอเสี่ยงสูง 
117 มะขำม อ ำเภอเสี่ยงสูง 
118 เมืองจันทบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ฉะเชิงเทรำ 

119 บำงคล้ำ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
120 บำงน้ ำเปรี้ยว อ ำเภอเสี่ยงสูง 
121 บำงปะกง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
122 แปลงยำว อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
123 พนมสำรคำม อ ำเภอเสี่ยงสูง 
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124 เมืองฉะเชิงเทรำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
125 สนำมชัยเขต อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ชลบุร ี

126 บ่อทอง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
127 บำงละมุง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
128 บ้ำนบึง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
129 พนัสนิคม อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
130 พำนทอง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
131 เมืองชลบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
132 ศรีรำชำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
133 สัตหีบ อ ำเภอเสี่ยงสูง 

ตรำด 134 เมืองตรำด อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ปรำจีนบุรี 

135 กบินทร์บุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
136 นำดี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
137 เมืองปรำจีนบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
138 ศรีมหำโพธิ อ ำเภอเสี่ยงสูง 

ระยอง 

139 แกลง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
140 นิคมพัฒนำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
141 บ้ำนค่ำย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
142 บ้ำนฉำง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
143 ปลวกแดง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
144 เมืองระยอง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สมุทรปรำกำร 

145 บำงบ่อ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
146 บำงพลี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
147 พระประแดง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
148 เมืองสมุทรปรำกำร อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สระแก้ว 

149 เขำฉกรรจ์ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
150 เมืองสระแก้ว อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
151 วังน้ ำเย็น อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
152 วัฒนำนคร อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
153 อรัญประเทศ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

7 กำฬสินธุ์ 154 กุฉินำรำยณ์ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
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155 เมืองกำฬสินธุ์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
156 ยำงตลำด อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
157 สมเด็จ อ ำเภอเสี่ยงสูง 

ขอนแก่น 

158 กระนวน อ ำเภอเสี่ยงสูง 
159 ชุมแพ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
160 น้ ำพอง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
161 บ้ำนไผ่ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
162 บ้ำนแฮด อ ำเภอเสี่ยงสูง 
163 พล อ ำเภอเสี่ยงสูง 
164 เมืองขอนแก่น อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
165 หนองเรือ อ ำเภอเสี่ยงสูง 

มหำสำรคำม 

166 เชียงยืน อ ำเภอเสี่ยงสูง 
167 บรบือ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
168 พยัคฆภูมิพิสัย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
169 เมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
170 วำปีปทุม อ ำเภอเสี่ยงสูง 

ร้อยเอ็ด 

171 เกษตรวิสัย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
172 โพนทอง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
173 เมืองร้อยเอ็ด อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
174 สุวรรณภูมิ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
175 เสลภูมิ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
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นครพนม 176 เมืองนครพนม อ ำเภอเสี่ยงสูง 
บึงกำฬ 177 เมืองบึงกำฬ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

เลย 
178 เมืองเลย อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
179 วังสะพุง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สกลนคร 

180 เมืองสกลนคร อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
181 วำนรนิวำส อ ำเภอเสี่ยงสูง 
182 สว่ำงแดนดิน อ ำเภอเสี่ยงสูง 
183 อำกำศอ ำนวย อ ำเภอเสี่ยงสูง 

หนองคำย 
184 ท่ำบ่อ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
185 เมืองหนองคำย อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
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หนองบัวล ำภู 
186 นำกลำง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
187 เมืองหนองบัวล ำภู อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
188 ศรีบุญเรือง อ ำเภอเสี่ยงสูง 

อุดรธำนี 

189 กุมภวำปี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
190 บ้ำนดุง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
191 บ้ำนผือ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
192 เพ็ญ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
193 เมืองอุดรธำนี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
194 วังสำมหมอ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
195 หนองหำน อ ำเภอเสี่ยงสูง 
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ชัยภูมิ 

196 แก้งคร้อ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
197 จัตุรัส อ ำเภอเสี่ยงสูง 
198 ภูเขียว อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
199 เมืองชัยภูมิ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
200 หนองบัวแดง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

นครรำชสีมำ 

201 ครบุรี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
202 โชคชัย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
203 ด่ำนขุนทด อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
204 โนนสูง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
205 บัวใหญ่ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
206 ปักธงชัย อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
207 ปำกช่อง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
208 พิมำย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
209 เมืองนครรำชสีมำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
210 สีคิ้ว อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
211 สูงเนิน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

บุรีรัมย์ 

212 กระสัง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
213 นำงรอง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
214 บ้ำนกรวด อ ำเภอเสี่ยงสูง 
215 ประโคนชัย อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
216 เมืองบุรีรัมย์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
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217 ละหำนทรำย อ ำเภอเสี่ยงสูง 
218 ล ำปลำยมำศ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
219 สตึก อ ำเภอเสี่ยงสูง 
220 หนองก่ี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สุรินทร์ 

221 ท่ำตูม อ ำเภอเสี่ยงสูง 
222 ปรำสำท อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
223 เมืองสุรินทร์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
224 ศีขรภูมิ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
225 สังขะ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
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มุกดำหำร 226 เมืองมุกดำหำร อ ำเภอเสี่ยงสูง 

ยโสธร 
227 เมืองยโสธร อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
228 เลิงนกทำ อ ำเภอเสี่ยงสูง 

ศรีสะเกษ 

229 กันทรลักษ์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
230 กันทรำรมย์ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
231 ขุขันธ์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
232 เมืองศรีสะเกษ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
233 อุทุมพรพิสัย อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

อ ำนำจเจริญ 234 เมืองอ ำนำจเจริญ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

อุบลรำชธำนี 

235 เดชอุดม อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
236 ตระกำรพืชผล อ ำเภอเสี่ยงสูง 
237 พิบูลมังสำหำร อ ำเภอเสี่ยงสูง 
238 ม่วงสำมสิบ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
239 เมืองอุบลรำชธำนี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
240 วำรินช ำรำบ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

11 

กระบี่ 

241 คลองท่อม อ ำเภอเสี่ยงสูง 
242 เมืองกระบี่ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
243 เหนือคลอง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
244 อ่ำวลึก อ ำเภอเสี่ยงสูง 

ชุมพร 
245 เมืองชุมพร อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
246 หลังสวน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

นครศรีธรรมรำช 247 ท่ำศำลำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
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เขตสุขภาพ จังหวัด  อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

248 ทุ่งสง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
249 ทุ่งใหญ่ อ ำเภอเสี่ยงสูง 

250 
เมือง
นครศรีธรรมรำช 

อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

251 ร่อนพิบูลย์ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
252 สิชล อ ำเภอเสี่ยงสูง 

พังงำ 
253 ตะกั่วป่ำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
254 เมืองพังงำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ภูเก็ต 
255 กะทู้ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
256 ถลำง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
257 เมืองภูเก็ต อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ระนอง 258 เมืองระนอง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สุรำษฎร์ธำนี 

259 กำญจนดิษฐ์ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
260 เกำะพะงัน อ ำเภอเสี่ยงสูง 
261 เกำะสมุย อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
262 ไชยำ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
263 บ้ำนนำสำร อ ำเภอเสี่ยงสูง 
264 พุนพิน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
265 เมืองสุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
266 เวียงสระ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
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ตรัง 

267 กันตัง อ ำเภอเสี่ยงสูง 
268 เมืองตรัง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
269 ย่ำนตำขำว อ ำเภอเสี่ยงสูง 
270 ห้วยยอด อ ำเภอเสี่ยงสูง 

นรำธิวำส 
271 เมืองนรำธิวำส อ ำเภอเสี่ยงสูง 
272 สุไหงโก-ลก อ ำเภอเสี่ยงสูง 

ปัตตำนี 273 เมืองปัตตำนี อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

พัทลุง 
274 ควนขนุน อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
275 เมืองพัทลุง อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

ยะลำ 276 เมืองยะลำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
สงขลำ 277 จะนะ อ ำเภอเสี่ยงสูง 



  

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 221061 42 

 

เขตสุขภาพ จังหวัด  อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 

278 นำทวี อ ำเภอเสี่ยงสูง 
279 เมืองสงขลำ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
280 รัตภูมิ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
281 สะเดำ อ ำเภอเสี่ยงสูง 
282 หำดใหญ่ อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 

สตูล 283 เมืองสตูล อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 
หมายเหตุ:  
1) แหล่งข้อมูล กำรเสียชีวิตจำกมรณบัตรปี 2557-2559 ข้อมูลกำรบำดเจ็บจำกระบบรำยงำนแฟ้มสุขภำพ 
(43 แฟ้ม)  
2) อ ำเภอเสี่ยงสูงมำก (สีแดง) หมำยถึง กลุ่มอ ำเภอที่มีจ ำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บำดเจ็บอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 
อันดับแรกของอ ำเภอทั้งหมด 
3) อ ำเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) หมำยถึง กลุ่มอ ำเภอที่มีจ ำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้บำดเจ็บ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอยู่ในกลุ่ม
ร้อยละ 25 อันดับแรกของอ ำเภอทั้งหมด 
 
รวมทั้งหมด 283 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 32 ของอ าเภอทั้งหมดประเทศ แต่ครอบคลุมการตายร้อยละ 81 
และครอบคลุมการบาดเจ็บร้อยละ 65 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบที่ ๑ : Functional Base 

ตัวช้ีวัดภารกิจระดับหน่วยงาน 

๑. ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพ NCD Clinic Plus ในกำรป้องกันควบคุม
โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง 
๒. หน่วยวัด : ระดับ 
๓. น้ าหนัก : 10 
๔. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด :  

๔.๑ กำรพัฒนำคุณภำพ NCD Clinic Plus หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานป้องกัน 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้มีการบูรณาการร่วมกับการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เพ่ือให้สามารถดูแล
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน
องค์กร กิจกรรมการให้บริการ และผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ซึ่งจะน าไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชน ทั้งการลด
เสี่ยง ลดโรค และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยให้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการประเมิน
ครอบคลุม ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑)  กำรประเมินกระบวนการ ตาม ๖ องค์ประกอบ (๗๐ คะแนน) ได้แก่ ทิศทางและนโยบาย ระบบ
สารสนเทศ การปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 

๒)  การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ (๓๐ คะแนน) 
กิจกรรมหลักในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ NCD Clinic Plus 
๑) ประชุมปรึกษาหารือคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะท างานเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน NCD Clinic Plus  
๒) ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ให้แก่หน่วยงานเครือข่ าย เช่น 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น 
๓) ติดตามผลการประเมินตนเอง และผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus ของเครือข่ายบริการ

สุขภาพจากส านักงานป้องกันควบคุมโรค ในรอบ ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง 
๔) ติดตามการด าเนินงานของส านักงานป้องกันควบคุมโรคในการสนับสนุนการด าเนินงาน NCD Clinic 

Plus และผลการคัดเลือกสถานบริการสาธารณสุขที่มีผลการด าเนินงานดีเด่นระดับเขต 
๕) สรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus และรายงานผลแก่ผู้บริหาร 
๔.๒ NCD Clinic Plus หมายถึง หมายถึง คลินิก ศูนย์ เครือข่ายของคลินิกในสถานบริการสาธารณสุขที่

เชื่อมโยงการบริหารจัดการและด าเนินการทางคลินิกให้เกิดกระบวนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่กลุ่ม
ประชากร กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง/โอกาสเสี่ยง ดูแลรักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค เพ่ิม
ความสามารถการจัดการตนเอง และส่งต่อการรักษาที่จ าเป็นในระหว่างทีมและเครือข่ายการบริการ โดยจะมีกา ร
ประเมินคุณภาพด้านกระบวนการตาม ๖ องค์ประกอบ และผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ  
 สถำนบริกำรสำธำรณสุข หมายถึง คลินิกโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลขนาดเล็ก (F๒, F๓) โรงพยาบาล
ขนาดกลาง (M๑, M๒, F๑) และศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองของโรงพยำบำลขนำดใหญ่ (A, S) โดยมุ่งเน้น
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  
 กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง ในที่นี้หมายถึง pre-DM, pre-HT กลุ่มป่วยและกลุ่มป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อน 



  

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 221061 44 

 

๕.  สูตรกำรค ำนวณ :  

๕.๑ ร้อยละของสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ NCD Clinic Plus ระดับดีขึ้นไป 
สูตรค านวณ  =  (A/B) x ๑๐๐ 
A = จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับดีขึ้นไป 
B = จ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่ประเมิน NCD Clinic Plus ทั้งหมด 

หมำยเหตุ : จ านวนสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาดเล็ก (F๒, F๓) โรงพยาบาลขนาด
กลาง (M๑, M๒, F๑) และศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองของโรงพยำบำลขนำดใหญ่ (A, S) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับดีขึ้นไป หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน คะแนน ๗๐-๑๐๐ คะแนน มำกกว่ำ
หรือเท่ำกับร้อยละ ๖๐ 
๕.๒ ร้อยละของควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ NCD Clinic Plus  

สูตรค านวณ  =  (C/D) x ๑๐๐ 
C = จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
D = จ านวนกิจกรรมทั้งหมดที่วางแผนในเวลาที่ก าหนด (ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน) 

๖.  เกณฑ์กำรให้คะแนน : ก าหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ใน
การป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

๗.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่ม ี

๘.  ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด : 

๙. รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 
ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมินผล 

๑ วิเคราะห์สถานการณ์ในการด าเนินงาน NCD 
Clinic Plus ในภาพรวมประเทศ และ
ข้อเสนอแนะ 

๑.๐ 
 

รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์ในการ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus และ
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร โดยแนบ

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ในการป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ระดับ - ๕ ๕ 

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่าน
เกณฑ์ NCD Clinic Plus ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ - ๔๓% ๖๔% 
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ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมินผล 
หลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2561 

๒ จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานและติดตาม
การพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ในภาพประเทศ 

๑.๐ แผนปฏิบัติการด าเนินงานและติดตาม
การพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus    
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอผู้บริหาร โดยแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2561 

๓ ชี้แจงและถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย เช่น ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น 

๑.๐ - เอกสารแนวทางการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus  
- สรุปการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus พร้อม
เสนอผู้บริหารรับทราบ 
(ได้แก ่หนังสือเชิญประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม รายงานการประชุม) 
โดยแนบหลักฐำนในระบบ Estimates 
SM ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.
2561 

๔ ๔.๑ ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ 
เดือน วัดร้อยละของความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯรอบ ๖ เดือน  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
ร้อยละ ≤๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  

๐.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด าเนินงานรอบ ๖ เดือน พร้อม
ปัญหาและอุปสรรค เสนอผู้บริหาร โดย
แนบหลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ.2562 

 ๔.๒ ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๙ 
เดือน วัดร้อยละของความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯรอบ ๙ เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
ร้อยละ ≤๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  

๐.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด าเนินงานรอบ ๙ เดือน พร้อม
ปัญหาและอุปสรรค เสนอผู้บริหาร โดย
แนบหลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ.2562 

๕ ๕.๑ ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ 
เดือน วัดร้อยละของความส าเร็จการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ ๑๒ เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
ร้อยละ ≤๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  

๐.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน พร้อม
ปัญหาและอุปสรรค เสนอผู้บริหาร โดย
แนบหลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ.2562 
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ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมินผล 
๕.๒ ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่
ผ่านเกณฑ์ NCD Clinic Plus ระดับดีข้ึนไป 
(≥ร้อยละ ๖๐) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
ร้อยละ ≤๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ≥๖๐  

๐.๕ 
 
 

 

หมายเหตุ : กรณีไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
      กรณีไม่เสนอผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 

๑๐. เป้ำหมำย :  
ไตรมาสที่ ๑ ถึงข้ันตอนที ่๓ 
ไตรมาสที่ ๒ ถึงข้ันตอนที ่๔.๑ 
ไตรมาสที่ ๓ ถึงข้ันตอนที่ ๔.๒ 
ไตรมาสที่ ๔ ถึงข้ันตอนที่ ๕ 

๑๑. แหล่งข้อมูล :  
๑๑.๑ สคร.๑-๑๒ จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๒ มายังกลุ่มโรค 

ไม่ติดต่อ ส านักโรคไม่ติดต่อ 
๑๑.๒ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ส านักโรคไม่ติดต่อ รวบรวมรายงานจากข้อ ๑ มาจัดท าเป็นรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๒ รายเขตบริการสาธารณสุขและในภาพรวมประเทศ  

๑๒.วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
๑๒.๑ รวบรวมรายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๒ จากสคร.๑-๑๒ 
๑๒.๒ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
๑) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามค ารับรองฯ 

ของหน่วยงานรอบ ๖ เดือน (ภายในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานลง
ในระบบ Estimates 

๒) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามค ารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ ๙ เดือน (ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานลง
ในระบบ Estimates 

๓) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามค ารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๒) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน
ลงในระบบ Estimates  

๑๓. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล :  
ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
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๑๔. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : - 

๑๕. ผู้ก ำกับตัวชี้วัด  

ระดับหน่วยงำน : ส านักโรคไม่ติดต่อ 
ชื่อผู้ก ำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

๑. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง 0 2590 3987 nuttiwan2516@hotmail.com 

๑๖. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  
ระดับหน่วยงำน : ส านักโรคไม่ติดต่อ 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
๑.นางสาวฐาปนี ชูเชิด ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๒ thapanee.choocherd@gmail.com 
๒.นางสาวสุภาพร พรมจีน ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๒ Banyen_121@hotmail.com 
3.นำงสำวพนิดำ เจริญกรุง ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๒ pj.panida0905@gmail.com 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดส ำหรับใช้ในกำรถ่ำยระดับสู่บุคคล  
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) และ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒) 

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒) 
ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมินผล 

๑ วิเคราะห์สถานการณ์ในการด าเนินงาน NCD Clinic 
Plus ในภาพรวมประเทศ พร้อมปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

๑.๐ 
 

 

รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์ในการ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus ในพื้นที
รับผิดชอบ พร้อมปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร 

๒ จัดท าแผนปฏบิัติการด าเนนิงานและติดตามการ
พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.๐ แผนปฏบิัติการด าเนนิงานและตดิตามการ
พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เสนอผู้บริหาร 

๓ ชี้แจงแนวทางการพฒันาการด าเนินงาน NCD Clinic 
Plus ให้กับหน่วยงานเครือข่าย 

๑.๐ - เอกสารแนวทางการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus  
- สรุปการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพฒันา
คุณภาพ NCD Clinic Plus พร้อมเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ 
(เช่น หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม รายงานการประชุม เป็นต้น) 

๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานและติดตาม
การพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
รอบ ๖ เดือน และมีผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผน ร้อยละ ๑๐๐ ตำมแผนรอบ ๖ เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 
ร้อยละ ≤๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

๑.๐ เอกสารที่แสดงถึงการด าเนนิงาน  
(เช่น หนังสือเชิญประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม ภาพกิจกรรม เป็นต้น) 

๕ จัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานพฒันา
คุณภาพ NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ 
เดือน พร้อมเสนอผู้บริหาร และรายงานในระบบ 
Estimate SM ภายในเวลาที่ก าหนด 

คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 
 ๒ 

เม.ย.
๖๒ 

๓๑
มี.ค.
๖๒ 

๒๙
มี.ค.
๖๒ 

๒๗
มี.ค.
๖๒ 

ภายใน 
๒๕ มี.ค.

๖๒  

๑.๐ - รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานพฒันา
คุณภาพ NCD Clinic Plus รอบ ๖ เดือน 
พร้อมเสนอผู้บริหาร 
- รายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน ใน
ระบบ Estimate SM 
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รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษำยน – ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒) 
ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน คะแนน เอกสำรประกอบกำรประเมินผล 

๑ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานและติดตาม
การพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
รอบ ๙ เดือน และมีผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผน ร้อยละ ๑๐๐ ตำมแผนรอบ ๙ เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 
ร้อยละ ≤๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  

๑.๐ เอกสารที่แสดงถึงการด าเนนิงาน  
(เช่น หนังสือเชิญประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม ภาพกิจกรรม เป็นต้น) 

๒ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานและติดตาม
การพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
รอบ ๑๒ เดือน และมีผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ ตำมแผนรอบ ๑๒ เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 
ร้อยละ ≤๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  

๑.๐ เอกสารที่แสดงถึงการด าเนนิงาน  
(เช่น หนังสือเชิญประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม ภาพกิจกรรม เป็นต้น) 

๓ รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานพัฒนาคุณภาพ 
NCD Clinic Plusปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ใน
ระบบ Estimate SM ภายในเวลาที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 
 ๒๓ 

ก.ย.
๖๒ 

๒๔ 
ก.ย.
๖๒ 

๒๕ 
ก.ย.
๖๒ 

๒๖ 
ก.ย.
๖๒ 

ภายใน 
๒๕ก.ย.

๖๒  

๑.๐ รายงานความก้าวหน้า รอบ ๑๒ เดือน ใน
ระบบ Estimate SM 

๔ สรุปผลการด าเนนิงานพัฒนาคณุภาพ NCD Clinic 
Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภาพรวมประเทศ (Best 
practice/ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อ
พัฒนางานในปี พ.ศ.๒๕๖๓) 

๑.๐ เอกสารสรุปผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภาพรวม
ประเทศ 

๕ ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์ 
NCD Clinic Plus ระดับดีขึ้นไป  
(≥ร้อยละ ๖๐) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
ร้อยละ ≤๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ≥๖๐ 

 

๑.๐ รายงานสรุปผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภาพรวม
ประเทศ เสนอผู้บริหาร 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน (ระดับส านัก/สถาบัน/สคร.) 
1. ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเรื่อง
โรคและภัยสุขภำพของหน่วยงำนตำมเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 
2. หน่วยวัด :  ระดับ 
3. น้ าหนัก :  ร้อยละ 10   
4. ค าอธิบาย   :      
 4.1  แผนกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หมำยถึง แผนกำรด ำเนินงำนที่ด ำเนินกำรกับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย 
ให้ได้รับทรำบ ข้อมูลข่ำวสำร และมีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภำพที่หน่วยงำนด ำเนินกำรโดยกำร
สื่อสำรควำมเสี่ยง กำรสื่อสำรสำธำรณะ กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำง
สื่อต่ำง  ๆเพ่ือเสริมสร้ำงให้เกิดควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกำรป้องกันควบคุมโรค (Health Literacy) และมีควำมพึงพอใจต่อ
ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพ  
 4.2 เกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคก ำหนด ได้แก ่
               4.2.1 กำรรับทรำบ หมำยถึง ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบ รับรู้ ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องกำรป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่หน่วยงำนด ำเนินกำรโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยกำรจัดระดับกำรรับทรำบคิดจำกคะแนนกำร
ทดสอบกำรรับทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  ดังนี้                                     
                                    ระดับสูง                 คะแนน     ≥      ร้อยละ     67 
                                    ระดับปำนกลำง        คะแนน      =     ร้อยละ    34 – 66.9 
                                    ระดับต่ ำ                 คะแนน     ≤      ร้อยละ     33.9 
                   4.2.2 ควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพ หมำยถึง ควำมคิดเห็นเชิงบวกของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพที่ได้รับ คิดจำกคะแนนกำรทดสอบควำมพึงพอใจ ดังนี้ 
                                     ระดับมำก              คะแนน     ≥      ร้อยละ     67 
                                     ระดับปำนกลำง       คะแนน     =      ร้อยละ     34 – 66.9 
                                     ระดับน้อย              คะแนน     ≤        ร้อยละ     33.9 
                  4.3  ประชำชน หมำยถึง ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่หน่วยงำนมีควำมต้องกำรสื่อสำรให้มีกำรรับรู้ ควำมรู้ 
เรื่องโรค หรือภัยสุขภำพที่ถูกต้องและเหมำะสม  
                    4.4  โรค และภัยสุขภำพ หมำยถึง โรคและภัยสุขภำพ ที่เป็นบทบำท/สภำพปัญหำ/จุดเน้น ของหน่วยงำน 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
                    4.5 หน่วยงำน หมำยถึง ส ำนักวิชำกำร/สถำบัน/ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค ยกเว้น สถำบันวิจัย
จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค/ส ำนักควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
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หมำยเหตุ : 
1. แผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพของหน่วยงำนฯ (ตำรำง 2.1 และ 2.2) 

ส ำนัก/สถำบัน/สปคม. : ด ำเนินกำรจัดท ำแผนสื่อสำรทุกโรคที่มีกำรจัดท ำ/ผลิต/เผยแพร่ ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำน 
สคร.1-12 : ด ำเนินกำรจัดท ำแผนสื่อสำรโดยพิจำรณำเลือกเรื่องที่เป็นบทบำท/สภำพปัญหำ/จุดเน้น 
ของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
 

2. กำรประเมินผลกำรรับทรำบข้อมูลเรื่องโรคฯ และ ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรสื่อสำรฯ  
ทุกหน่วยงำน : ให้เลือกด ำเนินกำร อย่ำงน้อยหน่วยงำนละ 1 โรค/เรื่อง (โดยพิจำรณำเลือกเรื่องที่ เป็น
บทบำท/สภำพปัญหำ/จุดเน้น ของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2562) 

5. สูตรการค านวณ :  
  5.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพของ
หน่วยงำนฯ  
                      =  จ ำนวนผลกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจฯ X 100  
                       จ ำนวนกิจกรรมตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจฯ 

     5.2 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรับทรำบข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภำพระดับสูง   
        = จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีคะแนนกำรรับทรำบระดับสูงX 100  
    ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดที่ท ำกำรส ำรวจ 
  5.3 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพ 
ระดับมำก 
       = จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีคะแนนควำมพึงพอใจระดับมำกX 100  
    ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดที่ท ำกำรส ำรวจ 
6. เกณฑ์การให้คะแนน : ก ำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับ
ควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำร
สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจฯ 

1 /     
1.5 / /    
2.5 / / /   
3.5 / / / /  

5 / / / / / 

7. เงื่อนไข : ไม่มี 
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8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

9. รายละเอียดการด าเนินงาน : 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยงำนสื่อสำร และ GAP กำร
ด ำเนินงำนของแผนโรค เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 

  

1 
 

รำยงำนผลกำรก ำหนดเป้ำหมำยฯ ตำม
เอกสำรฟอร์มที่ 1  
(เสนอผู้บริหำรโดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม 
พ.ศ.2561) 

2 มีกำรจัดท ำแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพ  

0.5 
 

รำยงำนแผนฯตำม เอกสำรฟอร์มที่ 2.1 
และ 2.2  
(เสนอผู้บริหำรโดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม 
พ.ศ.2561) 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร ตำมแผนกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและ
ภัยสุขภำพที่ส ำคัญของหน่วยงำน 

ระดับ 2559 2560 2561 
เริ่มด ำเนินกำรในปี พ.ศ.2562 

 
ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพ
ของหน่วยงำน 

ร้อยละ เริ่มด ำเนินกำรในปี พ.ศ.2562 
 

ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำร
รับทรำบข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภำพระดับสูง
ระดับกรม   

ร้อยละ 52.6 71.3 98.0 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมพึง
พอใจต่อช่องทำงกำรสื่อสำรระดับมำก ระดับ
กรม   

ร้อยละ 88.6 94.4 99.4 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

3 3.1 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของหน่วยงำนปี พ.ศ.2562 
รอบ 6 เดือน พร้อมน ำเสนอผู้บริหำรได ้ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

กิจกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
ร้อยละกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน

รอบ 6 เดือน 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
80 85 90 95 100 

 

0.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (รอบ6เดือน) 
ตำมเอกสำรฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2  
รอบที่ 1  
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 มีนำคม 
พ.ศ.2562) 

3.2 วำงแผนกำรส ำรวจและประเมินผล รับทรำบ
ข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภำพฯ และ ควำมพึง
พอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรฯ ระดับหน่วยงำน 

0.2 เอกสำรที่แสดงถึงแผนกำรส ำรวจและ
ประเมินผลกำรรับทรำบฯ ควำมพึงพอใจฯ 
ทีส่อดคล้องกับบริบทที่ด ำเนินกำร ระดับ
หน่วยงำน 

4 4.1 ด ำเนินกำรส ำรวจ/ประเมินผลกำรรับทรำบฯ
และควำมพึงพอใจฯ ระดับหน่วยงำน 

0.2 เอกสำรแสดงถึงกำรส ำรวจ/ประเมินผล
กำรรับทรำบฯและควำมพึงพอใจฯ เช่น 
รูปถ่ำย รำยงำนผลกำรลงพ้ืนที่ประเมินผล 
เป็นต้น  
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ.2562) 

 4.2 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของหน่วยงำน ปี พ.ศ.2562 
รอบ 12 เดือน พร้อมน ำเสนอผู้บริหำรได ้ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

กิจกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
ร้อยละกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
รอบ 12 เดือน 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

80 85 90 95 100 

 

0.8 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน(รอบ12เดือน) 
ตำมเอกสำรฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2  
รอบที่ 2 
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ.2562) 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

5 5.1 ผลกำรส ำรวจประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำร
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพที่
หน่วยงำนด ำเนินกำร  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

กิจกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
ร้อยละประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยมีกำร
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร
เรื่องโรคและภัยสุขภำพ
ที่หน่วยงำนด ำเนินกำร 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

76 78 80 82 84 

 

0.5 
 

สรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร
เรื่องโรคและภัยสุขภำพที่หน่วยงำนด ำเนินกำร 
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ. 2562) 

5.2 ผลกำรส ำรวจประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่มี
ควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัย
สุขภำพ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

กิจกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
ร้อยละของ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยที่มี
ควำมพึงพอใจต่อ
ข้อมูลข่ำวสำรเรื่อง
โรคและภัยสุขภำพ 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
84 86 88 90 92 

 

0.5 สรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมพึงพอใจต่อข้อมูล
ข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพ 
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ. 2562) 

5.3 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภัย
สุขภำพของหน่วยงำน 

0.5 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพของ
หน่วยงำน ตำมเอกสำรฟอร์มที่ 4 
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ : กรณีไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
     กรณีไม่เสนอผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
10. เป้าหมายความส าเร็จ  :   

ไตรมำสที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 2  
ไตรมำสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่3  
ไตรมำสที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 3 
ไตรมำสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5  

11. แหล่งข้อมูล : จำกเอกสำรแผนงำนโครงกำร รำยงำนกำรประชุม สรุปเอกสำรผลกำรด ำเนินงำน และ ผล
กำรส ำรวจ 
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12. วิธีจัดเก็บข้อมูล : รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง ในแบบรำยงำน SAR ในระบบ 
Estimates SM 
13. ความถี่ในการจัดเก็บ :  

ไตรมำสที่ 1 ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ไตรมำสที่ 2 ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 3 ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 4 ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2562 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 14.1 เอกสำรฟอร์มที่ 1 เป้ำหมำยงำนสื่อสำร และ GAP กำรด ำเนินงำนของแผนโรคปีงบประมำณ 2562 
 14.2 เอกสำรฟอร์มที่ 2.1 แผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพรำย
เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (รำยเดือน)  
 14.3 เอกสำรฟอร์มที่ 2.2  สรุปแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภัย
สุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 14.4 เอกสำรฟอร์มที่ 3.1 ผลกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพรำย
เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) 
 14.5 เอกสำรฟอร์มที่ 3.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) 
 14.6 เอกสำรฟอร์มที่ 4 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพของหน่วยงำน 
15. ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ระดับกรม 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและ
พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

02590-3860 - 

     ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ระดับหน่วยงาน ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

นำงสุชำดำ เกิดมงคลกำร   0 2590 3967 jew_suchada@hotmail.com 
16. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ระดับกรม  

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์ พัฒนำองค์กร 
และภำคีเครือข่ำย 

02590-3860 - 

     ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : ระดับหน่วยงาน ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นำงสำวนิพำ  ศรีช้ำง 0 2590 3967 srichang_ncd@yahoo.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการถ่ายระดับสู่บุคคล 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตลุำคม พ.ศ.2561-31 มีนำคม พ.ศ.2562) และรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน-30 กนัยำยน พ.ศ.2562) 

 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตลุำคม พ.ศ.2561-31 มีนำคม พ.ศ.2562)   

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยงำนสื่อสำร และ GAP กำร
ด ำเนินงำนของแผนโรค เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
(เอกสำรฟอรม์ที่1) 

 

1 
 

1.1 รำยงำนผลกำรก ำหนดเปำ้หมำยฯ ตามเอกสาร
ฟอร์มที่ 1  
(เสนอผู้บริหำรโดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ.
2561) 

2 มีกำรจัดท ำแผนกำรสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพ (เอกสำรฟอร์มที ่2.1 
และ 2.2) 
 

1 
 

2.1 รำยงำนแผนฯตำม เอกสารฟอร์มที่ 2.1 และ 
2.2  
(เสนอผู้บริหำรโดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ.
2561) 

3 3.1 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจกรม
ควบคุมโรค ปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน พร้อม
น ำเสนอผู้บริหำรได้  
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

กิจกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
ร้อยละกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนรอบ 6 
เดือน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

80 85 90 95 100 

 

1 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (รอบ6เดือน) ตำมเอกสำร
ฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2  
รอบที่ 1  
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ.
2562) 

4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตำมแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2562 รอบ 6 
เดือน 
  

1 
 

4.1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม (เอกสำร
ฟอร์มที่ 4) ได้ 1 คะแนน 
เอกสำรแสดงถึงกำรผลกำรด ำเนินงำนฯให้ผู้บริหำร
รับทรำบ 
(หำกไม่มีกำรน ำเสนอผู้บริหำรรับทรำบหัก 0.05 
คะแนน)    

5 วำงแผนกำรส ำรวจและประเมินผล รับทรำบข้อมลูเรื่อง
โรคและภัยสุขภำพฯ และ ควำมพงึพอใจต่อข้อมูล
ข่ำวสำรฯ ระดับหน่วยงำน 

1 5.1เ อกส ำ ร ที่ แ ส ด ง ถึ ง แผน กำ รส ำ ร วจแล ะ
ประเมินผลกำรรับทรำบฯ ควำมพึงพอใจฯ ที่
สอดคล้องกับบริบทที่ด ำเนินกำร ระดับหน่วยงำน ให้
ผู้บริหำรรับทรำบ  
(หำกไม่มีกำรน ำเสนอผู้บริหำรรับทรำบหัก 0.05 
คะแนน)    
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รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน-30 กันยำยน พ.ศ.2562) 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนเรื่องโรคและภัยสุขภำพ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจกรม
ควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน พร้อม
น ำเสนอผู้บริหำรได้  
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

กิจกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
ร้อยละกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนรอบ 12 
เดือน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

80 85 90 95 100 

 

1 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน(รอบ12เดือน) ตำม
เอกสำรฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2  
รอบที่ 2 
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ Estimates 
SM ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน พ.ศ.2562) 
 

2 ด ำเนินกำรส ำรวจและประเมินผล รับทรำบข้อมลูเรื่อง
โรคและภัยสุขภำพฯ และ ควำมพงึพอใจต่อข้อมูล
ข่ำวสำรฯ ระดับหน่วยงำน 

1 
 

เอกสำรแสดงถึงกำรส ำรวจ/ประเมินผลกำรรับทรำบฯและ
ควำมพึงพอใจฯ เช่น รูปถ่ำย รำยงำนผลกำรลงพื้นที่
ประเมินผล เป็นต้น (เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25  กันยำยน พ.ศ.2562) 

3 ผลกำรส ำรวจประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพที่หน่วยงำนด ำเนินกำร  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

กิจกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
ร้อยละประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยมีกำร
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเรื่อง
โรคและภัยสุขภำพที่
หน่วยงำนด ำเนินกำร 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

76 78 80 82 84 

 

1 
 

สรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมี
กำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพที่
หน่วยงำนด ำเนินกำร 
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ Estimates 
SM ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 

4 ผลกำรส ำรวจประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมพึงพอใจ
ต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภยัสุขภำพ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

กิจกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
ร้อยละของ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยที่มี
ควำมพึงพอใจต่อ
ข้อมูลข่ำวสำรเรื่อง
โรคและภัยสุขภำพ 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 
84 86 88 90 92 

 

1 
 

สรุปรำยงำนผลกำร 
ส ำรวจประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยทีม่ีควำมพึงพอใจต่อ
ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพ 
(เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ Estimates 
SM ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน พ.ศ. 2562) 

5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสรำ้งควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภยัสุขภำพของ
หน่วยงำน 

1 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรูค้วำม
เข้ำใจแก่ประชำชนเรื่องโรคและภยัสุขภำพของหน่วยงำน ตาม
เอกสารฟอรม์ที่ 4(เสนอผู้บรหิำร โดยแนบหลกัฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวนัที่ 25 กันยำยน พ.ศ.2562) 
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เป้าหมายงานสื่อสาร และ GAP การด าเนินงานของแผนโรคปีงบประมาณ 2562 
 

       หน่วยงำน__________________________________________ 

สถำน 
กำรณโ์รค 

(1) 

เป้ำหมำย
โรค 
(2) 

GAP 
โรค 
(3) 

เป้ำหมำย
ด้ำนกำร
สื่อสำรฯ

เฉพำะโรค 
(วัดได้) 

(5) 

กลุ่มเป้ำหมำย
ด้ำนกำร
สื่อสำร 

(4) 

พฤติกรรม
เป้ำหมำย
ที่ต้องกำร 

(6) 

ประเด็นกำร
สื่อสำรหลัก : 

Key 
Message 

(7)  

กิจกรรมทีด่ ำเนินกำรด้ำนกำรสื่อสำร ฯ 
(8) 

หมำยเหต ุ 

        
 
 
 
 
 
 
 

 

        
       ลงนำม  ………........................................................... 
                  (................................................................. )  
       ต ำแหน่ง  
       วันที่อนุมัติ ................./..................../................. 

 

เอกสำรฟอร์มท่ี 1 
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แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

หน่วยงาน     ..................................................................................................         

โรค/เรื่อง ..................................................................................................         

ประเด็น ..................................................................................................         

ประเภทสื่อ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

โทรทัศน ์                           

วิทยุ                            

สื่อสิ่งพิมพ ์                           

สำรสนเทศ
ออนไลน ์ 

                          

สื่ออ่ืนๆ *                           

กิจกรรม**                           

รวม                           

              

         ลงนำม  ………...........................................................  

                    (................................................................. )   

         ต ำแหน่ง  ....................................................  

         วันท่ีอนุมัติ ................./..................../.................  

********ดึงเอกสารได้จากระบบ RCMC ******************        

 

เอกสำรฟอร์มท่ี 2.1 
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สรุปแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

หน่วยงาน ……………………………………………………………………………. 
           

ล าดับ โรค/เรื่อง ประเด็น วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ 
(จ านวน) 

วิทย ุ
(จ านวน) 

สื่อ
สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ
ออนไลน์ 
(จ านวน) 

สื่ออื่นๆ 
*(จ านวน) 

กิจกรรม**
(จ านวน) 

1                     
2                     
3                     

           

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมำยข่ำว,โปสเตอร์,แผ่นพับ,หนังสือพิมพ์,นิตยสำร,คู่มือ เป็นต้น      

* ให้ระบุประเภทสื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อบุคคล ,อำสำสมัครประชำสัมพันธ์ infographic เป็นต้น      

** ให้ระบุประเภทกิจกรรม เช่น แถลงข่ำว,นิทรรศกำร,สื่อมวลชนสัมพันธ์,รณรงค์ เป็นต้น      

 

 

 

 

 

เอกสำรฟอร์มท่ี 2.2 
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ผลการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รอบ 6 เดือน 

หน่วยงาน     ..................................................................................................      

โรค/เรื่อง ..................................................................................................      

ประเด็น ..................................................................................................      

         

ประเภทสื่อ ครั้ง 
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
โทรทัศน ์ แผน               

ผล               
วิทยุ  แผน               

ผล               
สื่อสิ่งพิมพ ์ แผน               

ผล               
สำรสนเทศออนไลน ์ แผน               

ผล               
สื่ออ่ืนๆ * แผน               

ผล               
กิจกรรม** แผน               

ผล               

รวม (ผล)               
 

เอกสำรฟอร์มท่ี 3.1 
(รอบท่ี 1) 
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ผลการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน     ..................................................................................................      

โรค/เรื่อง ..................................................................................................      

ประเด็น ..................................................................................................      

         

ประเภทสื่อ ครั้ง 
เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
โทรทัศน ์ แผน               

ผล               
วิทยุ  แผน               

ผล               
สื่อสิ่งพิมพ ์ แผน               

ผล               
สำรสนเทศออนไลน ์ แผน               

ผล               
สื่ออ่ืนๆ * แผน               

ผล               
กิจกรรม** แผน               

ผล               

รวม (ผล)               
 

เอกสำรฟอร์มท่ี 3.1 
(รอบท่ี 2) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพ 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 

(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

1. ................................. 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ด้าน..... 
 แผนการปฏริูปประเทศไทย
ด้าน.....  
 

1. ส่ือโทรทัศน์ 
1.1 โทรทัศน์ช่อง........... 
 รายการ.............. 
 ข่าว 
 สารคด ี
 สปอต 
 อื่น ๆ (ระบุ)....... 
1.2 โทรทัศน์ช่อง........... 
 รายการ.............. 
 ข่าว 
 สารคด ี
 สปอต 
 อื่น ๆ (ระบุ)....... 

ข้อมูล ณ วันที่ ..................... 
1. Website 
 เว็บไซต์ (ระบุ).................... 
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนการเข้าถึง……....views 
3)  จ านวน Comment………comments 
     3.1) Comment เชิงบวก  
        จ านวน........comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 

     
 
      3.2) Comment เชิงลบ  
           จ านวน........comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 

QR Code : 
1. สปอตโทรทัศน์ : 
 
 
 
 
2. วีดิโอท่ีเผยแพร่ทาง    
    Facebook : 

เอกสำรฟอร์มท่ี 3.2 
(รอบท่ี 1) 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 

ตัวอย่าง Comment เชิงบวก 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

2. สื่อวิทยุ 
2.1  วิทยุสถานี........... 
 รายการ.............. 
 ข่าว 
 บทความ 
 สปอต 
 Jingle 
 อื่น ๆ ระบุ....... 
2.2  วิทยุสถานี........... 
 รายการ.............. 
 ข่าว 
 บทความ 
 สปอต 
 Jingle 
 อื่น ๆ (ระบุ)....... 

2. Social media 
 2.1 Facebook (ระบุช่ือ)…..…….. 
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนการเข้าถึง……....คน 
3) จ านวนการมีส่วนร่วม 
   3.1) จ านวน Like/Dislike.........…….ครั้ง 
   3.2) จ านวน Share.............ครัง้ 
   3.3) จ านวน Comment…….comments 
         3.3.1) Comment เชิงบวก  
         จ านวน...........comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
    Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 
     

 
         3.3.2) Comment เชิงลบ  
         จ านวน...........comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 
 

 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

3. สื่อกิจกรรม 
 กิจกรรมประชาสมัพันธ์ 
(ระบุชื่อ).................................... 
วัน.................สถานท่ี................ 

 2.2) Twitter (ระบุช่ือ)…..……....… 
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนการเข้าถึง……....views 
3) จ านวน Like.........…….ครั้ง 
4) จ านวน Retweet…......ครั้ง 
5) จ านวน Comment……… comments 
   5.1) Comment เชิงบวก  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 

     
 

   5.2) Comment เชิงลบ  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 
 
 
 

 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

4. สื่อสิ่งพิมพ์ 
 หนังสือพิมพ ์(ระบุ)……………… 
 นิตยสาร/วารสาร (ระบุ)............ 
 แผ่นพับ จ านวน .........แผ่น 
 โปสเตอร์ จ านวน ..........แผ่น เผยแพร่ที ่
........................ 
 ป้ายประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ที่
......................................... 
อื่น ๆ ................................ 

 2.3 Instagram (ระบุช่ือ)…..……..  
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวน Like.........…….ครั้ง 
3) จ านวน Comment……… comments 
    3.1) Comment เชิงบวก  
           จ านวน ........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 

     
 

    3.2) Comment เชิงลบ  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 
 
 

 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

5. สื่อ Offline ชนิดอื่น ๆ 
 อื่น ๆ (ระบุ).............................. 
(เสียงตามสาย, หอกระจายข่าว เป็นต้น) 

 2.4 Youtube Channel (ระบุชื่อ)…...... 
1) จ านวนตอนในการเผยแพร่.......ตอน  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนสมาชิก (Subscribe)...........คน 
3) จ านวนการรับชม (View)…..…............ครั้ง 
4) จ านวน Like…..…......………ครั้ง 
5) จ านวน Dislike...................ครั้ง 
6) จ านวน Comment……… comments 
  5.1) Comment เชิงบวก  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 

     
 
 
 

   5.2) Comment เชิงลบ  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 

 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

2.5 Application 
 1. Line (ระบุช่ือ)……........… 
         1) ทาง Chat 
             1.1) จ านวนครั้งใน 
                   การเผยแพร่....ครัง้  
         (ทุกสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ  
          ประเด็นดังกล่าว) 
              1.2) จ านวนการเข้าถึง  
                    ... accounts 
         2) ทาง Timeline 
              2.1) จ านวนครั้งใน 
                    การเผยแพร่....ครั้ง 
         (ทุกสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ     
          ประเด็นดังกล่าว) 
              2.2) จ านวนการเข้าถึง 
                    .... accounts 
              2.3) จ านวน Like.........…….ครั้ง 
              2.4) จ านวน               
                          Comment....comments 
           • Comment เชิงบวก  
            จ านวน ........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 
     

 
             • Comment เชิงลบ  
             จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 
 2. G-news (ระบุช่ือ)……........… 
          2.1) จ านวนครั้งใน 
               การเผยแพร่....ครั้ง 
         (ทุกสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ  
          ประเด็นดังกล่าว) 
         2.2) จ านวนการเข้าถึง......accounts 
         2.3) จ านวนการรับชม (View)....ครั้ง 
          
 
 
 
 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

3. สื่อ Online ชนิดอื่น ๆ 
 อื่น ๆ (ระบุ)................................ 
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนการเข้าถึง …….... accounts 
3) จ านวน Like.........…….ครั้ง 
4) จ านวน Comment……… comments   
   4.1) Comment เชิงบวก  
           จ านวน ........ comments 
         (พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
      Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 
     
  
   4.2) Comment เชิงลบ  
            จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 

 

********ดึงเอกสารได้จากระบบ RCMC ****************** 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพ 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่ เมษายน 2562 ถึง กันยายน 2562 

(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

1. ................................. 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ด้าน..... 
 แผนการปฏริูปประเทศไทย
ด้าน.....  
 

1. ส่ือโทรทัศน์ 
1.1 โทรทัศน์ช่อง........... 
 รายการ.............. 
 ข่าว 
 สารคด ี
 สปอต 
 อื่น ๆ (ระบุ)....... 
1.2 โทรทัศน์ช่อง........... 
 รายการ.............. 
 ข่าว 
 สารคด ี
 สปอต 
 อื่น ๆ (ระบุ)....... 

ข้อมูล ณ วันที่ ..................... 
1. Website 
 เว็บไซต์ (ระบุ).................... 
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนการเข้าถึง……....views 
3)  จ านวน Comment………comments 
     3.1) Comment เชิงบวก  
        จ านวน........comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 

     
 
      3.2) Comment เชิงลบ  
           จ านวน........comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 

QR Code : 
1. สปอตโทรทัศน์ : 
 
 
 
 
2. วีดิโอท่ีเผยแพร่ทาง    
    Facebook : 

เอกสำรฟอร์มท่ี 3.2 
(รอบท่ี 2) 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 

ตัวอย่าง Comment เชิงบวก 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

2. สื่อวิทยุ 
2.1  วิทยุสถานี........... 
 รายการ.............. 
 ข่าว 
 บทความ 
 สปอต 
 Jingle 
 อื่น ๆ ระบุ....... 
2.2  วิทยุสถานี........... 
 รายการ.............. 
 ข่าว 
 บทความ 
 สปอต 
 Jingle 
 อื่น ๆ (ระบุ)....... 

2. Social media 
 2.1 Facebook (ระบุช่ือ)…..…….. 
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนการเข้าถึง……....คน 
3) จ านวนการมีส่วนร่วม 
   3.1) จ านวน Like/Dislike.........…….ครั้ง 
   3.2) จ านวน Share.............ครัง้ 
   3.3) จ านวน Comment…….comments 
         3.3.1) Comment เชิงบวก  
         จ านวน...........comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
    Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 
     

 
         3.3.2) Comment เชิงลบ  
         จ านวน...........comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 
 

 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

3. สื่อกิจกรรม 
 กิจกรรมประชาสมัพันธ์ 
(ระบุชื่อ).................................... 
วัน.................สถานท่ี................ 

 2.2) Twitter (ระบุช่ือ)…..……....… 
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนการเข้าถึง……....views 
3) จ านวน Like.........…….ครั้ง 
4) จ านวน Retweet…......ครั้ง 
5) จ านวน Comment……… comments 
   5.1) Comment เชิงบวก  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 

     
 

   5.2) Comment เชิงลบ  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 
 
 
 

 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

4. สื่อสิ่งพิมพ์ 
 หนังสือพิมพ ์(ระบุ)……………… 
 นิตยสาร/วารสาร (ระบุ)............ 
 แผ่นพับ จ านวน .........แผ่น 
 โปสเตอร์ จ านวน ..........แผ่น เผยแพร่ที ่
........................ 
 ป้ายประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ที่
......................................... 
อื่น ๆ ................................ 

 2.3 Instagram (ระบุช่ือ)…..……..  
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวน Like.........…….ครั้ง 
3) จ านวน Comment……… comments 
    3.1) Comment เชิงบวก  
           จ านวน ........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 

     
 

    3.2) Comment เชิงลบ  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 
 
 

 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

5. สื่อ Offline ชนิดอื่น ๆ 
 อื่น ๆ (ระบุ).............................. 
(เสียงตามสาย, หอกระจายข่าว เป็นต้น) 

 2.4 Youtube Channel (ระบุชื่อ)…...... 
1) จ านวนตอนในการเผยแพร่.......ตอน  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนสมาชิก (Subscribe)...........คน 
3) จ านวนการรับชม (View)…..…............ครั้ง 
4) จ านวน Like…..…......………ครั้ง 
5) จ านวน Dislike...................ครั้ง 
6) จ านวน Comment……… comments 
  5.1) Comment เชิงบวก  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 

     
 
 
 

   5.2) Comment เชิงลบ  
           จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 

 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

2.5 Application 
 1. Line (ระบุช่ือ)……........… 
         1) ทาง Chat 
             1.1) จ านวนครั้งใน 
                   การเผยแพร่....ครัง้  
         (ทุกสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ  
          ประเด็นดังกล่าว) 
              1.2) จ านวนการเข้าถึง  
                    ... accounts 
         2) ทาง Timeline 
              2.1) จ านวนครั้งใน 
                    การเผยแพร่....ครั้ง 
         (ทุกสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ     
          ประเด็นดังกล่าว) 
              2.2) จ านวนการเข้าถึง 
                    .... accounts 
              2.3) จ านวน Like.........…….ครั้ง 
              2.4) จ านวน               
                          Comment....comments 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

           • Comment เชิงบวก  
            จ านวน ........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 

     
 

             • Comment เชิงลบ  
             จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 
 2. G-news (ระบุช่ือ)……........… 
          2.1) จ านวนครั้งใน 
               การเผยแพร่....ครั้ง 
         (ทุกสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ  
          ประเด็นดังกล่าว) 
         2.2) จ านวนการเข้าถึง......accounts 
         2.3) จ านวนการรับชม (View)....ครั้ง 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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(1) 
โรค/ประเด็นสาร 

 

(2) 
ความสอดคล้อง 

 

(3) 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

(4) 
QR Code 

แสดงตัวอย่าง 
สื่อประชาสมัพันธ ์
ที่ท าการเผยแพร่ 

(3/1) 
สื่อ Offline 

(3/2) 
สื่อ Online 

3. สื่อ Online ชนิดอื่น ๆ 
 อื่น ๆ (ระบุ)................................ 
1) จ านวนครั้งในการเผยแพร่........ครั้ง  
(ทุกสื่อประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว) 
2) จ านวนการเข้าถึง …….... accounts 
3) จ านวน Like.........…….ครั้ง 
4) จ านวน Comment……… comments   
   4.1) Comment เชิงบวก  
           จ านวน ........ comments 
         (พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
      Comment เชิงบวก 4-5 ตัวอย่าง ) 
     
  
   4.2) Comment เชิงลบ  
            จ านวน........ comments 

(พร้อม Screenshot ตัวอย่าง 
Comment เชิงลบ 4-5 ตัวอย่าง ) 

 
 
 

 

********ดึงเอกสารได้จากระบบ RCMC ****************** 
 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงบวก 

Screenshot  
ตัวอยา่ง Comment เชิงลบ 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องโรค 
และภัยสุขภาพของหน่วยงาน ปี 2562 

 

 

           

หน่วยงำน.......................................................       

1.โครงกำร/กิจกรรม............................................................................     

2. วัตถุประสงค์................................................................................................................. ...............  

............................................................................................................................. ......................................... 

3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน และ ผลลัพธ์        

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................ ..............................................................................  

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................ ..............................................................................  

4. ปัญหำในกำรด ำเนินงำน         

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................ ..............................................................................  

5. กำรแก้ไขปัญหำที่หน่วยงำนได้ด ำเนินงำน       

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

6. แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป      

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................ ..............................................................................  

           

           

ผู้เสนอ....................................................  เห็นชอบ      

ต ำแหน่ง...............................................  ..................................................................   

วันท่ี.......................................................  วันท่ี.......................................................   

 

เอกสำรฟอร์มท่ี 4 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน 
  

     

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับควำมส ำเร็จของนวัตกรรมทีห่น่วยงำนสร้ำงใหม่แล้วน ำไปใช้ประโยชน์ 
2.  หน่วยวัด :  ระดับ  

3.  น้ าหนัก:  10 

4.  ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
  นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง แนวคิด กระบวนกำร หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งใหม่ เกิดจำกกำรใช้ควำมรู้  
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สิ่งใหม่ในที่นี้คือไม่เคยมีผู้ใดท ำมำก่อน หรือเคยท ำมำแล้วในอดีต แต่น ำมำพัฒนำจำกของเก่ำที่มีอยู่
เดิม ซึ่งต้องไม่ใช่เกิดจำกกำรลอกเลียนแบบหรือกำรท ำซ้ ำ ช่วยให้กำรท ำงำนนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงกว่ำเดิม หรือน าไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อแก้ปัญหำหรือปรับปรุง/พัฒนำงำน หรือเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร  แล้วเกิด
ประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสำมำรถวัดวิเครำะห์ได้ แสดงให้เห็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ในแง่ของกำรใช้ประโยชน์
ของนวัตกรรมนั้นๆ หรืออำจวัดโดยใช้แนวทำงระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมำณและคุณภำพ จ ำแนกประเภทของนวัตกรรม
ได้ 3 ประเภทดังนี้ 

1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation ) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคน หรือผู้บริโภค เช่น เครื่องมือ
สื่อสำร ชุดทดสอบต่ำงๆ (test kit) เป็นต้น หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ที่ได้
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือเป็นสิ่งใหม่ หรือของใหม่ต่อโลก ต่อประเทศ องค์กร หรือแม่แต่ตัวเรำเอง 

2. นวัตกรรมด้ านกระบวนการ/การจัดการ  (Business Process Management Innovation) คือ 
นวัตกรรมที่เกิดจำกกำรพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน เป็นนวัตกรรมขบวนกำรทำงองค์กร  

3. นวัตกรรมด้านการบริการ ซึ่งส่งผลต่องานป้องกันควบคุมโรค  (Service Model Development 
Innovation) คือกำรเปลี่ยนแปลงบริกำรเดิม หรือกำรสร้ำงบริกำรใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงำนป้องกันควบคุม
โรค เพื่อให้ผู้ให้และผู้รับบริกำรได้ให้และรับบริกำรที่สะดวกรวดเร็ว และใช้ประโยชน์ได้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

       โดยมีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนพอสังเขปดังนี้ 
1. การคิดค้น (Innovation) ศึกษำเอกสำรทฤษฎีที่เก่ียวกับนวัตกรรม กำรก ำหนดโครงสร้ำงรูปแบบของ 
    นวัตกรรมที่จะสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพมำกขึ้นกว่ำเดิม  
2. การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนกำรลงมือสร้ำงนวัตกรรมตำมที่ยกร่ำงไว้ กำรตรวจสอบ

คุณภำพของนวัตกรรมและกำรปรับปรุงแก้ไข 
3. น าไปใช้จริง (Implement) ในขั้นตอนนี้รวมถึงขั้นกำรทดลองใช้นวัตกรรม และกำรประเมินผลกำรใช้           

นวัตกรรม 
4. ขั้นเผยแพร่ (Promotion) เป็นขั้นของกำรเผยแพร่ กำรน ำเสนอ หรือกำรจ ำหน่ำย 

   (ที่มำ: ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
 

 การน าไปใช้ประโยชน์  หมำยถึง กำรน ำนวัตกรรมที่ได้สร้ำงใหม่ หรือพัฒนำต่อยอดจำกองค์ควำมรู้เดิม ไป
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือแก้ปัญหำหรือปรับปรุง/พัฒนำงำน หรือเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร  และเกิดประโยชน์ที่เห็นเป็น
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รูปธรรมชัดเจนสำมำรถวัดวิเครำะห์ได้ แสดงให้เห็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ในแง่ของกำรใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมนั้นๆ 
หรืออำจวัดโดยใช้แนวทำงระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมำณและคุณภำพ  
 โดยกรมควบคุมโรคได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรสร้ำงระบบงำนนวัตกรรมเป็นงำนจุดเน้นใน
ปีงบประมำณ 2562   
5.  สูตรการค านวณ : ขั้นตอนที่ 3-4 ค ำนวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 

A x B =        A  คือ จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินกำรได้ 
   C             B  คือ  100 
             C  คือ จ ำนวนกิจกรรมทั้งหมดตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้  

6. เกณฑ์การให้คะแนน : ก ำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
กำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับควำมส ำเร็จของนวัตกรรม
ที่หน่วยงำนสร้ำงใหม่แล้ว
น ำไปใช้ประโยชน์ 

1      
2      
3      
4      
5      

 

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : 
7.1 กรณีเลือกสร้ำงนวัตกรรมประเภทที่ 1 สำมำรถด ำเนินกำรต่อเนื่องได้มำกกว่ำ 1 ปี  
7.2 กรณีเลือกสร้ำงนวัตกรรมประเภท 2 และ 3 ต้องด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 2562  
7.3 กรณีนวัตกรรมที่แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 ผลงำนเป็นที่ประจักษ์ เช่นผลงำนถูกเสนอชื่อ/หรือ

ได้รับรำงวัล ผลงำนนวัตกรรมยอดเยี่ยมในประเภทต่ำงๆ ระดับประเทศหรือต่ำงประเทศ ได้คะแนนส่วนที่ 4 -5 เต็ม
พร้อมส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบนวัตกรรม และระบุกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข
ในระบบ Estimates SM   

8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ระดับควำมส ำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงำนสร้ำงใหม่
แล้วน ำไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ - - - 

จ ำนวนผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์วิชำกำรท่ี
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (ข้อมูลจำกยุทธศำสตร์ที่ 2)  

เรื่อง 110 119 120 

จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ                   
(ข้อมูลผลงำนวิจัยแต่ละปี) 

เรื่อง 37 37 33 

จ ำนวนองค์ควำมรู้ของหน่วยงำนที่ใช้เครื่องมือจัดกำร
ควำมรู้และด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน (ข้อมูลจำก
ตัวชี้วัด KM ระดับหน่วยงำน) 

เรื่อง 111 100 106 
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9.  รายละเอียดการด าเนินงาน : 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 1.1 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ อำจเป็นรูปค ำสั่ง 
กำรมอบหมำย หรือในรูปแบบคณะกรรมกำร 
หรือคณะท ำงำน 

0.2 - ค ำสั่ง กำรมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยผู้บริหำรของหน่วยงำน 
 

 1.2 มีกำรรวบรวมผลิตภัณฑ์ หรือผลงำน
วิชำกำร หรือนวัตกรรม (นิยำมผลิตภัณฑ์ตำม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เดิมตำมเอกสำรแนบท้ำย) ของ
หน่วยงำนอย่ำงน้อย 5 ปีย้อนหลัง 

0.8 - ข้อมูลผลกำรรวบรวมผลิตภัณฑ์ หรือผลงำน
วิชำกำร หรือนวัตกรรมของหน่วยงำนอย่ำง
น้อย 5 ปีย้อนหลัง 

2 2.1 ทบทวนวิเครำะห์ แผนงำน/โครงกำรของ
หน่วยงำนที่ผ่ำนมำ ว่ำมีอะไรที่ส ำคัญและ
สำมำรถพัฒนำต่อยอดเป็นนวัตกรรมตำมนิยำม 
ทบทวนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ เช่น Strategic 
Gap, Consumer Needs เพ่ือให้เห็นควำม
สอดคล้องตำมภำรกิจของหน่วยงำน ส ำหรับ
พิจำรณำคัดเลือกหัวข้อกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
หน่วยงำน 

0.5 - ผลกำรทบทวนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของ
หน่วยงำน 
- หัวข้อกำรพัฒนำนวัตกรรมของหน่วยงำน 
เสนอผู้บริหำร 

2.2 จัดท ำแผน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำนวัตกรรมของหน่วยงำนตำมหัวข้อที่
ก ำหนด 

0.5 - แผน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมของหน่วยงำน 
เสนอผู้บริหำรโดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม 
พ.ศ.2561 

3 ด ำเนินกำรตำมแผน/สร้ำงต้นแบบนวัตกรรม/มี
กำรทดลองใช้/ปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ รูปแบบ 
นวัตกรรมไดอ้ย่ำงน้อยร้อยละ 50 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ร้อยละ 30 35 40 45 50 
 

1 - รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน/สร้ำงต้นแบบนวัตกรรม/มีกำร
ทดลองใช้/ปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ รูปแบบ 
นวัตกรรมไตรมำส 2 เสนอผู้บริหำรโดยแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 
25 มีนำคม พ.ศ.2562 

4 ด ำเนินกำรตำมแผน/สร้ำงต้นแบบนวัตกรรม/มี
กำรทดลองใช้/ปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ รูปแบบ 
นวัตกรรมไดอ้ย่ำงน้อยร้อยละ 80 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

 
 

1.0 กรณีด ำเนินงำนแล้วเสร็จภำยใน ปีงบประมำณ 
2562 
- ผลกำรประเมินกำรใช้ประโยชน์ของ
นวัตกรรม จำกกลุ่มเป้ำหมำย โดยแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 
25 มิถุนำยน พ.ศ.2562 
กรณีก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเกิน
ปีงบประมำณ 2562  
รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

ตำมแผน/สร้ำงต้นแบบนวัตกรรม/มีกำร
ทดลองใช้/ปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ รูปแบบ 
นวัตกรรม เสนอผู้บริหำรโดยแนบหลักฐำนใน
ระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
มิถุนำยน พ.ศ.2562 

5. - กรณีแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จภำยใน 
ปีงบประมำณ 2562  
- มี รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบ
นวัตกรรม (0.3 คะแนน) 
- ผลกำรประเมินกำรใช้ประโยชน์/ควำมพึงพอใจ 
ของนวัตกรรม ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข
จำกกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้นวัตกรรม (0.4 คะแนน) 
- กำรเผยแพร่ข้อมูลตำมช่องทำงต่ำงๆ ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์ 
รับทรำบ (0.3 คะแนน) 

1.0 
 

- รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบ
นวัตกรรม  
- ผลกำรประเมินกำรใช้ประโยชน์/ควำมพึง
พอใจ ของนวัตกรรม ปัญหำอุปสรรค แนว
ทำงแก้ไขจำกกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้นวัตกรรม  
- ผลกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมช่องทำงต่ำงๆ ให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้
ประโยชน์ รับทรำบเช่น กำรประชุม เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค ฯลฯ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์ 
 โดยแนบหลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ.2562 

- กรณีแผนกำรด ำเนินงำนไม่แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณ 2562  
- มี รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบ
นวัตกรรม ภำยในปี 2562 (0.5 คะแนน) 
- มีแผนกำรด ำเนินงำน และแผนกำรประเมิน
กำรใช้ประโยชน์/ควำมพึงพอใจ ของนวัตกรรม 
จำกกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้นวัตกรรมในปีถัดไป (0.5 
คะแนน) 

- รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบ
นวัตกรรม ภำยในปี 2562 
- แผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรประเมินกำรใช้
ประโยชน์/ควำมพึงพอใจ ของนวัตกรรม จำก
กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้นวัตกรรมในปีถัดไปในปี
ถัดไป รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหำร โดยแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 
25 กันยำยน พ.ศ.2562 

หมายเหตุ กรณีไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน  
             กรณีไม่เสนอผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 

10. เป้าหมาย : 
ไตรมำสที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 2 
ไตรมำสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่3  
ไตรมำสที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 4 
ไตรมำสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 

 

11.  แหล่งข้อมูล : รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรำยงำนตำมแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
(Estimates SM)   
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13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
ไตรมำสที่ 1 ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ไตรมำสที่ 2 ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 3 ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 4 ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :  
 14.1 แบบบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลงำนวิชำกำร หรือนวัตกรรมของหน่วยงำน 
 14.2 ตัวอย่ำงแผนกำรด ำเนินงำนนวัตกรรม 
 14.3 แบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบนวัตกรรม 
 14.4 ตัวอย่ำงแบบประเมิน ประโยชน์/ควำมพึงพอใจ จำกนวัตกรรม  

15. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ระดับกรม  
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้
และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค 

0 2590 3251-3  ต่อ 10 cheewananl@gmail.com 

       ระดับหน่วยงาน : 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

นำยแพทย์ไผท  สิงค์ค ำ 0 2590 3971 zalenxxx@gmail.com 
16.  ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับกรม 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท ์ E-mail 
1) นำงมณี  สุขประเสริฐ    0 2590 3251-3 ต่อ 19 manee_suk2005@hotmail.com 
2) นำงญำณี  แสงสง่ำ 0 2590 3251-3 ต่อ 18 yaneetum@gmail.com 

     ระดับหน่วยงาน : 
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

นำยภำณุวัฒน์  ค ำวังสง่ำ 0 2590 3971 ballbond5605@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการถ่ายระดับสู่บุคคล 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม 2561-31 มีนำคม 2562) และ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน-30 กันยำยน 2562) 

 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. 1.1 มีกำรก ำหนดผูร้ับผดิชอบ อำจเป็นรูปค ำสั่ง กำร
มอบหมำย หรือในรูปแบบคณะกรรมกำร หรือ
คณะท ำงำน 

0.2 ค ำสั่งกำรมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร โดย
ผู้บริหำรของหน่วยงำนและรำยงำนในระบบ 
Estimates SM ก่อนวันที่ 25 ธันวำคม 2561 

1.2 มีกำรรวบรวมผลติภณัฑ์/โครงกำร หรือผลงำน
วิชำกำร หรือนวัตกรรม (นิยำมตำมยุทธศำสตร์ที่ 2) 
ของหน่วยงำนอย่ำงน้อย 5 ปีย้อนหลัง 

0.8 ข้อมูลผลกำรรวบรวมผลติภณัฑ/์โครงกำร หรือ
ผลงำนวิชำกำร หรือนวัตกรรมของหน่วยงำนอย่ำง
น้อย 5 ปีย้อนหลัง และรำยงำนในระบบ Estimates 
SM ก่อนวันที่ 25 ธันวำคม 2561 

2. 2.1 ทบทวนวิเครำะห์ แผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำน
ที่ผ่ำนมำ ว่ำมีอะไรทีส่ ำคัญและสำมำรถพัฒนำต่อยอด
เป็นนวัตกรรมตำมนิยำม ทบทวนวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ 
เช่น Strategic Gap, Consumer Needs เพื่อให้เห็น
ควำมสอดคล้องตำมภำรกจิของหน่วยงำน ส ำหรับ
พิจำรณำคัดเลือกหัวข้อกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
หน่วยงำน 

0.5 - ผลกำรทบทวนวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ของหน่วยงำน 
- หัวข้อกำรพัฒนำนวัตกรรมของหน่วยงำนใน
ปีงบประมำณ 2562  
และรำยงำนในระบบ Estimates SM ก่อนวันที่ 25 
ธันวำคม 2561 

2.2 จดัท ำแผน/ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนโครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมของหน่วยงำนตำมหัวขอ้ท่ีก ำหนด 

0.5 แผน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมของหน่วยงำนในปีงบประมำณ 2562 
และรำยงำนในระบบ Estimates SM ก่อนวันที่ 25 
ธันวำคม 2561 

3. ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ รูปแบบ 
นวัตกรรมได้อย่ำงน้อยร้อยละ 50 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 30 35 40 45 50 

 

1 กำรด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ 
รูปแบบ นวัตกรรมได้อย่ำงน้อยร้อยละ 50 และ
รำยงำนในระบบ Estimates SM ก่อนวันที่  25 
มีนำคม 2562 
 

4. สรุปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ รอบ 6 เดือนแรก  ใน
ระบบ estimate SM ภำยในวันท่ี 25 มีนำคม 2562  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
วันท่ี
รำยงำน 

27  
มี.ค.. 
62 

26  
มี.ค.. 
62 

25 
มี.ค. 
62 

24 
มี.ค.
62 

23 
มี.ค. 
62  

1  สรุปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ รูปแบบ นวัตกรรมรอบ 
6 เดือนแรก พร้อมแนบหลักฐำนกำรด ำเนินงำน และ
รำยงำนตำมแบบฟอร์มเสนอผู้บรหิำร ในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันท่ี  25 มีนำคม 2562 

5. ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ รูปแบบ 
นวัตกรรมไดร้้อยละ 55 ขึ้นไป และสรุปรำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุง
พัฒนำต้นแบบ รอบ 6 เดือนแรก  ในระบบ estimate 
SM ก่อนวันท่ี 25 มีนำคม 2562 

1 กำรด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงพฒันำต้นแบบ 
รูปแบบ นวัตกรรมได้ร้อยละ 55 ขึ้นไป และรำยงำน
ในระบบ Estimates SM ก่อนวันท่ี 25 มีนำคม 
2562 
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รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562) 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. 1.1 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ 
รูปแบบ นวัตกรรมได้อย่ำงน้อยร้อยละ 70 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 50 55 60 65 70  

1.0  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน/สร้ำงต้นแบบ
นวัตกรรม/มีกำรทดลองใช้/ปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ 
รูปแบบ นวัตกรรมได้อย่ำงน้อยร้อยละ 70 

2. 2.1 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ 
รูปแบบ นวัตกรรมได้อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

คะแนน 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 
ร้อยละ 60 65 70 75 80  

0.8  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุงพัฒนำ
ต้นแบบ รูปแบบ นวัตกรรมได้อย่ำงน้อยร้อยละ 80
และรำยงำนตำมแบบฟอร์ม ในระบบ Estimates SM 
รอบ 9 เดือน ภำยในวันท่ี  25 มิถุนำยน 2562 

 2.2 มรีำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ ในระบบestimate SM 
ภำยในวันท่ี 25 มิถุนำยน 2562 
คะแนน 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 
วันที่
รำยงำน 

15 
ก.ค. 
62 

10 
ก.ค. 
62 

5 
ก.ค. 
62 

30 
มิ.ย. 
62 

25 
มิ.ย. 
62  

0.2 รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ พร้อมแนบ หลักฐำนกำร
ด ำเนินงำน และรำยงำนตำมแบบฟอร์ม ในระบบ 
Estimates SM รอบ 9 เดือน ภำยในวันท่ี  25 
มิถุนำยน 2562 

3. 3.1 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ 
รูปแบบ นวัตกรรมได้ร้อยละ 100 

คะแนน 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 
ร้อยละ 80 85 90 95 100  

0.8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุงพัฒนำ
ต้นแบบ รูปแบบ นวัตกรรม พร้อมหลักฐำนกำร
ด ำเนินงำน รำยงำนตำมแบบฟอรม์ ในระบบ 
Estimates SM รอบ 9 เดือน ภำยในวันท่ี  25 
กันยำยน 2562 

 3.2 มรีำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ ในระบบestimate SM 
ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน 2562 
คะแนน 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 
วันที่
รำยงำน 

15 
ต.ค. 
62 

10 
ต.ค. 
62 

5 
ต.ค. 
62 

30 
ก.ย. 
62 

25 
ก.ย. 
62  

0.2 รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ปรับปรุงพัฒนำต้นแบบ ในระบบ Estimate SM 
ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน 2562 

4. 4.1  กรณีแผนกำรด ำเนินงำนแลว้เสร็จภำยใน
ปีงบประมำณ 2562  
- สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตน้แบบนวัตกรรม 
พร้อมระบุกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ปัญหำอุปสรรค แนว
ทำงแก้ไข ผ่ำนกำรเสนอผู้บริหำรของหน่วยงำน (0.8 
คะแนน) 
- แนบหลักฐำนในระบบ estimate SM รอบ 12 เดือน 
ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน 2562 (0.2 คะแนน) 
คะแนน 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 
วันท่ี
รำยงำน 

15 
ต.ค. 
62 

10 
ต.ค. 
62 

5 
ต.ค. 
62 

30 
ก.ย. 
62 

25 
ก.ย. 
62  

1.0  รำยงำนสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบ
นวัตกรรม พร้อมระบุกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ปัญหำ
อุปสรรค แนวทำงแก้ไขเสนอผู้บรหิำร โดยแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM ภำยในวันท่ี 25 
กันยำยน พ.ศ.2562   



 

  

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 221061 87 

 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
 4.2  กรณีแผนกำรด ำเนินงำนไมแ่ล้วเสร็จภำยใน

ปีงบประมำณ 2562  
- รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ปรับปรุงพัฒนำต้นแบบนวัตกรรม  
- แนบหลักฐำนในระบบ estimate SM รอบ 12 เดือน 
ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน 2562 (0.2 คะแนน) 
คะแนน 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 
วันท่ี
รำยงำน 

15 
ต.ค. 
62 

10 
ต.ค. 
62 

5 
ต.ค. 
62 

30 
ก.ย. 
62 

25 
ก.ย. 
62  

 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนนวัตกรรม และกำรใช้
ประโยชน์ รอบ 12 เดือน ใน ระบบ Estimates SM 
พร้อมแนบไฟลร์ำยงำนรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำน
ต้นแบบนวัตกรรม และกำรใช้ประโยชน์ตำม
แบบฟอร์ม โดยแนบหลักฐำนในระบบ Estimates 
SM ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน พ.ศ.2562 

5. - ก รณี แ ผ น ก ำ รด ำ เนิ น งำน แ ล้ ว เส ร็ จ ภ ำย ใน 
ปีงบประมำณ 2562  
- มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบนวัตกรรม 
(0.3 คะแนน) 
- ผลกำรประเมินกำรใช้ประโยชน์/ควำมพึงพอใจ ของ
นวัตกรรม  ปัญ หำอุปสรรค  แนวทำงแก้ ไขจำก
กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้นวัตกรรม (0.4 คะแนน) 
- กำรเผยแพร่ข้อมูลตำมช่องทำงต่ำงๆ ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์ รับทรำบ 
(0.3 คะแนน) 

1.0  - รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตน้แบบนวัตกรรม  
- ผลกำรประเมินกำรใช้ประโยชน์/ควำมพึงพอใจ 
ของนวัตกรรม ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไขจำก
กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้นวัตกรรม  
- ผลกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมช่องทำงต่ำงๆ ให้ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย หรือกลุม่เป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์ 
รับทรำบเช่น กำรประชุม เว็ปไซต ์เฟสบุค ฯลฯ 
ให้กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย หรือกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้
ประโยชน ์
 โดยแนบหลักฐำนในระบบ Estimates SM ภำยใน
วันท่ี 25 กันยำยน พ.ศ.2562 

- กรณี แผนกำรด ำ เนิ น งำน ไม่ แล้ ว เสร็ จภำย ใน
ปีงบประมำณ 2562  
- มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบนวัตกรรม 
ภำยในปี 2562 (0.5 คะแนน) 
- มีแผนกำรด ำเนินงำน และแผนกำรประเมินกำรใช้
ป ระโยชน์ /ควำมพึ งพอใจ  ของนวัตกรรม  จำก
กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้นวัตกรรมในปีถัดไป (0.5 คะแนน) 

- รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตน้แบบนวัตกรรม 
ภำยในปี 2562 
- แผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรประเมินกำรใช้
ประโยชน/์ควำมพึงพอใจ ของนวัตกรรม จำก
กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้นวัตกรรมในปีถัดไปในปีถัดไป รอบ 
12 เดือน เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ.2562 
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 แบบฟอร์ม    

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
         
 

1. แบบบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม    
   ของหน่วยงานกรมควบคุมโรค  
2. ตัวอย่างแผนการด าเนินงานนวัตกรรม 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม 
4. ตัวอย่างประเมิน ประโยชน์/ความพึงพอใจ จากนวัตกรรม 
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    ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................... 
 ล าดับ 

ที ่
ปีงบ 

ประมาณ
ที่เริ่ม
ด าเนิน 
การ 
* 

ชื่อ 
โครงการ 

* 

ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จาก

โครงการ(ระบุ
ชื่อผลิตภัณฑ)์ 

* 

ลักษณะผลิตภัณฑ์
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/
มาตรฐาน/

มาตรการ/หรือ
ผลิตภัณฑ์วิชาการ
หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

* 

ก าหนดจะด าเนินการ 
(ได้น าไปใช้)จัดท า 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/

มาตรฐาน/มาตรการ 
(ผลิตภัณฑ์หลัก) 

ปีที่ก าหนดน าไปใช้
จัดท า/ด าเนินการ

ไปใช้จัดท า
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/
มาตรฐาน/

มาตรการส าเร็จ
(ผลิตภัณฑ์หลัก) 

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้

ผลิตภัณฑ ์
(ระบุชื่อ/
เครือข่าย) 

* 

ปีที่
ด าเนินกา
รเสรจ็ 
(ระบุ 
พ.ศ.) 

* 

ผลประเมิน
ความพึงพอใจ

ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ผลิตภัณฑ ์

(ร้อยละ) 
* 

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ (ถ้ามี) 

1 
 

2560 โครงกำร
........  

ผลงำนวิจัย
เรื่อง

.................... 

งำนวิจัย ก ำหนดพัฒนำเป็น 
นโยบำย 

2563 สสจ. /สสอ./
อปท./รพ. 

2562 85% นำงวิจัย ยอดเยี่ยม 

2 2561 โครงกำร
จัดท ำคู่มือ...  

คู่มือเรื่อง..... คู่มือ - - รพ. 2561 80% กลุ่มพัฒนำองค์กร 

3 2562 โครงกำร
จัดท ำ

นวัตกรรม... 

นวัตกรรมเรื่อง
... 

นวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำน 

2562 นักวิชำกำรใน
หน่วยงำน 

2562 รอประเมินป ี
2562 

คณะกรรมกำร
นวัตกรรมหน่วยงำน 

                      

แบบฟอร์มที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลผลติภัณฑ์ ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมของหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
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หมำยเหตุ : 
  

“ตัวอย่าง” 
แผนปฏิบัติการ การน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างใหม่ไปใช้ประโยชน์ 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรม เรือ่ง........................................................... 
 

ชื่อหน่วยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับ กิจกรรม / ขั้นตอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู้รับ    
ผิดชอบ 

งบ          
ประมาณ 

 
หมาย
เหตุ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนค ำสั่ง กำรมอบหมำย หรือในรูปแบบ
คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำน 

               

2. ประชุมคณะท ำงำนฯ เพื่อวิเครำะห์ ตรวจสอบทบทวน
วิเครำะหส์ถำนกำรณ์ เช่น Strategic Gap, Consumer 
Needs ของหน่วยงำน 

            
  

 

3. มีกำรรวบรวมผลิตภัณฑ์ หรือผลงำนวิชำกำร หรือ
นวัตกรรม  

               

4. จัดท ำแผน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมของหน่วยงำนตำมหัวขอ้ท่ีก ำหนด 

               

5. ……………………………………………………                
6. ……………………………………………….                
7. ประชุมสรุปบทเรียนกำรพัฒนำงำนนวัตกรรม                
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 “แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงาน” 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม 

เรื่อง........................................................ 
 

1. ที่มา/เหตุผลการด าเนินงาน 
....................................................................................................................... .......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ........................................................................................... ..................................................................... 
2.2 .............................................................................................................. .................................................. 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมด าเนินการ 

3.1 ......................................................................................................... ........................................................ 
3.2 ................................................................................................................................................................. 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 …………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………. 
4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.3 …………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………. 

 
5. ผลการด าเนินงาน 

5.1   ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
6. การใช้ประโยชน์ ระบุ…………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 
7. ผลการประเมินการใช้ประโยชน์ / ความพึงพอใจ ………………………………………………….……………………………………… 
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8. การเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์.  
        8.1........................................................................................................................................................................ 
   8.2………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
 
9. สิ่งท่ีเป็นนวัตกรรม/จุดเด่นของผลงาน 

9.1…………………..……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
9.2…………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

 
10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

10.1………………..……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
10.2………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

 
11. ปัญหา/อุปสรรค 

11.1………………..……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
11.2………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

 
12. ข้อเสนอแนะ 
......................................................... ............................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................................... ......................................... 
                      (รายงานสรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรมไม่ต่ ากว่า 3 หน้า A4) 
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“แนวแบบสอบถาม” 
เรื่อง กำรใช้ประโยชน์ควำมพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อ……(ชื่อนวัตกรรม).…… 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถำมนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมคิดเห็นเรื่องกำรใช้ประโยชน์ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจ
ต่อ…………………………..ข้อมูลจำกแบบสอบถำมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ.................................. 
 
ส่วนที่ 1 โปรดกรอกข้อควำมลงในช่องว่ำงหรือใส่เครื่องหมำย  ในช่องค ำตอบตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป (ปรับเลือกตามความต้องการ) 
 
เพศ  [   ] หญิง   [   ]ชำย 
 
อำยุ  [   ] ต่ ำกว่ำ 25 ป ี  [   ] 26 – 35 ป ี  

[   ] 36 – 45 ป ี  [   ] 46 – 55 ปี   
[   ] มำกกว่ำ 55 ปีขึ้นไป 

 
วุฒิกำรศึกษำ 

[   ] ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     [   ] ปริญญำตรี  
[   ] สูงกว่ำปริญญำตรี 
 

ต ำแหน่งงำน 
[   ] แพทย์   [   ] พยำบำล 
[   ] นักวิชำกำร   [   ] นักวิทยำศำสตร์ 

                               [   ] อ่ืนๆระบุ...................   
 

หน่วยงำน 
[   ] สสจ.   [   ] สสอ. 
[   ] โรงพยำบำล              [   ] รพสต 
[   ] อปท.   [   ] อ่ืนๆระบุ................ 

 
 

ท่ำนท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลำ...................ปี 
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2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
 

ใส่รูปหรือชื่อนวัตกรรม 
 
 
 
 

1. ท่ำนเคยเห็น/เคยได้ยิน/เคยทรำบ........................... มำก่อนหรือไม่ 

 
2. ท่ำนเคยใช้............../อ่ำน.............../เข้ำร่วม.................. หรือไม่  

[   ] เคย    [   ] ไม่เคย 
 

3. ท่ำนได้รับ .....(นวัตกรรม).........เมื่อใด ระบุ (เดือน/ปี)……………. 

 
4. ท่ำนได้รับ ...(นวัตกรรม)... โดยวิธีกำร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 [   ] สืบค้นเอง   [   ] เข้ำร่วมอบรม/ประชุม 
[   ] ได้รับต่อจำกเพ่ือน/คนรู้จัก [   ] ได้รับแจกจำกกำรท ำงำนปกติ 
[   ] ได้รับทำงไปรษณีย์  [   ] ได้รับจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
[   ] อ่ืนๆ.......................................  
  

5. ท่ำนได้ประโยชน์จำก.........(นวัตกรรม).................ในเรื่องใด(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

(จ าเป็นต้องมีค าถามนี้) 
[   ] ไม่ได้ประโยชน์ (จ าเป็นต้องมีค าตอบนี้) 
[   ] ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  [   ] สืบค้นข้อมูล  
[   ] เผยแพร่   [   ] ใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน  
[   ] ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  [   ] ใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรสร้ำงผลิต 
[   ] อ้ำงอิง   [   ] อยู่ในขั้นตอนของกำรให้บริกำร 
[   ] อ่ืนๆ……………….............……. 

 
 
 
 
 
 

รูป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมส่วนนี้ เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของท่ำนต่อ.............(นวัตกรรม).............
โดยควำมหมำยของระดับควำมพึงพอใจ มีดังนี้  
0 หมำยถึงไม่พึงพอใจ 
1 หมำยถึง พอใจน้อยที่สุด     2 หมำยถึง พอใจน้อย   
3 หมำยถึง พอใจมำก  4 หมำยถึง พอใจมำกที่สุด 

ประเด็นความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์ 

ระดับความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์ 
(ให้ระบุ)
สาเหตุไม่
พึงพอใจ 

4 
พอใจมาก

ที่สุด 

3 
พอใจ
มาก 

2 
พอใจ
น้อย 

1 
พอใจน้อย

ที่สุด 

0 
ไม่พึง
พอใจ 

1. ควำมพึงพอใจต่อ....(นวัตกรรม).......        
– มีควำมเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย       
– สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน       
– สำระประโยชน์ ครบถ้วนตำมควำม

ต้องกำรส ำหรับกำรใช้งำน 
      

– เข้ำใจง่ำย        
– ด ำเนินกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำร       

– อ่ืนๆ ระบุ..........................................       
2. กำรใช้ประโยชน์ ....(นวัตกรรม).......
ผลิตภัณฑ์/กระบวนกำร/กำรบริกำร 

4 
มากที่สุด 

3 
มาก 

2 
น้อย 

1 
น้อยท่ีสุด 

0 
ไม่ได้รับ
ปะโยชน์ 

(ให้ระบุ
สาเหตุ  
ทีไ่ม่ได้รับ
ประโยชน์) 

– ใช้ง่ำย หรือสะดวก หรือขั้นตอนไม่ซับซ้อน       
– นวัตกรรม/กระบวนกำรพัฒนำ

นวัตกรรมส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
ผู้พัฒนำ/ผู้เกี่ยวข้อง ต้องศึกษำ 
ค้นคว้ำ และแสวงหำควำมรู้ จนท ำให้
รู้สึกได้ว่ำผลิตภัณฑ์/กระบวนกำร/กำร
บริกำรที่ได้รับ เป็น “นวัตกรรมใหม่” 

      

– สำมำรถแก้ไขปัญหำ หรือตอบสนองต่อ
กระบวนกำร หรือบริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

      

– เกิดประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ได้จริง       
– ท่ำนคิดว่ำจะน ำไปใช้ บอกต่อ หรือ

แนะน ำให้ผู้อ่ืนได้รับผลิตภัณฑ์/
กระบวนกำร/กำรบริกำร นี้อีกหรือไม่ 
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ประเด็นความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์ 

ระดับความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์ 
(ให้ระบุ)
สาเหตุไม่
พึงพอใจ 

4 
พอใจมาก

ที่สุด 

3 
พอใจ
มาก 

2 
พอใจ
น้อย 

1 
พอใจน้อย

ที่สุด 

0 
ไม่พึง
พอใจ 

3. โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับในระดับใด 

      

4. โปรดระบุกำรน ำไปใช้ประโยชน์
............................................................................................................................................................................................ 

 
หมายเหตุ*วิธีค านวณหาค่าความพึงพอใจให้ใช้ค าตอบค่าคะแนน 3 (พอใจมาก) หรือ ค่าคะแนน 4 (พอใจมากที่สุด) 
 
ส่วนที่ 3 
ท่ำนมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง...............นวัตกรรม................ดังนี้ 

 ด้ำนควำมพึงพอใจ..........................................................................................................................................  

 ด้ำนกำรใช้ประโยชน์............................................................................................................................. .......... 
ท่ำนต้องกำรผลิตภัณฑ์/กระบวนกำรพัฒนำ/กำรบริกำร อะไรอีกบ้ำง จำกกรมควบคุมโรค  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

กรุณำส่งแบบสอบถำมกลับมำที่ 
ชื่อ.......................................................................... 
ที่อยู่....................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์................................................. 
E-mail :…………………………………………….......... 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base 

 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน 

1. ตัวช้ีวัดที่ 4.2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. หน่วยวัด           : ระดับ 
3. น้ าหนัก             : ร้อยละ 10  
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  :  

4.1 หน่วยงาน หมำยถึง ทุกหน่วยงำนภำยในกรมควบคุมโรค จ ำนวน 42 หน่วยงำน  
 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมำยถึง กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนภำยใน
หน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรลดกำรใช้พลังงำน กำรลดปริมำณเอกสำร กำรลดภำระงบประมำณ 
กำรลดขั้นตอนกำรท ำงำน และปริมำณงำนที่ซ้ ำซ้อน กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน กำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต กำรเพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน กำรออกแบบระบบงำน กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำน 
กำรจัดท ำคู่มือกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work manual) กำรมอบอ ำนำจภำยในหน่วยงำน กำรประสำนงำนภำยใน
หน่วยงำน กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น เพ่ือลดข้อผิดพลำดและจุดอ่อนในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งกำรด ำเนินกำร
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 (1) การลดพลังงาน พิจำรณำจำกพลังงำน 2 ชนิด คือ พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และพลังงำนด้ำนน้ ำมัน
เชื้อเพลิง และมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ/กำรใช้น ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน
กำรใช้พลังงำนของแต่ละหน่วยงำน โดยใช้ผลกำรประเมินจำกระบบ e-report.energy.go.th ของส ำนักนโยบำย
และแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน (ส่วนกลำงใช้คะแนนภำพรวมจำกส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม) 
 (2) การลดกระดาษ พิจำรณำจำกกำรที่หน่วยงำนได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีกำรท ำงำน 
เช่น กำรถ่ำยเอกสำรสองหน้ำ กำรน ำกระดำษกลับมำใช้ซ้ ำ (reuse) กำรน ำส่งเอกสำรวำระกำรประชุมผ่ำนระบบ 
e-mail ถ่ำยเอกสำรเฉพำะสำระส ำคัญๆ เป็นต้น ซึ่งกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีกำรท ำงำนดังกล่ำว ส่งผลให้จ ำนวน
เงินงบประมำณที่ใช้จัดซื่อกระดำษลดลง เมื่อเทียบกับจ ำนวนเงินที่ตั้งไว้ส ำหรับกำรซื้อกระดำษของปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 โดยก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง รอบ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5 
รอบ 12 เดือน ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม)  
 (3) การประหยัดงบประมาณ หมำยถึง งบประมำณที่หน่วยงำนสำมำรถน ำมำประหยัดได้นั้นจะต้อง
เป็นงบประมำณประเภทงบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำตอบแทน    
ใช้สอยและวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค รวมทั้งส่วนอ่ืนที่หน่วยงำนเห็นว่ำจะสำมำรถน ำมำประหยัดงบประมำณได้ โดยก าหนด 
ค่าเป้าหมายงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ รอบ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 2 รอบ 12 เดือน ลดลงร้อยละ 5 (นับสะสม)   
 (4) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Integration) หมำยถึง กำรที่หน่วยงำน
สำมำรถประสำนเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ ของแผนงำน โครงกำร กระบวนกำร ข้อมูลสำรสนเทศ   
กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร โดยค ำนึงถึงหลัก ประหยัด ควำมคุ้มค่ำ มุ่งให้เกดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโชน์
สูงสุด ซึ่งในกำรบูรณำกำรนั้นจะต้องเป็นกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ภำครำชกำร 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน สำบันกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ พร้อมก ำหนดแผนงำนกำรบูรณำกำรร่วมกัน รวมถึงก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิตส ำคัญ ที่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
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 (5) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ หมำยถึง กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน โดยน ำระบบ
ดิจิตอลมำใช้ในกำรลดขั้นตอน เช่น e-meeting กำรจัดท ำ application ต่ำงๆ 
 

5. สูตรการค านวณ : ขั้นตอนที่ 3 และ 5 
 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

= 
จ ำนวนผลผลิตที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 

x 100 จ ำนวนผลผลิตตำมแผนทั้งหมด 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน : ก ำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 

1 /     
2 / /    
3 / / /   

3.5 / / / /  
5 / / / / / 

 

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด :    ไม่มี 
 

8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

ระดับ เป็นตัวชี้วัดใหม่ ด ำเนินงำนในปี พ.ศ.2562 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 
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9. รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 1.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น 
0.20 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ 

 1.2 วิเครำะห์ข้อมูลของหน่วยงำนให้ครอบคลุม 
ทั้ง 5 ประเด็น เพื่อน ำมำจัดท ำแผนพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  

0.80 - รำยงำนกำรประชุมกำร
วิเครำะห์ข้อมูลและเลือกกิจกรรม
เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำประสิทธิภำพ
ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นของ
หน่วยงำนฯ เสนอผู้บริหำร 
 - โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
ธันวำคม พ.ศ.2561 

2 จัดท ำแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำน ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น โดยกำร
ลดพลังงำนและกำรลดกระดำษ ใช้มำตรกำร/
แนวทำงที่ก ำหนด 
 

1.00  - แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  
ตำมแบบฟอร์ม 1 เสนอผู้บริหำร 
โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
ธันวำคม พ.ศ.2561 

3 3.1 ด ำเนินกำรตำมแผน และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน รอบ ๖ เดือน 

0.50  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพฯ 
รอบ 6 เดือน ตำมแบบฟอร์ม ๒ 
เสนอผู้บริหำร  
 - โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
มีนำคม พ.ศ.2562 

 3.2 หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ผลผลิตตำม
แผนเทียบกับจ ำนวนผลผลิตตำมแผนทั้งหมด  
รอบ 6 เดือน 
 

คะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
ร้อยละ 60 70 80 90 100  

0.50 
 
 
 

4 ด ำเนินกำรตำมแผน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน รอบ 9 เดือน 

0.50  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพฯ 
รอบ 9 เดือน ตำมแบบฟอร์ม ๒  
 - โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
มิถุนำยน พ.ศ.2562 

5 5.1 ด ำเนินกำรตำมแผน และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน รอบ 12 เดือน 

0.50  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพฯ 
รอบ 12 เดือน ตำมแบบฟอร์ม ๒  
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
 5.2 หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ผลผลิตตำม

แผนเทียบกับจ ำนวนผลผลิตตำมแผนทั้งหมด  
รอบ 12 เดือน 
 

คะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
ร้อยละ 60 70 80 90 100  

0.50 - โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
กันยำยน พ.ศ.2562 

 5.3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน   
รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหำร 
 

0.50  - สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน รอบ 
12 เดือน ตำมแบบฟอร์ม 3 
เสนอผู้บริหำร  
 - โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
กันยำยน พ.ศ.2562 

หมายเหต ุ: กรณีไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
 กรณีไม่เสนอผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
10. เป้าหมาย : ไตรมำสที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 2 

  ไตรมำสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่3  
  ไตรมำสที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 4 
  ไตรมำสที่ 4 ถึงข้ันตอนที ่5 

 

11. แหล่งข้อมูล : รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Estimates SM)  
 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรำยงำนตำมแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
(Estimates SM) 
 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
ไตรมำสที่ 1 ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2561 
ไตรมำสที่ 2  ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ.2562 
ไตรมำสที่ 3  ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ.2562 
ไตรมำสที่ 4  ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ.2562 

 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :  
      14.1 แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 
 14.2 แบบฟอร์ม 2 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
 14.3 แบบฟอร์ม 3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
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 14.4 แบบฟอร์มที่ 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรลดใช้พลังงำน ไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (ส่งส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ.2561)* 
 14.5 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มแผน -  ผลกำรลดกระดำษ (ส่งส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ภำยในวันที่ 
30 ตุลำคม พ.ศ.2561)* 
* หมายถึง แบบฟอร์มกำรด ำเนินงำนขั้นตอนที่ 2 (แบบฟอร์มที่ 4 และ 5) ที่ต้องส่งให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

15. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
ระดับหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นำงเบญจมำภรณ์ ภิญโญพรพำณิชย์ 0 2590 3395 jama_pin@hotmail.com 

 

ระดับหน่วยงาน : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นำงสมพร คล้ำยเณร 02 590 3978 ma_tik9@hotmail.com 

 

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
ระดับหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
 

 
ระดับหน่วยงาน : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1. น.ส.พัชชวีร์  ธัญญ์เลิศศิริ 0 2590 3978 puss11@hotmail.com 
2. นำงธนำภรณ์  กิจอรุณ 0 2590 3977 thanaporn60138@gmail.com 
3. นำงนภัสวรรณ  มำตลอย 0 2590 3976 yoja88@hotmail.com  
4. นำงสำวศศิร์ธำ  โพธิ์จันทร์ 0 2590 3976 wish_ann.1@hotmail.com 
5. นำงสำวนรัฐภรณ์  ทองหำ 0 2590 3982 funwan_jung@hotmail.com 

 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด หน่วยงาน โทรศัพท์ E-mail 
1. นำงรจนำ   บุญผ่อง กพร. 0 2590 3347 trodjana@hotmail.com 
2. น.ส.จุฑำมำศ คงมนต์ สลก. 0 2590 3005 Jutamas3306@gmail.com 
3. นำยวัชระศักดิ์ ค ำด้วง สลก. 0 2590 3273 Kamduang58@hotmail.com 

mailto:ma_tik9@hotmail.com
mailto:yoja88@hotmail.com
mailto:trodjana@hotmail.com
mailto:Jutamas3306@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการถ่ายระดับสู่บุคคล 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตลุำคม พ.ศ.2561 - 31 มีนำคม พ.ศ.2562) และรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน - 30 กนัยำยน พ.ศ.2562) 

 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 1.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น 
0.20 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ 

 1.2 วิเครำะห์ข้อมูลของหน่วยงำนให้ครอบคลุม ท้ัง 5 
ประเด็น เพื่อน ำมำจดัท ำแผนพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

0.80 รำยงำนกำรประชุมกำรวิเครำะห์
ข้อมูลและเลือกกิจกรรมเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำประสิทธิภำพให้ครอบคลุม
ทั้ง 5 ประเด็นของหน่วยงำนฯ เสนอ
ผู้บริหำร 

2 จัดท ำแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น โดยกำรลดพลังงำน
และกำรลดกระดำษ ใช้มำตรกำร/แนวทำงที่ก ำหนด 

1.00 แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
ตำมแบบฟอร์ม 1 เสนอผู้บริหำร 

3 - ด ำเนินกำรตำมแผน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
รอบ ๖ เดือน 

๑.๐๐ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
พัฒนำประสิทธิภำพฯ 
ตำมแบบฟอร์ม 2 เสนอผู้บริหำร 

 - หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรไดผ้ลผลติตำมแผนเทียบกับ
จ ำนวนผลผลิตตำมแผนทั้งหมด ร้อยละ 80 
  

คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
ร้อยละ 72 74 76 78 80  

 
 
 
 

 

4 - หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรไดผ้ลผลติตำมแผนเทียบกับ
จ ำนวนผลผลิตตำมแผนทั้งหมด ร้อยละ 90 
 

คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
ร้อยละ 82 84 86 88 90  

1.00  

5 - หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรไดผ้ลผลติตำมแผนเทียบกบั
จ ำนวนผลผลิตตำมแผนทั้งหมด ร้อยละ 100 
 

คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
ร้อยละ 92 94 96 98 100  

1.00  

 
 
 
 
 



 

  

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 221061 ๑๐๓ 

 

รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ.2562) 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 ด ำเนินกำรตำมแผน  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
รอบ 9 เดือน 

1.00 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
พัฒนำประสิทธิภำพฯ รอบ 9 เดือน 
ตำมแบบฟอร์ม ๒เสนอผู้บริหำร 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
รอบ 12 เดือน 

1.00 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
พัฒนำประสิทธิภำพฯ รอบ 12 เดอืน  
ตำมแบบฟอร์ม ๒ 
เสนอผู้บริหำร 

3 หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ผลผลิตตำมแผนเทียบกับ
จ ำนวนผลผลิตตำมแผนทั้งหมด ร้อยละ 90 
 

คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
ร้อยละ 82 84 86 88 90  

1.00 
 
 
 

 

4 หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ผลผลิตตำมแผนเทียบกับ
จ ำนวนผลผลิตตำมแผนทั้งหมด ร้อยละ 100 
 

คะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
ร้อยละ 92 94 96 98 100  

1.00  

5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  
รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหำร 
 

1.00 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
พัฒนำประสิทธิภำพ  กำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำน รอบ 12 เดือน ตำม
แบบฟอร์ม 3 เสนอผู้บริหำร 
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แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน่วยงาน.........................  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดั
บที ่

เรื่องท่ี
ด าเนินการ 

ประเภท ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลผลิต ผู้รับผิด 
ชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

๑ กำรลดพลังงำน  ๑                         กำรใช้พลังงำนของหน่วยงำนลดลง
เทียบจำกค่ำมำตรฐำน ร้อยละ ๑๐ 

  
   - ไฟฟ้ำ   

 
                      

   - น  ำมัน   
 

                      

๒ กำรลดกระดำษ ๒             งบประมำณที่ใช้จัดซื อกระดำษลดลง 
 - รอบ 6 เดือน ร้อยละ 5 
 - รอบ 12 เดือน ร้อยละ 10 
(สะสม) 

  

๓ กำรประหยัด
งบประมำณ   

๓             งบประมำณที่สำมำรถประหยดัได ้
 - รอบ 6 เดือน ร้อยละ 2 
 - รอบ 12 เดือน ร้อยละ 5 (สะสม) 

  

รวมผลผลิตในแต่ละเดือน                             
 

ประเภท ๑ กำรลดพลังงำน (ไฟฟ้ำ / น  ำมัน) 

  ๒ ลดกระดำษ 

  ๓ ประหยดัค่ำใช้จ่ำย 

  ๔ กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำง
หน่วยงำน 

  ๕ กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ 

ตัวอย่าง แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ฟอร์ม 1 
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ล าดับ
ที ่

เรื่องท่ีด าเนินการ ประ
เภท 

ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ กำรลดพลังงำน  ๑                         กำรใช้พลังงำนของ
หน่วยงำน     
ลดลงเทยีบจำกค่ำ
มำตรฐำน  
ร้อยละ ๑๐ 

  

  - ไฟฟ้ำ   
 

                      

  - น  ำมัน   
 

                      

๒ กำรลดกระดำษ ๒             งบประมำณที่ใช้จัดซื อ
กระดำษลดลง 
 - รอบ 6 เดือน ร้อยละ 5 
 - รอบ 12 เดือน ร้อยละ 
10 (สะสม) 

  

๓ กำรประหยัดงบประมำณ   ๓             งบประมำณที่สำมำรถ
ประหยดัได ้
 - รอบ 6 เดือน ร้อยละ 2 
 - รอบ 12 เดือน ร้อยละ 
5 (สะสม) 

  

๔ กำรจัดท ำระบบ e-
meeting ในกำรประชุม
หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

5                      ใช้ระบบ e-meeting ใน
กำรประชุมหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

  

๕ กำรพัฒนำเครือข่ำยใน
กำรร่วมแกไ้ขปัญหำ 
โรคหนอนพยำธิในพื นท่ี
โรงเรียน กศน.  

๔         
 

          แนวทำงกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันระหว่ำงกระทรวง
สำธำรณสุข กับ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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๗ กำรพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรควบคมุ
เครื่องดื่ม    แอลกอออล ์

4             
 

           - จ ำนวนเครือข่ำยที่ร่วม
ด ำเนินงำน 
 - ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้ร่วมด ำเนินงำน 

  

๘ กำรพัฒนำบริกำรคลินิก
เวชศำสตร์กำรเดินทำง
และท่องเที่ยว (TMC) 

4                       ควำมพึงพอใจของผู้มำรับ
บริกำร 
(ร้อยละ 85) 

  

๙ กำรจัดท ำโปรแกรม 
Online กำรให้บริกำรผูม้ำ
รับบริกำรคลินิกโรค
ผิวหนังและโรคเรื อน และ
คลินิก Travel Medicine 

5                      โปรแกรม Online กำร
ให้บริกำรฯ 

  

๑๐ กำรจัดท ำระบบ DDC-
ePayment 

5                       ระบบ DDC-ePayment   

๑๑ กำรจัดท ำโปรแกรมกำร
เฝ้ำระวังสุขภำพ (Smart 
Detect) ด้ำนโรคจำกกำร
ประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

5                     
 

 โปรแกรม Smart Detect   

๑๒ กำรบูรณำกำรร่วมกับ
เครือข่ำยโรคไม่ตดิต่อใน
กำรประเมินประสิทธิภำพ
สื่อป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื อรังในวัยท ำงำน 

4                       
 

 - จ ำนวนเครือข่ำยที่ร่วม
บูรณำกำร 
 - สื่อประชำสัมพันธ์ฯ 
 - ร้อยละของควำมพึง
พอใจต่อสื่อฯ    อย่ำง
น้อยร้อยละ 80 

  

รวมผลผลิตในแต่ละเดือน 2 2 2 2 2 5 3 2 4 2 3 8     
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    แบบฟอร์ม 2 

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     

ล ำดับที่    เรื่องที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
๑ กำรลดพลังงำน (ไฟฟ้ำและ

น  ำมัน)  
(สนพ. : เจ้ำภำพ) 

กำรลดพลังงำนของหน่วยงำนลดลง
เทียบจำกค่ำมำตรฐำน ร้อยละ ๑๐  

รำยงำนผลกำรลดพลังงำนผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th 

  

๒ กำรลดกระดำษ งบประมำณท่ีใช้จัดซื อกระดำษ
ลดลง 
 - รอบ 6 เดือน ร้อยละ 5 
 - รอบ 12 เดือน ร้อยละ 10 
(สะสม) 

    

๓ กำรประหยัดงบประมำณ งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้ 
 - รอบ 6 เดือน ร้อยละ 2 
 - รอบ 12 เดือน ร้อยละ 5 
(สะสม) 

    

๔         

5         
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ตัวอย่าง   แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ล ำดับ

ที ่
   เรื่องที่
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

๑ กำรลดพลังงำน 
(ไฟฟ้ำและน  ำมัน)  
(สนพ. : เจ้ำภำพ) 

กำรลดพลังงำนของ
หน่วยงำนลดลงเทียบจำก
ค่ำมำตรฐำน ร้อยละ ๑๐  

รำยงำนผลกำรลดพลังงำนผ่ำน wwwe-report.energy.go.th 

๒ กำรลดกระดำษ งบประมำณท่ีใช้จัดซื อ
กระดำษลดลง  
รอบ ๖ เดือน: ร้อยละ ๕ 
รอบ ๑๒ เดือน: ร้อยละ 
๑๐ (สะสม) 

    

๓ กำรประหยัด
งบประมำณ 

งบประมำณท่ีสำมำรถ
ประหยัดได้ 
รอบ ๖ เดือน: ร้อยละ ๒ 
รอบ ๑๒ เดือน: ร้อยละ ๕ 
(สะสม) 

ผลกำรประหยัดงบประมำณคิด
เป็น….% 
สูตรค านวณ 
    งบประมำณท่ีประหยัดได้จริง 
(สะสม) (ต.ค. - …. ) x ๑๐๐ 
งบประมำณท่ีจะน ำมำประหยัดได้ 
(ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕62) 

(๑) งบประมำณที่จะน ำมำประหยัดได้* (ปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖2)………………(บำท) 
(ให้ระบุประเภทและจ ำนวนเงินงบประมำณของ
รำยจ่ำย/โครงกำรที่น ำมำค ำนวณเป็นงบประมำณท่ีจะ
น ำมำประหยัดได้) 
(๒) งบประมำณที่ประหยัดได้จริง (เดือน...)………..(บำท) 
(ให้ระบุข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม/ประเภทรำยจ่ำย และ
จ ำนวนงบประมำณแต่ละรำยกำรที่ประหยัดได้) 
(๓) งบประมำณที่ประหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค. 
)...................(บำท) 
(ให้ระบุข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม/ประเภทรำยจ่ำย และ
จ ำนวนงบประมำณแต่ละรำยกำรที่ประหยัดได้ โดยนับ
สะสมตั งแต่เดือนตุลำคม) 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน ...................................... 
 
1. ความเป็นมา 
................................................................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
2. วัตถุประสงค์  
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
3. ผลการด าเนินงาน 

3.1 การลดพลังงาน 
................................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 

3.2 การลดกระดาษ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................. .........................................................................................................................  
 3.3 การประหยัดงบประมาณ 
.............................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 3.4 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Integration) 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.............................................................................................................................................. ........................................ 
 3.5 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
......................................................... .............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
5. ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ............................................................................... 
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 มาตรการลดใช้กระดาษ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 1. ใช้กระดำษ 2 หน้ำ (เฉพำะกำรสื่อสำรภำยในกอง ส ำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำกอง) 
 2. ใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค ส ำหรับกำรแจ้งเวียนหนังสือจำกกอง ไปสู่ กลุ่มฝ่ำย  
ไปสู่  กลุ่มงำน  ไปสู่  บุคคล  โดยจะพิมพ์เอกสำรเท่ำที่จ ำเป็น 
 3. ใช้กระดำษขนำด A5 (ขนำด A4 พับครึ่ง) เป็นกระดำษขออนุมัติส่งโทรสำรหรือใช้ในกรณีอ่ืนที่
สำมำรถใช้กระดำษขนำด A5 ได้ 
 4. ใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ เปิดเอกสำรจำกไฟล์แทนกำรพิมพ์เอกสำรในกำรประชุม 
 5. ใช้เอกสำรที่เป็นกระดำษแจกในกำรประชุมเท่ำที่จ ำเป็น 
 6. ใช้วิธีกำรประเมินต่ำง ๆ ผ่ำนระบบเว็บไซด์ แทนแบบประเมินจำกกระดำษ 
 7. ใช้อีเมล์ หรือไลน์ จัดส่งข้อมูลและเอกสำรต่ำง ๆ แทนกำรส่งเอกสำรกระดำษ 
 8. ตรวจสอบควำมควำมถูกต้องก่อนพิมพ์เอกสำรทุกครั้ง 
 9. จัดท ำแผนกำรซื้อกระดำษปีงบประมำณ 2562 ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรจัดซื้อกระดำษทั้ง  
รอบ6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง (กระดำษ A3, A4 ไม่รวมกระดำษที่ใช้ในโครงกำร) ส่งให้ส านักงาน
เลขานุการกรม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ตำมแบบฟอร์มลดกระดำษ 
 10. เมื่อมีกำรจัดซื้อกระดำษ ให้หน่วยงำนเก็บข้อมูลกำรจัดซื้อกระดำษ ส่งข้อมูลกำรจัดซื้อกระดำษของ
หน่วยงำนทำงอีเมล์ kamduang58@hotmail.com ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ภำยในวันที่ 25 ของเดือนที่
มีกำรจัดซื้อกระดำษ ตำมแบบฟอร์มกำรลดกระดำษ และแนบหลักฐำนกำรจัดซื้อ 
 11. เก็บข้อมูลกำรเบิกจ่ำยกำรใช้กระดำษของหน่วยงำน ปีงบประมำณ 2561 ส่งให้ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม เป็นรำยไตรมำส ภำยในวันที่ 25 ของเดือนสุดท้ำยของไตรมำส 
 
 
 
 
*** มีข้อสงสัยหรือปัญหำ สอบถำมเพ่ิมเติมที่ 

1. นำยวัชระศักดิ์    ค ำด้วง  เบอร์ 0 2590 3273 
E-mail: kamduang58@hotmail.com 

2. นำงศิริรัตน์ เพ็งสอน  เบอร์ 0 2590 3273 
E-mail: siripuy@hotmail.com 

3. นำงสำวจุฑำมำศ   คงมนต์ เบอร์ 0 2590 3005 
 E-mail: jutamas3306@gmail.com 
 

หรือติดต่อได้ที่ Line: ลดพลังงาน – ลดกระดาษ 

        
 



  

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 221061 111 
 

แบบฟอร์มแผน -  ผลการลดกระดาษ 
หน่วยงาน............................................................................... 

แผนจัดซ้ือกระดาษ A4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ านวน รีม) 
แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

แผนการจัดซ้ือ                          0 

ผลการจัดซ้ือ                         0 

การใช้กระดาษ                         0 

 

หน่วยงาน............................................................................... 
แผนจัดซ้ือกระดาษ A4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ านวน บาท) 

แผน/ผล  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. รวม 

แผนการจัดซ้ือ         -                -      -       -       -    -    -               -               -               -                -                -    

ผลการจัดซ้ือ        -       -        -       -       -      -    -    -               -               -               -                -                -    

การใช้กระดาษ       -       -        -      -      -     -    -    -               -               -               -                -                -    

 

ชื่อ....................................................................................  
ต ำแหน่ง.......................................................................... 
โทร................................................................................ .. 

ผู้บันทึกข้อมูล 
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รายละเอียดการจดัซื้อกระดาษ 
      

วัน เดือน ปี ท่ีจัดซื้อ 
ร้านค้า/ตัวแทน

จ าหน่าย 
ใบจัดซื้อ ราคาต่อรีม 

จ านวน
จัดซื้อ 

จ านวนเงิน 

เดือน…………………..           

                      -    

            

            

  สรุปเดือนนี้     0             -    

วัน เดือน ปี ที่จัดซื้อ 
ร้านค้า/ตัวแทน

จ าหน่าย 
ใบจัดซื้อ ราคาต่อรีม 

จ านวน
จัดซื้อ 

จ านวนเงิน 

เดือน……………………..           

                      -    

            

            

  สรุปเดือนนี้     0             -    

วัน เดือน ปี ที่จัดซื้อ 
ร้านค้า/ตัวแทน

จ าหน่าย 
ใบจัดซื้อ ราคาต่อรีม 

จ านวน
จัดซื้อ 

จ านวนเงิน 

เดือน…………………………           

            

            

            

  สรุปเดือนนี้     0             -    

รวมทั้งสิ้น 0             -    
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สรุปผลการลดกระดาษ  

 

เดือน 
งบประมำณ

ทั้งป ี
 แผนกำร

จัดซื้อ  
 จัดซื้อจริง   ประหยัดได ้ 

 ประหยัดได้ 
(สะสม)  

 ประหยัดได ้
คิดเป็นร้อยละ (สะสม)  

 ตุลำคม 2561       

 พฤศจิกำยน 2561       

 ธันวำคม 2561       

 รวมไตรมำส1       

 มกรำคม 2562       

 กุมภำพันธ์ 2562       

 มีนำคม 2562       

 รวมไตรมำส2       

 รวม 6 เดือน       

 เมษำยน 2562       

 พฤษภำคม 2562       

 มิถุนำยน 2562       

 รวมไตรมำส3       

 กรกฎำคม 2562       

 สิงหำคม 2562       

 กันยำยน 2562       

 รวมไตรมำส4       

 รวมทั้งสิ้น       

 

***หมายเหตุ: ผลลดกระดาษเปรียบเทียบกับแผนการจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ 
                 ก าหนดเป้าหมาย รอบ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5   
                                    รอบ 12 เดือน ลดลงร้อยละ 10  
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แบบฟอร์มแผน -  ผลการลดกระดาษ  
               

หน่วยงาน............................................................................... 
แผนจัดซ้ือกระดาษ A4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ านวน รีม) 

แผน/
ผล 

 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. รวม  

แผนการ
จัดซ้ือ  

15 150 30 70 60 75 60 80 65 70 80 45 800  

ผลการ
จัดซ้ือ 

0 30 0 10 30 615 0 50 0 0 0 0 735  

การใช้
กระดาษ 

5 150 25 45 65 83 75 53 0 0 0 0 501 
 

               

หน่วยงาน............................................................................... 
แผนจัดซ้ือกระดาษ A4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ านวน บาท) 

แผน/
ผล 

 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. รวม  

แผนการ
จัดซ้ือ  

 
1,605.00  

  
16,050.00  

  
3,210.00  

   
7,490.00  

   
6,420.00  

   
8,025.00  

   
6,420.00  

   
8,560.00  

  
6,955.00  

  
7,490.00  

  
8,560.00  

   
4,815.00  

 
85,600.00  

 

ผลการ
จัดซ้ือ 

          -    
   

3,210.00  
           -    

   
1,070.00  

   
3,240.00  

  
66,420.00  

            -    
   

5,400.00  
           -               -               -                -    

  
79,340.00  

 

การใช้
กระดาษ 

    
535.00  

  
16,050.00  

  
2,675.00  

   
4,815.00  

   
6,955.00  

   
8,881.00  

   
8,100.00  

   
5,724.00  

           -               -               -                -    
  

53,607.00   
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รายละเอียดการจดัซื้อกระดาษ 
      

วัน เดือน ปี ท่ีจัดซื้อ 
ร้านค้า/ตัวแทน

จ าหน่าย 
ใบจัดซื้อ ราคาต่อรีม 

จ านวน
จัดซื้อ 

จ านวนเงิน 

เดือน…………………..           

16/11/2017 9:59 ร้ำน A 79/61 107 10 
    
1,070.00  

            

            

  สรุปเดือนนี้     10 
    
1,070.00  

วัน เดือน ปี ที่จัดซื้อ 
ร้านค้า/ตัวแทน

จ าหน่าย 
ใบจัดซื้อ ราคาต่อรีม 

จ านวน
จัดซื้อ 

จ านวนเงิน 

เดือน……………………..           

30/1/2018 12:00 ร้ำน B 218/61 107 10 
    

1,070.00  

            

            

  สรุปเดือนนี้     10 
    
1,070.00  

วัน เดือน ปี ที่จัดซื้อ 
ร้านค้า/ตัวแทน

จ าหน่าย 
ใบจัดซื้อ ราคาต่อรีม 

จ านวน
จัดซื้อ 

จ านวนเงิน 

เดือน…………………………           

            

            

            

  สรุปเดือนนี้     0             -    

รวมทั้งสิ้น 20 
    
2,140.00  
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สรุปผลการลดกระดาษ  

 

เดือน 
งบประมำณ

ทั้งป ี
 แผนกำรจัดซื้อ   จัดซื้อจริง   ประหยัดได ้  ประหยัดได้ (สะสม)   ประหยัดได ้

คิดเป็นรอ้ยละ (สะสม)  

 ตุลำคม 2561 85,600 1,605 - 1,605 1,605 1.88% 

 พฤศจิกำยน 2561 85,600 16,050 3,210 12,840 14,445 16.88% 

 ธันวำคม 2561 85,600 3,210 - 3,210 17,655 20.63% 

 รวมไตรมำส1 85,600 20,865 3,210 17,655 17,655 20.63% 

 มกรำคม 2562 85,600 7,490 1,070 6,420 24,075 28.13% 

 กุมภำพันธ์ 2562 85,600 6,420 3,240 3,180 27,255 31.84% 

 มีนำคม 2562 85,600 8,025 66,420 (58,395) (31,140) -36.38% 

 รวมไตรมำส2 85,600 21,935 70,730 (48,795) (31,140) -36.38% 

 รวม 6 เดือน 85,600 42,800 73,940 (31,140) (31,140) -36.38% 

 เมษำยน 2562 85,600 6,420 - 6,420 (24,720) -28.88% 

 พฤษภำคม 2562 85,600 8,560 5,400 3,160 (21,560) -25.19% 

 มิถุนำยน 2562 85,600 6,955 - 6,955 (14,605) -17.06% 

 รวมไตรมำส3 85,600 21,935 5,400 16,535 (14,605) -17.06% 

 กรกฎำคม 2562 85,600 7,490 - 7,490 (7,115) -8.31% 

 สิงหำคม 2562 85,600 8,560 - 8,560 1,445 1.69% 

 กันยำยน 2562 85,600 4,815 - 4,815 6,260 7.31% 

 รวมไตรมำส4 85,600 20,865 - 20,865 6,260 7.31% 

 รวมทั้งสิ้น 85,600 85,600 79,340 6,260 6,260 7.31% 

 

หมายเหตุ: ผลลดกระดาษเปรียบเทียบกับแผนการจัดซ้ือทั้งปีงบประมาณ 
             ก าหนดเป้าหมาย รอบ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5   
                                 รอบ 12 เดือน ลดลงร้อยละ 10 
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มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ภายในกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมในการลดใช้พลังงาน 

 
1. ทั่วไป 
 1.1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้ง  เมื่อเลิกใช้งำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด 
 1.2 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ได้รับกำรรับรองกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ เบอร์ 5 และ/หรือ ผ่ำนกำร
ทดสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และข้อก ำหนดของกำรไฟฟ้ำกำรผลิตแห่งประเทศไทย 
 1.3 ไม่น ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำส่วนตัวมำใช้ในสถำนที่ท ำงำน 
 1.4 ไม่ติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดที่เป็นแหล่งก ำเนิดควำมร้อนภำยในห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศ 
เช่น ตู้เย็น กำต้มน้ ำ เตำไมโครเวฟ เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น 
       

2. ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 2.1 เปิด - ปิดเป็นเวลำ โดยเริ่มเปิดเวลำ 08.30 น. และปิดเวลำ 16.30 น. หรือเปิดเฉพำะดวงที่มี
ควำมจ ำเป็น 
 2.2 ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำงในเวลำพักกลำงวัน (12.00 - 13.00 น.) เวลำกลำงคืน เปิดเฉพำะดวงที่มคีวำม
จ ำเป็น 
 2.3 ใช้แสงธรรมชำติจำกภำยนอก โดยกำรเปิดม่ำน มู่ลี่ บริเวณหน้ำต่ำง เพ่ือประหยัดไฟฟ้ำจำกหลอดไฟ 
 

3. เครื่องปรับอากาศ 
 3.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศให้เหมำะสม ที่ 26 องศำเซลเซียส บริเวณพ้ืนที่ท ำงำนทั่วไปและพ้ืนที่
ส่วนกลำง โดยเปิดล่วงหน้ำก่อนกำรใช้งำนไม่เกิน 15 นำที 
 3.2 ก ำหนดกำรเปิดเครื่องปรับอำกำศในเวลำ 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.  

3.3 ก ำหนดกำรปิดเครื่องปรับอำกำศในเวลำ 11.00 – 13.00 น. และ 15.30 น. เป็นต้นไป 
 3.4 งดกำรเปิดเครื่องปรับอำกำศในวันหยุดรำชกำร และท ำงำนนอกเวลำท ำกำร 
 3.5 บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอตำมระยะเวลำ 
 3.6 ลดภำระกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศ, ย้ำยสัมภำระสิ่งของที่ไม่จ ำเป็นออกจำกห้องที่มี
เครื่องปรับอำกำศ และเปิดประตหู้องท่ีมีกำรเครื่องปรับอำกำศเท่ำท่ีจ ำเป็น 

3.7 งดใช้พัดลมระบำยอำกำศขณะที่เปิดใช้เครื่องปรับอำกำศ 
 

4. เครื่องอ านวยความสะดวก 
 4.1 กระติกน้ ำร้อน ก ำหนดเปิดใช้กระติกน้ ำร้อนให้เป็นเวลำ ช่วงเวลำ 08.00 - 09.00 น. ช่วงบ่ำย
เวลำ 14.00 - 15.00 น.  
 4.2 ตู้เย็น  

- ลดกำรเปิดตู้เย็นโดยไม่จ ำเป็น เพรำะค่ำไฟฟ้ำจะเพ่ิมตำมจ ำนวนครั้งของกำรเปิดตู้เย็น 



  

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 221061 118 

 

- ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพรำะควำมเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก และทุกเย็นวันศุกร์ ให้น ำ
สิ่งของออกจำกตู้เย็น 

- ละลำยน้ ำแข็ง อย่ำให้น้ ำแข็งเกำะในช่องแช่แข็งมำกเกินไป เพรำะจะท ำให้สิ้นเปลืองพลังงำน 
- ตรวจสอบขอบยำงประตูตู้เย็น โดยเสียบกระดำษระหว่ำงขอบยำงแล้วปิดประตู ถ้ำสำมำรถ

เลื่อนกระดำษขึ้น-ลงได้ แสดงว่ำขอบยำงประตูเสื่อม ควรเปลี่ยนใหม่ เพรำะคอมเพรสเซอร์ท ำงำนหนัก ท ำให้
สิ้นเปลืองพลังงำน 
 4.3 เตำไมโครเวฟ 
  - ท ำควำมสะอำดภำยในเครื่องทุกครั้งหลังใช้ เพรำะเศษอำหำรที่ติดตำมผนังจะลดประสิทธิภำพ
ของเตำ ท ำให้สิ้นเปลืองพลังงำน และเป็นอันตรำยท ำให้เกิดประกำยไฟ 
  - ตั้งเวลำให้สอดคล้องกับชนิดและปริมำณอำหำร  
 

5. อุปกรณ์ส านักงาน 
 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- ปิดจอภำพในเวลำพักเท่ียง หรือไม่ใช้งำนเกนิ 15 นำที 
- ตั้งโปรแกรม ปิดหน้ำจออัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งำนเกิน 15 นำที  

 5.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 
- กดปุ่มพัก (Standby mode) เมื่อใช้งำนเสร็จ และหำกเครื่องถ่ำยเอกสำรมีระบบปิดเครื่อง

อัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลำหน่วง 30 นำที ก่อนเข้ำสู่ระบบประหยัดพลังงำน ทั้งนี้เครื่องถ่ำย
เอกสำรจะต้องใช้เวลำในกำรอุ่นเครื่อง 1-2 นำที ก่อนจะเข้ำสู่สภำวะท ำงำนปกติอีกครั้ง ซึ่งหำกมีกำรตั้งหน่วง
เวลำสั้นไปเม่ือมีกำรใช้เครื่องอีก จะต้องเสียเวลำอุ่นเครื่องบ่อย ควบคุมกำรถ่ำยเอกสำรเฉพำะเท่ำที่จ ำเป็น 

- หำกมีเครื่องถ่ำยเอกสำรมำกกว่ำ 1 เครื่อง ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำกำรเปิดใช้งำนเพียงเครื่อง 
เดียวหรือเท่ำท่ีจ ำเป็นต่อกำรใช้งำน 
 

6. ลิฟต์โดยสาร 
กำรใช้ลิฟต์โดยสำร 

- ก ำหนดเวลำกำรเปิดใช้งำนลิฟต์โดยสำร 
            เวลำ 08.00 - 09.00 น  ทุกอำคำรเปิดลิฟต์ทุกตัว 
            เวลำ 09.00 - 11.30 น  ทุกอำคำรเปิดลิฟต์ 1 ตัว 
           เวลำ 11.30 - 13.30 น  ทุกอำคำรเปิดลิฟต์ทุกตัว 

เวลำ 13.30 - 16.00 น  ทุกอำคำรเปิดลิฟต์ 1 ตัว 
            เวลำ 16.00 - 17.00 น  ทุกอำคำรเปิดลิฟต์ทุกตัว 
            เวลำ 17.00 - 19.00 น  ทุกอำคำรเปิดลิฟต์ 1 ตัว 
   ตั้งแต่เวลำ 19.00 น. เป็นต้นไป ปิดลิฟต์โดยสำรทุกตัว ยกเว้น บริเวณใดที่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้งำนลิฟต์โดยสำร 

- กำรเดินขึ้น-ลง เพียง 1-2 ชั้น ให้ใช้บันไดแทนกำรใช้ลิฟต์โดยสำร 
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7. การใช้น  า 
 7.1 ส ำรวจพื้นที่รับผิดชอบว่ำมีสุขภัณฑ์ ระบบประปำ ช ำรุดหรือเสื่อมสภำพ  
7.2 เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ ำ หรือชนิดที่มีประสิทธิภำพสูง เช่น ก๊อกประหยัดน้ ำ ชักโครกประหยัดน้ ำ 
7.3 ไมป่ล่อยให้น้ ำไหลตลอดเวลำตอนล้ำงหน้ำ เพรำะจะสูญเสียน้ ำไปโดยเปล่ำประโยชน์ 
7.4 กำรล้ำงจำน ชำม ควรใช้กระดำษช ำระเช็ดครำบสกปรกออกก่อน และไม่ควรเปิดน้ ำไหลตลอดเวลำที่ล้ำง 
7.5 ใช้ น้ ำคลอง รดต้นไม้แทนกำรใช้น้ ำประปำ 
7.6 ผู้ดูแลรถรำชกำร เมื่อล้ำงรถรำชกำร ต้องไม่เปิดน้ ำไหลตลอดเวลำในขณะที่ล้ำงรถ และใช้น้ ำอย่ำง

ประหยัด 
7.7 กำรล้ำงรถ ก ำหนดให้ล้ำงได้เฉพำะรถรำชกำรเท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้บุคคลภำยนอกหรือเจ้ำหน้ำที่น ำ

รถส่วนตัวเข้ำมำล้ำง 
7.8 ติดตำมปริมำณกำรใช้น้ ำอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละเดือน 

 

8. การประหยัดน  ามันเชื อเพลิง 
8.1 ควรปรับวิธีกำรขับขี่รถยนต์ให้ถูกต้อง และไมข่ับรถเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 

      ควรขับด้วยควำมเร็วที่ไม่เกินกฎหมำยก ำหนดไว้ คือ 
- ทำงธรรมดำ ควำมเร็วไม่เกิน 90 กม. ต่อชั่วโมง 
- ทำงด่วน ควำมเร็วไม่เกิน 110 กม. ต่อชั่วโมง 
- มอเตอร์เวย์ ควำมเร็วไม่เกิน 120 กม. ต่อชั่วโมง 

8.2 ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอยเจ้ำหน้ำที่ และต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลำนำน 
8.3 ก ำหนดกำรจัดส่งเอกสำร วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้ำ เวลำ 10.00 น. ช่วงบ่ำย เวลำ 14.30 น. 
8.4 กำรใช้รถไปรำชกำรให้จัดเส้นทำงกำรเดินรถทำงเดียวกันไปด้วยกัน Carpool 
8.5 เลือกใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงให้เหมำะสมกับชนิดเครื่องยนต์ เพ่ือให้เกิดกำรเผำไหม้ที่สะอำด ท ำให้

เครื่องยนต์ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดกำรสูญเสียพลังงำน 
8.6 ตรวจสอบลมยำงรถยนต์ให้มีควำมดันที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป 
8.7 บ ำรุงรักษำตรวจซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนน้ ำมันเครื่อง ไส้กรอง เป็นต้น อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้กำร

เผำไหม้เครื่องยนต์มีควำมสมบูรณ์ ลดกำรปล่อยมลพิษ และไม่สิ้นเปลืองน้ ำมัน 
8.8 ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์  และไม่เลี้ยงครัตซ์ในขณะขับ และให้เปิด

เครื่องปรับอำกำศตำมควำมจ ำเป็น และปิดเครื่องปรับอำกำศก่อนถึงที่หมำย 2-3 นำที 
8.9 ติดตำมปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละเดือน 
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แนวทางการด าเนินงานการลดใช้พลังงาน 
 

 1. จัดท ำแผนกำรลดพลังงำนของหน่วยงำน ส่งให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2561  
 2. ส่งข้อมูลผลกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำนน้ ำมันข้อมูลของแต่ละเดือนทางอีเมล์ 
kamduang58@hotmail.com ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดย 
  - หน่วยงำนส่วนกลำงกรม ส่งข้อมูลแบบฟอร์มรำยงำนกำรใช้พลังงำน ภำยในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป 
  - ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส่งข้อมูลผลกำร
ประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำและด้ำนน้ ำมัน ข้อมูลจำก www.e-report.energy.go.th เป็นไฟล์ pdf. ภำยในวันที่ 
25 ของเดือนถัดไป 
 3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรลดพลังงำนของหน่วยงำน รำยไตรมำส ส่งให้ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม ภำยในวันที่ 25 เดือนสุดท้ำยของไตรมำส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** มีข้อสงสัยหรือปัญหำ สอบถำมเพ่ิมเติมที่ 

1. นำยวัชระศักดิ์    ค ำด้วง  เบอร์ 0 2590 3273 
E-mail: kamduang58@hotmail.com 

2. นำงศิริรัตน์ เพ็งสอน  เบอร์ 0 2590 3273 
E-mail: siripuy@hotmail.com 

3. นำงสำวจุฑำมำศ   คงมนต์ เบอร์ 0 2590 3005 
 E-mail: jutamas3306@gmail.com 
 

หรือติดต่อได้ที่ Line: ลดพลังงาน – ลดกระดาษ 

        
 

http://www.e-report.energy.go.th/


  

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 221061 121 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการลดใช้พลังงาน ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน............................................................................................................................................................. 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1                             
2                             
3                             
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             
               

 

ชื่อ....................................................................................  
ต ำแหน่ง.......................................................................... 
โทร................................................................................. . 

ผู้บันทึกข้อมูล 
** ส่งข้อมูลให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ไตรมำสละ 1 ครั้ง 
ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
โทรสำร 0 2591 8397   อีเมล์ kamduang58@hotmail.com 

mailto:kamduang58@hotmail.com
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ข้อมูลส าหรับการจัดท าดัชนีการใช้พลังงาน 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อหน่วยงำน............................................................................................................................. ................................................................... 

ที่อยู่......................................................................................................................................................................... .................................... 
ข้อมูลส าหรับการจัดท าดัชนีการใช้พลังงาน 

1. งบประมำณ ปี พ.ศ. …...................................................................2. งบบุคลำกร ......................................................... ...................... 

รายการ 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 2. บุคลำกรท ำงำนเต็มเวลำ (คน)                         
 3. พื้นที่ใช้สอยภำยในอำคำร 
(ตรม.)                         
 4. เวลำท ำกำร (ชม.)  8 ชม./วัน                         
 5. ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำร (คน)                         
 6. พื้นที่กำรให้บริกำร (ตร.กม.)                         
 7. กำรออกพื้นที่ (คร้ัง)                         
                          

 

กรุณำส่ง :  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม โทรสำร 0 2591 8397  ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน   หรือสงสัยโทรสอบถำมได้ที่ 0 2590 3273 
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แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงานเดือน................................................................. 
ประจ าปีงบประมาณ.............................................................................................  

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................................................. .................... 
จ านวนรถยนต์ทีใช้งาน ......................... คัน 
จ านวนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ ......................... คัน  เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ .........................คัน 
ชื่อผู้ประสานงาน ..........................................................................................................  
โทรศัพท์ .............................................................  โทรสาร .......................................................... 

เดือน/
ปี 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปริมาณหน่วย
การใช ้ หน่วย  จ านวนเงิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ์ ก๊าซธรรมชาติ  จ านวนเงิน  

(kwh)  (บาท)  (ลิตร)  (ลิตร) (กิโลกรัม) (บาท) เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ต.ค.               
พ.ย.               
ธ.ค.               
ม.ค.               
ก.พ.               
มี.ค.               
เม.ย.               
พ.ค.               
มิ.ย.               
ก.ค.               
ส.ค.               
ก.ย.               

 
ลงชื่อ................................................................................  
เบอร์โทร......................................................................... 

กรณีกำรใช้พลังงำนเพ่ิมขึ้นให้บันทึกปัจจัย/สำเหตุของกำรใช้พลังงำนเพิ่มข้ึนด้วย................................................ ........................................................................... 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base 

 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
1. ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้ตำมเกณฑ์  
ที่กรมควบคุมโรคก ำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ) 
2. หน่วยวัด :  ระดับ 
3. น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 4.1 หน่วยงาน หมำยถึง หน่วยงำนภำยในกรมควบคุมโรค จ ำนวน 41 หน่วยงำน โดย 
  4.1.1  หน่วยงำนที่มีบุคลำกรไม่เกิน 20 คน (จ ำนวน 7 หน่วยงำน) ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภำยใน      
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ศูนย์สำรสนเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สถำบันเวชศำสตร์
ป้องกันศึกษำ และส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลก ให้ด ำเนินกำรทบทวนลักษณะส ำคัญองค์กรตำมเกณฑ์ในกำร
ประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ประเมินตนเองหมวด 1- 6 ตำมเกณฑ์ในกำรประเมินสถำนะ        
กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ด้วยโปรแกรม PMQA 4.0 เฉพำะในระดับ Basic กำรประเมินหมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร  
(7.1-7.6) ให้ก ำหนดตัววัดที่ส ำคัญซึ่งสอดคล้องกำรปฏิบัติกำรในหมวด 1- 6 และจัดท ำแผนปรับปรุงองค์กร ในหมวดใด
ก็ได้ โดยคัดเลือกประเด็นในแนวทำงกำรด ำเนินกำรมำจัดท ำแผนปรับปรุงองค์กร 1 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 
รอบ 9 เดือน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนในรอบ 12 เดือน  
  4.1.2 หน่วยงำนที่มีบุคลำกร 20 คนขึ้นไป (จ ำนวน 34 หน่วยงำน) ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม        
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล กองบริหำรกำรคลัง กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กองกฎหมำย ส ำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำ
พฤติกรรมสุขภำพ กองระบำดวิทยำ กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคติดต่อน ำโดย
แมลง กองควบคุมโรคและภัยสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน กองโรคไม่ติดต่อ กองวัณโรค กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองคณะกรรมกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ ส ำนักงำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ สถำบันวิจัยจัดกำรควำมรู้และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค สถำบันป้องกันควบคุมโรคในเขต
เมือง กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน สถำบันบ ำรำศนรำดูร สถำบันรำชประชำสมำสัย  และส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 
12            ให้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคก ำหนด 
 4.2 เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด หมำยถึง เกณฑ์ในกำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่กรมควบคุมโรค น ำมำเป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ประจ ำปี พ.ศ.2562 เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกำร
พัฒนำองค์กร และสำมำรถประเมินสถำนะของกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ได้ดว้ยตนเอง ดังนี้ 
  1) ทบทวนลักษณะส ำคัญขององค์กรของหน่วยงำนให้ครบถ้วน ทันสมัย ตำมโปรแกรมกำรประเมินสถำนะกำร
เป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) 
 2) ประเมินองค์กรด้วยตนเองตำมเกณฑ์ในกำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) เพ่ือน ำผลจำก
กำรประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนปรับปรุงองค์กร ส ำหรับกำรประเมินในหมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร             
(7.1 - 7.6) ให้ก ำหนดตัววัดที่ส ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกำรปฏิบัติกำรในหมวด 1 - 6 
 3) จัดท ำแผนปรับปรุงองค์กร โดยคัดเลือกประเด็นในแนวทำงกำรด ำเนินกำร มำจัดท ำแผนปรับปรุงองค์กร หมวดละ 1 เรื่อง  
 4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุงองค์กร รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 

5) ประเมินควำมส ำเร็จของผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (ผลลัพธ์หมวด 7) ตำมตัววัดที่ส ำคัญซึ่งสอดคล้องกำร
ปฏิบัติกำรในหมวด 1-6 และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน รอบ 12 เดือน 
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5. สูตรการค านวณ : ขั้นตอนที่ 4 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ รอบ 9 
เดือน = 

ควำมส ำเร็จของกิจกรรมตำมแผนฯ รอบ 9 เดือน 
x 100 จ ำนวนกิจกรรมตำมแผนฯ รอบ 9 เดือน 

6. เกณฑ์การให้คะแนน : ก ำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงาน               
7 หน่วยงาน 

หน่วยงาน 34
หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 
1 

ขั้นตอนที่ 
2 

ขั้นตอนที่ 
3 

ขั้นตอนที่ 
4 

ขั้นตอนที่ 
5 

ระดับควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำนในกำรด ำเนินกำร
บริหำรจดักำรองค์กรไดต้ำม
เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
ก ำหนด 

1 1      
2 2      
3 3      

3.5 4      
5 5      

 

7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี  

8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
 

 

9. รายละเอียดการด าเนินงาน :  
ขั้นตอน 

ที่ 
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน

หน่วยงาน 
7

หน่วยงาน 

คะแนน
หน่วยงาน 

34
หน่วยงาน 

เอกสารประกอบการประเมิน 

1 ทบทวนลักษณะส ำคัญองค์กรของหน่วยงำนให้
ครบถ้วน ทันสมัย  ตำมโปรแกรมกำรประเมิน
สถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  
 
(กรณีรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กร ไม่
ครบถ้วน และทนัสมัย หักเชิงคณุภำพ 0.05 
คะแนน) 

0.2 1.1 รำยงำนกำรทบทวนค ำสั่ง/ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรพัฒนำองค์กร
และผลงำนคุณภำพของหน่วยงำน โดยมี
ผู้รับผิดชอบทุกหมวด (Process Owner) 
แนบหลักฐำนในระบบ  Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2561 

0.8  1.2 รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กร ที่
ครบถ้วน ทันสมัย โดยแนบไฟลล์ักษณะ
ส ำคัญขององค์กร และหลักฐำนเพิ่มเติม  
ในโปรแกรมกำรประเมินสถำนะฯ ภำยใน
วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2561  
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนในกำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐได้ตำมเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคก ำหนด 

ระดับ 5 
 

5 
 

รอผล 
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ขั้นตอน 
ที่ 

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน
หน่วยงาน 

7
หน่วยงาน 

คะแนน
หน่วยงาน 

34
หน่วยงาน 

เอกสารประกอบการประเมิน 

2 2.1 หน่วยงำน  34 หน่วยงำน ประเมินองค์กร
ด้ วยตน เองตำม เกณ ฑ์ ใน กำรป ระ เมิ น
สถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 
4.0) หมวด 1- 6 เพื่อน ำผลที่ได้ไป 

1 2.1 ผลกำรประเมินตนเองฯ หมวด 1-6 
และผลกำรก ำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 จำก
โปรแกรมกำรประเมินสถำนะฯ โดย
หน่วยงำน  

 ประกอบกำรจัดท ำแผนปรับปรุงองค์กร (หำก
ประเมินตนเองไม่มี GAP ในขั้น Basic สำมำรถ
ป ร ะ เมิ น ได้ ถึ ง ร ะ ดั บ  Advance แ ล ะ 
Significance เพื่อทรำบสถำนะของหน่วยงำน
อยู่ในระดับใดและเลือกประเด็นที่ส ำคัญมำ
จัดท ำแผนปรับปรุงองค์ กร) ส ำหรั บกำร
ประเมินหมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร (มิติ 
7.1-7.6) ให้ ก ำห น ด ตั ว วั ด ที่ ส ำคั ญ ซึ่ ง
สอดคล้องกำรปฏิบัติกำรในหมวด 1- 6 อย่ำง
น้ อย  10 ตั วชี้ วั ด  (RM1-10) โดยมี แน ว
ทำงกำรคั ดเลื อกตั วชี้ วัดตำมแบบฟอร์ม
หมำยเลข 1 

 ประเมินให้แล้วเสร็จภำยในวนัที ่25 
ธันวำคม พ.ศ. 2561  
(หน่วยงำน  34 หน่วยงำน) 
 

2.2 หน่วยงำน 7 หน่วยงำน ให้ประเมินองค์กร 
ด้วยตนเองตำมเกณฑ์ในกำรประเมินสถำนะกำร
เป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 – 
6  เฉพำะในระดับ Basic ระดับเดียว เพื่อน ำผลที่
ได้ไปประกอบกำรจัดท ำแผนปรับปรุงองค์กร 
ส ำหรับกำรประเมิ นหมวด 7 ผลลั พธ์กำร
ด ำเนินกำร (มิติ 7.1-7.6) ให้ก ำหนดตัววัดที่
ส ำคัญซึ่งสอดคล้องกำรปฏิบัติกำรในหมวด 1- 6 
อย่ำงน้อยมิติละ 1 ตัวชี้วัด โดยมีแนวทำงกำร
คัดเลือกตัวชี้วัดตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 1 
(กรณี 1. ผลกำรประเมินไม่ครบทุกประเด็นในหมวด 
1 – 6 หัก 0.05 คะแนน และ 2. ก ำหนดตัวชี้วัด
ส ำคัญไม่ครบตำมที่ก ำหนด ในหมวด 7 หัก 0.05 
คะแนน) 

2.2 ผลกำรประเมินตนเองฯ หมวด 1-6 
และผลกำร 
ก ำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 จำกโปรแกรม
กำรประเมินสถำนะฯ โดยหน่วยงำน
ประเมินให้แล้วเสร็จภำยในวนัที ่25 
ธันวำคม พ.ศ. 2561  
(หน่วยงำน 7 หน่วยงำน) 

3 3.1 หน่วยงำน  34 หน่วยงำน จัดท ำแผน
ปรับปรุงองค์กร โดยคัดเลือกประเด็นในแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรตำมโปรแกรม มำจัดท ำ
แผนปรับปรุงองค์กร หมวดละ 1 เรื่อง  
 
 

1 3.1 แผนปรับปรุงองค์กร ตำมแบบฟอร์ม
หมำยเลข 2 เสนอผู้บริหำร และแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
(หน่วยงำน  34 หน่วยงำน) 
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ขั้นตอน 
ที่ 

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน
หน่วยงาน 

7
หน่วยงาน 

คะแนน
หน่วยงาน 

34
หน่วยงาน 

เอกสารประกอบการประเมิน 

3.2 หน่วยงำน 7 หน่วยงำน ให้จัดท ำแผน
ปรับปรุงองค์กร ในหมวดใดก็ได้ โดยคัดเลือก
ประเด็นในแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมโปรแกรม 
มำจัดท ำแผน 1 เรื่อง 
(กรณี 1. จัดท ำแผนปรับปรุงไมค่รบทุกหมวด 
หัก 0.1 คะแนน 2. จัดท ำแผนปรับปรุงไม่
ครบทุกประเด็นหัก 0.05 คะแนน)      

3.2 แผนปรับปรุงองค์กรตำมแบบฟอร์ม
หมำยเลข 2 เสนอผูบ้ริหำร และแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM ภำยใน
วันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562  
(หน่วยงำน 7 หน่วยงำน) 

4 4.1 หน่วยงำน 34 หน่วยงำน รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ที่ก ำหนดไว้ใน 
รอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 100 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

ค ำนวณคะแนนโดยวิธีเทยีบบัญญตัิไตรยำงศ ์
 

- 0.5 หน่วยงำน 34 หน่วยงำน  สรุปกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปรับปรุง
องค์กรทุกหมวด ตำมแบบฟอร์ม
หมำยเลข 3 รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหำร 
และแนบหลักฐำนในระบบ Estimates 
SM ภำยในวนัที่ 25 มีนำคม พ.ศ.2562  

4.2 ทุกหน่วยงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนฯ ที่ก ำหนดไว้ใน รอบ 9 เดือน ได้ร้อยละ 
100 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

ค ำนวณคะแนนโดยวิธีเทยีบบัญญตัิไตรยำงศ ์
(กรณีมีสรุปกำรติดตำมแตไ่ม่ครบทุกแผนใน
แต่ละรอบ หักรอบละ 0.05 คะแนน) 

0.5 ทุกหน่วยงำน สรุปกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปรบัปรุงองค์กรทุก
หมวด ตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 3 รอบ 
9 เดือน เสนอผู้บริหำร และแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ.2562 
 
 

5 5.1 ประเมินควำมส ำเร็จของผลลัพธ์กำร
ด ำเนินงำน (คะแนนตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 
จำกกำรประเมินตนเอง) รอบ 12 เดือน ตำม
โปรแกรมกำรประเมิน PMQA 4.0 
5.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร 
ของหน่วยงำนรอบ 12 เดือน 

0.5 
 
 
 

1 

0.4 
 
 
 

0.6 

5.1 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (คะแนน
หมวด 7) ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดทีก่ ำหนด 
จำกโปรแกรมกำรประเมินสถำนะฯ โดย
หน่วยงำนประเมินให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ 25 กันยำยน พ.ศ.2562  
5.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 
เดือน ตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 4 ได้
ครบถ้วนทุกประเด็น เสนอ 

 (กรณี 1. ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน ไม่ครบถ้วน
ทุกตัวชี้วัด หัก 0.05 คะแนน และ 2. รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน
ไม่ครบถ้วน หักเชิงคุณภำพ 0.05 คะแนน) 

  ผู้บริหำร และแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภ ำ ย ใ น วั น ที่  2 5 
กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

หมายเหตุ : 1. กรณีไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
      2. กรณีไม่เสนอผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
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10. เป้าหมาย :   

เป้าหมาย 7 หน่วยงาน 34 หน่วยงาน 
ไตรมำสที่ 1  ถึงข้ันตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 3.1    
ไตรมำสที่ 2 ถึงขั้นตอนที ่3.2 ถึงขั้นตอนที ่4.1 
ไตรมำสที่ 3 ถึงขั้นตอนที ่4.2 ถึงขั้นตอนที ่4.2 
ไตรมำสที่ 4 ถึงขั้นตอนที ่5 ถึงขั้นตอนที ่5 

11. แหล่งข้อมูล :  
 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตัวชี้วัดฯ ในระบบ Estimates SM จำกกลุ่ม/กอง/ศูนย/์ส ำนัก/สถำบัน/สคร.1-12  

12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ผู้ก ำกับตัวชี้วัดสรุปและรำยงำน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมำส พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสำรหลักฐำนที่
สมบูรณ์ตำมที่ก ำหนดในแต่ละขั้นตอน 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : 
ไตรมำสที่ 1 ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ไตรมำสที่ 2 ภำยในวันที่ 25 มีนำคม  พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 3 ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 4 ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบด้วย :  
 14.1 แบบฟอร์มหมำยเลข 1 แนวทำงกำรคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 (7.1-7.6) 
 14.2 แบบฟอร์มหมำยเลข 2 แผนปรับปรุงองค์กร 
 14.3 แบบฟอร์มหมำยเลข 3 สรุปกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุงองค์กร 
 14.4 แบบฟอร์มหมำยเลข 4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐของหน่วยงำน รอบ 12 เดือน 

15. ผู้ก ากับตัวชี้วัด : ระดับกรม 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

นำงเบญจมำภรณ์ ภิญโญพรพำณิชย์  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

02 590 3395 Jama_pin@hotmail.com 

   

  ผู้ก ากับตัวชี้วัด : ระดับหน่วยงาน 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นำงนิตยำ พันธุเวทย์ 0 2590 3979 nitayabh@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:nitayabh@gmail.com
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16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับกรม  

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 
1. นำงสำวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์ 0 2590 3379 Amonruts999@gmail.com 
2. นำงกนกนำรถ  สงค์วอน 0 2590 3346 sw.kanoknard@gmail.com 
3. นำงสำวสุพัตรำ มูณ ี 0 2590 3346 Temper499@hotmail.com 

      

     ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับหน่วยงาน 
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

1. นำยจ ำเริญ บุณยรังษี 0 2590 3979 aum0908@gmail.com 
2. นำงสำวทิพวรรณ  พรหมทับทิม 0 2590 3977 poolpa1@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 

mailto:aum0908@gmail.com
mailto:poolpa1@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการถ่ายระดับสู่บุคคล 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตลุำคม พ.ศ.2561-31 มีนำคม พ.ศ.2562) และ รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน -30 กันยำยน พ.ศ.2562) 

 

หน่วยงาน 34 หน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – 31 มีนาคม พ.ศ.2562)  
ขั้นตอน 

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 

 
เอกสารประกอบการประเมิน 

1 
 

ทบทวนลักษณะส ำคัญองค์กรของหน่วยงำนให้
ครบถ้วน ทันสมั ย  ตำม โปรแกรมกำรประเมิ น
สถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  
 
 

0.2 1.1 รำยงำนกำรทบทวนค ำสั่ง/ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรและผลงำน
คุณภำพของหน่วยงำน โดยมีผูร้ับผิดชอบทุกหมวด 
(Process Owner)  

0.8 1.2 รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กร จัดท ำข้อมูล
ให้ครบถ้วน ทันสมัย โดยพิมพ์จำกโปรแกรมฯ ภำยใน
วันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

2 
 
 

2.1 ประเมินองค์กรด้วยตนเองตำมเกณฑ์ในกำร
ประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 
4.0) หมวด   1 – 6  เพื่อน ำผลที่ได้ไปประกอบกำร
จัดท ำแผนปรับปรุงองค์กร 

1 2.1 ผลกำรประเมินตนเองหมวด 1-6 ตำมเกณฑ์ใน
กำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
(PMQA 4.0) โดยพิมพ์จำกโปรแกรมฯ ภำยในวันท่ี 
25 ธันวำคม พ.ศ.2561 

2.2 ส ำหรับกำรประเมินหมวด  7 ผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำร (7.1-7.6) ให้ก ำหนดตัววัดที่ส ำคัญซึ่ง
สอดคล้องกำรปฏิบัติกำรในหมวด 1- 6 อย่ำงน้อย 
10 ตัวช้ีวัด (RM1-10) โดยมีแนวทำงกำรคัดเลือก
ตัวช้ีวดัตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 1 

0.5 2.2 ผลกำรก ำหนดตัวช้ีวัดที่ส ำคญั หมวด 7 โดย
พิมพ์จำกโปรแกรมฯ ภำยในวันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 
2561 

3 
 

จัดท ำแผนปรับปรุงองค์กร โดยคัดเลือกประเด็นใน
แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมโปรแกรม มำจัดท ำแผน
ปรับปรุงองค์กร หมวดละ 1 เรื่อง  

1 แผนปรับปรุงองค์กร ตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 2 
ภำยในวันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ.2561 

4  ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด  ที่
ก ำหนดไวใ้นรอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 80  

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 60 65 70 75 80 

ค ำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 

0.5 สรุปกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุง
องค์กรทุกหมวด ตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 3 รอบ 6 
เดือน ภำยในวันท่ี   25 มีนำคม พ.ศ.2562   

5 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด ที่
ก ำหนดไวใ้นรอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 100 

คะแนน 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

ค ำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ ์

1 สรุปกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุง
องค์กรทุกหมวด ตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 3 รอบ 6 
เดือน ภำยในวันท่ี 25 มีนำคม พ.ศ.2562   
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หน่วยงาน 34 หน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ.2562)  
ขั้นตอน 

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 

 
เอกสารประกอบการประเมิน 

1 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด ที่
ก ำหนดไวใ้นรอบ ๙ เดือน ได้ร้อยละ ๘๐ 

คะแนน 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
ร้อยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

ค ำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 

1 สรุปกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุง
องค์กรทุกหมวด ตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 3 รอบ ๙ 
เดือน ภำยในวันท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ.2562 

2 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด ที่ก ำหนดไว้ 
ในรอบ 9  เดือน ได้ร้อยละ ๑๐๐  

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ค ำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 

0.5 สรุปกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุง
องค์กรทุกหมวด ตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 3 รอบ    
9 เดือน ภำยในวันท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ.2562 

3 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด ในรอบ 
๑๒ เดือน ได้ร้อยละ 100 

คะแนน 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

ค ำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 

1 สรุปกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุง
องค์กรทุกหมวด ตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 3 รอบ ๑๒ 
เดือน ภำยในวันท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ.2562 

4 4.1 ประเมินควำมส ำเร็จของผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน
ตำมตัวช้ีวัดที่ก ำหนด (คะแนนตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 
จำกกำรประเมนิตนเอง) รอบ 12 เดือนตำมโปรแกรม กำร
ประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  

0.5 4.1 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (หมวด 7) ตำมโปรแกรม
ฯ ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน พ.ศ.2562 

4.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบรหิำรจัดกำรของ
หน่วยงำนรอบ 12 เดือน ตำมแบบฟอร์มหมำยเลข 4 

0.5 4.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน ตำม
แบบฟอร์มหมำยเลข 4 ภำยในวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ.2562 

5 
 
 
 

5.1 ประเมินควำมส ำเร็จของผลลพัธ์กำรด ำเนินงำน 
(คะแนนตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 จำกกำรประเมิน
ตนเอง) รอบ 12 เดือน ตำมโปรแกรมกำรประเมิน 
PMQA 4.0  ได้ครบถ้วนทุกตัวช้ีวัดที่ก ำหนด 
5.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบรหิำรจัดกำรของ
หน่วยงำนรอบ 12 เดือน แบบฟอร์มหมำยเลข 4 ได้
ครบถ้วนทุกประเด็น 

0.5 5.1 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน (คะแนนหมวด 7) ตำม
โปรแกรมฯ   ได้ครบถ้วนทุกตัวช้ีวัดที่ก ำหนด ภำยใน
วันท่ี 25 กันยำยน พ.ศ.2562 

1 5.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน ตำม
แบบฟอร์มหมำยเลข 4 ได้ครบถ้วนทุกประเด็น ภำยใน
วันท่ี 25 กันยำยน พ.ศ.2562 
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แบบฟอร์มหมายเลข 1 แนวทางการคัดเลือกตวัชี้วดัความส าเร็จของหมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนินการ (7.1-7.6) 
มิต ิ RM (Results Management) เลือกใชต้ัวชี้วดั (ตัวอยา่ง) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
7.1 ด้านพันธกิจ RM 1 รอ้ยละควำมส ำเรจ็ของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลเุป้ำหมำยตำม

แผนปฏิบัตริำชกำรขององคก์ร 
ร้อยละควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กร (กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน) 

75 80 85 90 95 

RM 2 รอ้ยละควำมส ำเรจ็ของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลเุป้ำหมำยตัวชีว้ัดค ำ
รับรองกำรปฏิบัตริำชกำรมิติดำ้นประสทิธผิลกำรปฏิบัตริำชกำร 

ร้อยละเฉลี่ยควำมส ำเร็จถ่วงน้ ำหนกัในกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ (กำรบรรลเุป้ำหมำยตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 – 3 ที่หน่วยงำนด ำเนินกำร) 

75 80 85 90 95 

 ตัวชี้วัดที่สอดคลอ้งกับ GAP ตำมแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงำนเลือกเพิ่มเติม .......................................................................................................................... ..... ..... ..... ..... ..... 
7.2 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

RM 3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  - ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียตอ่กำรพฒันำงำนบรกิำรของหน่วยงำน 75 80 85 90 95 
- ตัวชี้วัดอื่น เชน่ กำรแก้ไขขอ้ร้องเรียน, กำรปรับเปลี่ยนบริกำรทีเ่กิดประโยชน์ ..... ..... ..... ..... ..... 

ตัวชี้วัดที่สอดคลอ้งกับ GAP ตำมแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงำนเลือกเพิ่มเติม .......................................................................................................................... ..... ..... ..... ..... ..... 
7.3 ด้านการพฒันาบคุลากร RM 4 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรตำมแผนกลยุทธก์ำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 
- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 80 85 90 95 100 

- ตัวชี้วัดอื่น เช่น กำรเรียนรู้, ควำมก้ำวหน้ำ, จ ำนวนนวัตกรรม ..... ..... ..... ..... ..... 
RM 5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรตำมแผนสร้ำงควำมผกูพันของบุคลำกร ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร 80 85 90 95 100 
ตัวชี้วัดที่สอดคลอ้งกับ GAP ตำมแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงำนเลือกเพิ่มเติม .......................................................................................................................... ..... ..... ..... ..... ..... 

7.4 ด้านการเป็นต้นแบบ RM 6 ระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) ใช้ผลจำกกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) 20 40 60 80 100 
RM 7 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรทีม่ีตอ่กำรน ำองคก์ำรของผู้บริหำร - หนว่ยงำนประเมนิควำมพงึพอใจตอ่กำรน ำองคก์รของผู้บริหำร โดยใชแ้บบสอบถำมกลำงจำก กพร.  75 80 85 90 95 

- ตัวชี้วัดอื่น เชน่ จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรยกย่องจำกภำยนอก, จ ำนวนรำงวัลที่ได้รบัจำกภำยนอก, 
จ ำนวน Best Practice 

..... ..... ..... ..... ..... 

ตัวชี้วัดที่สอดคลอ้งกับ GAP ตำมแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงำนเลือกเพิ่มเติม .......................................................................................................................... ..... ..... ..... ..... ..... 
7.5 ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

RM 8 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยของงบประมำณรำยจ่ำยรวม  - ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรวม  94 95 96 97 98 

ตัวชี้วัดที่สอดคลอ้งกับ GAP ตำมแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงำนเลือกเพิ่มเติม ............................................................................................................................ ..... ..... ..... ..... ..... 
7.6 ด้านการลดต้นทุน สร้างนวตักรรม 
และการจดัการกระบวนการ 

RM 9 ร้อยละควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลเุป้ำหมำย
ตัวชี้วัดของกระบวนกำรที่ส ำคัญ 

- ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
หมำยเหตุ : หน่วยงำนคัดเลือก 1 กระบวนกำรหรือมำกกว่ำ มำด ำเนินกำร 

60 70 80 90 100 

RM 10 ร้อยละควำมส ำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักควำมส ำเร็จจำกผลสัมฤทธิ์ของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู/้แผนพัฒนำนวัตกรรมของหน่วยงำน 

- ตัวชี้วัดค ำรับรองฯที่ 4.1 ระดับควำมส ำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงำนสร้ำงใหม่แล้วได้น ำไปใช้ประโยชน์ 
(วัดควำมส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมของหน่วยงำน) 

70 75 80 85 90 

- ตัวชี้วัดอื่น เช่น กำรลดต้นทุน, นวัตกรรมกำรปรับปรุง, ผลกำรปรับปรุงจำกกำรใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี      
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตำมแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงำนเลือกเพิ่มเติม .......................................................................................................................... ..... ..... ..... ..... ..... 

หมายเหตุ : 1. การเลือกตัวชี้วัดที่น ามาตอบ RM 1 – RM 10 ที่ปรากฏในตาราง เป็นเพียงตัวอย่างในการคัดเลือก 2. เป้าหมายการด าเนินงาน อยู่ที่ระดับคะแนน 3 คะแนน 
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แบบฟอร์มหมายเลข 2 แผนปรับปรุงองค์กร หมวด......................................... 
ชื่อหน่วยงาน : …………………………………………………………………… 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

โอกาสในการปรับปรุง : ..................................................................................................... 
(ให้ระบุ โดยพิจำรณำจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมโปรแกรมกำรประเมิน PMQA 4.0 ที่คัดเลือกมำจัดท ำ
แผนปรับปรุงองค์กร ในหมวดนั้น ๆ)………………………………………………………………………………………. 

ชื่อแผนงาน : ……………………………………………………………………………………………….………………. ผู้รับผิดชอบหลัก : 
ชื่อกลุ่ม/ศูนย์/งาน : …………………………….. 

วัตถุประสงค์ : ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

งบประมาณ : ………………………………………….  

ตัวช้ีวัดหลักของแผนงาน : ………………………………………………………….……………………………….. ระยะเวลาด าเนินการ : …………………………………………… 
รายละเอียดโดยย่อ : …………………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

วันที่จัดท าแผน : …………………………………………………………………………….. 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลลัพธ์การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1  ………………………………………………………………………………………                         ……..……………………………  ………….  ……………  ……..……. 

2  ………………………………………………………………………………………                          …..……………………………..  …………  …………..  ……………. 

3  ……………………………………………………………………………………….                          …………………………………..  …………..  ………….  ………….. 

 

ลงนำม  .............................................. ................. 
          (...............................................................) 
ต ำแหน่ง............................................................... 

อนุมัติวันที่................./.............................../………… 
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แบบฟอร์มหมายเลข 3 สรุปการติดตามผลการด าเนินงานปิดช่องว่าง (GAP) ตามแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด รอบ……..เดือน 

หมวด ชื่อแผนงาน จ านวนกิจกรรมตาม
แผนรอบ……เดือน 

จ านวนกจิกรรม 
ที่ด าเนินการส าเรจ็รอบ……

เดือน 

รายงานผลการด าเนินงาน ระบกุรณี 
ไม่เป็นไปตามแผน 

1 1. ……………………………………………………………… 
2. ....................................................................... 

................ …………..… 
…………………………………………………………………………………………………. ............... 

2 1. ……………………………………………………………… ................ ................ ……………………………………………………………………………………………………….. .................... 
3 1. ……………………………………………………………… 

2. ....................................................................... 
................ ................ 

………………………………………………………………………………………………………… .................... 

4 ............................................................................... ................ ................ ……………………………………………………………………………………………………….. .......................... 
5 1.......................................................................... ................ ................ ………………………………………………………………………………………………………. ............................ 

รวม ................. ................  
ร้อยละของจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จ…….เดือน ................ 

คะแนนที่ได้ (ขั้นตอนที่…… ) ................ 
 

ลงนำม  ............................................................... 
          (...............................................................) 
ต ำแหน่ง............................................................... 

วันที่.................เดือน…………………..พ.ศ.2562 
ค านวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ผลต่ำงของผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับตำมช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน (Interval) = 0.1 
ยกตัวอย่ำงกรณี ร้อยละที่ด ำเนินกำรได้ 88 อยู่ในระหว่ำงช่วงคะแนน 3-4 
ผลต่ำงของร้อยละที่ด ำเนินกำรได้ = 8 (ซึ่งได้จำก 88 - 80) เทียบเท่ำผลต่ำงของเกณฑ์กำรให้คะแนน ( 0.1 X 8) /10 = 0.08  ดังนั้น คะแนนของขั้นตอนท่ี 4 = 0.3 + 0.08 = 0.38 คะแนน 
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 แบบฟอร์มหมายเลข 4 สรุปผลการด าเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
 

หน่วยงาน................................................................... ....................................................................................... 
1. แผนงาน/โครงการ……………………………………..……………………………………………………………….……………………… 
2. วัตถุประสงค์ ............................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
3. ผลการด าเนินงาน 
    3.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร แต่ละหมวด  
............................................................................................................................. ..................................................................  
........................................................................................................................................................ ....................................... 
........................................................................................... ....................................................................................................  
    3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
........................................................................................................................ .......................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................  
4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
........................................................................................................................................................ .......................................
............................................................................................ ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................  
5. การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานได้ด าเนินการ
............................................................................................................................. ........................................................ .......... 
............................................................................................................................. .................................................................. 
6. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    6.1 การด าเนินการโดยหน่วยงาน 
………………………………………………………………………………………………………............................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................  
    6.2 ข้อเสนอต่อผู้บริหาร 
………………………………………………………………………..………………………………………………........................................................
............................................................. ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ................................................................. 
7. ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………..………………………………………………........................................................
................................................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... .........................................................................
  

      ลงนำม  .............................................. ................. 
                 (.........................................................)  
      ต ำแหน่ง......................................................... 
               วันที่............/…………................/2562 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน 
1. ตัวชี้วัดที่ 5.1 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
2. หน่วยวัด : ระดับ 
3. น้ าหนัก : 10 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
  4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
  4.2 โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง หน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค
คัดเลือกโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพของประเทศ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)/ นโยบำยรัฐบำลส ำคัญ/ นโยบำยเร่งด่วนด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ/ จุดเน้น
กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ (ติดดำว) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์/ แนวทำงกำรคัดเลือกโครงกำรของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. มำด ำเนินกำร และติดตำมก ำกับผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพท่ีส ำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

5. สูตรการค านวณ: ขั้นตอนที่ 3 และ 4 มีสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 1. ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน    = ผลกำรด ำเนินงำนที่ได้จริงตำมแผน x 100 
            แผนกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 
  

2. ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ= ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้จริงจำกแผน x 100 
     แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณทั้งหมด 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอนพิจำรณำ
จำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ 
1 

ขั้นตอนที่ 
2 

ขั้นตอนที่ 
3 

ขั้นตอนที่ 
4 

ขั้นตอนที่ 
5 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่
สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

1      
2      
3      
4      
5      

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด :ไม่มี 
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8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

9. รายละเอียดการด าเนินงาน: 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 จัดท ำโครงกำรที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำต ิ(แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพของประเทศ ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560-2579)) ในแผนปฏิบัติรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำน 

1.00 หลักฐำนกำรแนบโครงกำรทีส่นบัสนุน
ยุทธศำสตร์ชำติฯ ในแผนปฏิบตัิรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำน
ในระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 25 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 

2 คัดเลือก 1 โครงกำรจำกแผนปฏิบัติรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำนโดย
ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
- ส านัก/สถาบัน 
1) ใช้โครงกำรตำมผลกำรคัดเลือกโครงกำรฯ 
(10 โครงกำร) ของกรมควบคุมโรคหรือ 
2) เลือกโครงกำรตำมจุดเน้น (ติดดำว) ที่ส่งผลต่อ
กำรลดโรคและภัยสุขภำพ 
- สคร. 1-12 เลือกโครงกำรตำมจุดเน้น (ติดดำว)
ที่ส่งผลต่อกำรลดโรคและภัยสุขภำพในพื้นที่ 
- กองบริหาร/หน่วยงานขนาดเล็ก เลือก
โครงกำรที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้น 
(ติดดำว) 

1.00 หลักฐำนกำรแนบแบบฟอร์มที่ 1              
(1 โครงกำร) ในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

3 3.1 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่
คัดเลือก รอบ 6 เดือนแรก โดยวัดจำกผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเทียบ
เป้ำหมำยรอบ 6 เดือนแรก 
 

0.5 หลักฐำนกำรแนบแบบฟอร์มที่ 2               
(1 โครงกำร) ในระบบ EstimatesSM
ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ระดับ ตัวชี้วัดใหม่ ปี พ.ศ.2562 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

3 3.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำน/
ผลกำรเบิกจ่ำย 

กิจกรรม คะแนน 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

71-
76 

77-
82 

83-
88 

89-
94 

95-
100 

ผลกำร
เบิกจ่ำย  

71-
76 

77-
82 

83-
88 

89-
94 

95-
100 

 

0.5  

4 4.1 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่
คัดเลือก รอบ 6 เดือนหลัง โดยวัดจำกผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเทียบ
เป้ำหมำยรอบ 6 เดือนหลัง 
4.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำน/
ผลกำรเบิกจ่ำย 

กิจกรรม คะแนน 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

ผลผลิต 71-
76 

77-
82 

83-
88 

89-
94 

95-
100 

ผลกำร
เบิกจ่ำย  

71-
76 

77-
82 

83-
88 

89-
94 

95-
100 

 

0.5 
 
 
 

0.5 

หลักฐำนกำรแนบแบบฟอร์มที่ 3               
(1 โครงกำร) ในระบบ EstimatesSM 
ภำยในวันที่  25 กันยำยน พ.ศ. 2562 
 

5 จัดท ำข้อเสนอแนะจำกปัญหำและอุปสรรคเพ่ือ
พัฒนำโครงกำรที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพของประเทศ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)) 

0.5 หลักฐำนกำรรำยงำนปัจจัยสนับสนุน /
ปัญหำและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนำโครงกำรที่สนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ (แผนพัฒนำ
ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579)) เสนอผู้บริหำรและ
แนบเอกสำรในระบบEstimates SM
ภำยในวันที่  25 กันยำยน พ.ศ. 2562  

0.5 หลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำมีกำรรำยงำน
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำโครงกำรที่สนับสนุน
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ (แผนพัฒนำ
ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579)) ต่อผู้บริหำรหน่วยงำน 

หมายเหตุ: 1) กรณีไม่รำยงำนเอกสำร/หลักฐำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
              2) กรณีไม่น ำเสนอเอกสำร/หลักฐำนต่อผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
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10. เป้าหมาย: ไตรมำสที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 2 
 ไตรมำสที่ 2 ถึงข้ันตอนที่ 3 
 ไตรมำสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 

11. แหล่งข้อมูล:ระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM) 

12.วิธีการจัดเก็บข้อมูล: รวบรวมข้อมูลจำกระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : 
ไตรมำสที่ 1 ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ไตรมำสที่ 2  ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 4  ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2562 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย: 
1. แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนกำรจัดท ำและด ำเนินโครงกำรเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

ชำติ (แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)) 
2. แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

(แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579))              
เทียบเป้ำหมำยรอบ 6 เดือนแรก 

3. แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
(แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579))                
เทียบเป้ำหมำยรอบ 6 เดือนหลัง 

15. ผู้ก ากับตัวชี้วัด  
ระดับกรม: กองแผนงำน 

ชื่อผูก้ ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 
นำงสำวพรทิพย์ ศริิภำณุมำศ 025903081 siporntip@gmail.com 

ระดับหน่วยงาน : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ  
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 

นำงศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล 0 2590 3970 sripen_ncd@yahoo.com  

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
ระดับกรม: กองแผนงำน 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 
1. นำงวรินทร บัวแช่ม 0 2590 3257 planning_2005@hotmail.com 
2. นำยตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ 0 2590 3897 planning_2005@hotmail.com 
3. นำงสำวธิติมำ หงค ำเมือง 0 2590 3897 planning_2005@hotmail.com 

ระดับหน่วยงาน: ส ำนักโรคไม่ติดต่อ  
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 

1. นำงสำวกุลพิมน  เจริญดี  0 2590 3970 kulpimol@gmail.com 
2. นำงสำวสุพัณณำ  เจริญกุล 0 2590 3984 kaew_514@hotmail.com 

mailto:planning_2005@hotmail.com
mailto:planning_2005@hotmail.com
mailto:kulpimol@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการถ่ายระดับสู่บุคคล 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลำคม พ.ศ.2561 - 31 มีนำคม พ.ศ.2562) และ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน - 30 กันยำยน พ.ศ.2562) 

 
รอบ 6 เดือนแรก(1 ตุลาคม พ.ศ.2561 - 31 มีนาคม พ.ศ.2562) 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ
หน่วยงำน 

1.00 - รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หรือรำยงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงำน 

2 จัดท ำโครงกำรที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพของประเทศ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579))ในแผนปฏิบัติ
รำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
หน่วยงำน 

1.00 - หลักฐำนกำรแนบโครงกำรทีส่นบัสนุนยุทธศำสตร์ชำตฯิ 
ในแผนปฏิบัตริำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
หน่วยงำน ในระบบ EstimateSMภำยในวันท่ี 25 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 

3 คัดเลือก 1 โครงกำรจำกแผนปฏบิัติรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำน 
โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้
- ส านัก/สถาบัน 
1) ใช้โครงกำรตำมผลกำรคดัเลือกโครงกำรฯ 
(10 โครงกำร) ของกรมควบคุมโรคหรือ 
2) เลือกโครงกำรตำมจุดเน้น (ติดดำว) ที่ส่งผล
ต่อกำรลดโรคและภัยสุขภำพ  
- สคร. 1 – 12 เลือกโครงกำรตำมจุดเน้น (ตดิ
ดำว) ที่ส่งผลต่อกำรลดโรคและภัยสุขภำพใน
พื้นที ่ 
- กองบริหาร/หน่วยงานขนาดเล็ก เลือก
โครงกำรทีส่นับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้น 
(ติดดำว)  

1.00 - หลักฐำนกำรแนบแบบฟอรม์ที่ 1 (1 โครงกำร) ในระบบ 
EstimateSM ภำยในวันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

4 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่
คัดเลือก รอบ 6 เดือนแรก โดยวดัจำกผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเทยีบ
เป้ำหมำยรอบ 6 เดือนแรกและรำยงำนตัวช้ีวัด
แบบข้ันตอนในระบบ Estimates SM ภำยใน
วันท่ี 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 

1.00 - หลักฐำนกำรแนบแบบฟอรม์ที ่2 (1 โครงกำร) ในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันท่ี 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
(0.50 คะแนน) 
- เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำน/ผลกำรเบิกจำ่ย
(0.50 คะแนน) 

กิจกรรม คะแนน 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

71-
76 

77-
82 

83-
88 

89-
94 

95-
100 

ผลกำร
เบิกจ่ำย  

71-
76 

77-
82 

83-
88 

89-
94 

95-
100 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

5 รวบรวมปญัหำและอุปสรรคเพื่อใช้วำงแผน
เร่งรัดกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
โครงกำรทีส่นับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ชำติ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยรอบ 6 เดือนหลังที่
ก ำหนด 

1.00 - หลักฐำนกำรรำยงำนปัจจัยสนับสนุน /ปัญหำและ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกลวิธีในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรค
และภยัสุขภำพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579)) ในระบบEstimates SM ภำยในวันท่ี 25 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

ขั้นตอนรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2562) 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่หน่วยงำน
คัดเลือก (เทียบเป้ำหมำยรอบ 6 เดือนแรก) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ต่อผู้บริหำรหน่วยงำน 

1.00 - หลักฐำนกำรแนบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่
หน่วยงำนคัดเลือก (เทียบเป้ำหมำยรอบ 6 เดือนแรก) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต่อผู้บริหำรหน่วยงำน ใน
ระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 
2562 

2 เร่งรัดกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
โครงกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยรอบ 6 เดือน
หลัง 

1.00 - หลักฐำนกำรแนบเอกสำร/หลักฐำนเร่งรัดกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรใหเ้ป็นไป
ตำมเป้ำหมำยรอบ 6 เดือนหลัง ในระบบ Estimates 
SM ภำยในวันท่ี 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

3 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่คัดเลือก 
(เดือนท่ี 7 - 9) โดยวัดจำกผลกำรด ำเนินงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณเทยีบเป้ำหมำยรอบ 6 
เดือนหลัง และรำยงำนตัวช้ีวัดแบบขั้นตอนใน
ระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2562 

1.00 - หลักฐำนกำรแนบแบบฟอรม์ที่ 3 (1 โครงกำร) ใน
ระบบ Estimates SM ภำยในวันท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ. 
2562 (1.00 คะแนน) 
 

4 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่คัดเลือก 
(เดือนท่ี 7 - 12) โดยวัดจำกผลกำรด ำเนินงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณเทยีบเป้ำหมำยรอบ 6 
เดือนหลังและรำยงำนตัวช้ีวัดแบบขั้นตอนใน
ระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ. 2562 
 
 

1.00 - หลักฐำนกำรแนบแบบฟอรม์ที่ 3 (1 โครงกำร) ใน
ระบบ Estimates SM ภำยในวันท่ี 25 กันยำยน พ.ศ. 
2562 (0.50 คะแนน) 
- เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำน/ผลกำรเบิกจำ่ย
(0.50 คะแนน) 
กิจกรรม คะแนน 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
ผลผลติ 71-

76 
77-
82 

83-
88 

89-
94 

95-
100 

ผลกำร
เบิกจ่ำย  

71-
76 

77-
82 

83-
88 

89-
94 

95-
100 

 

5 จัดท ำข้อเสนอแนะจำกปัญหำและอุปสรรคเพื่อ
พัฒนำโครงกำรที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพของประเทศ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)) 

1.00 - เอกสำรรำยงำนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำโครงกำรที่
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ แนบเอกสำรใน
ระบบ ESM ภำยในวันท่ี  25 กันยำยน พ.ศ. 2562 
(0.5 คะแนน) 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

- หลักฐำนแสดงให้เห็นวำ่มีกำรรำยงำนข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนำโครงกำรที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
(แผนพัฒนำด้ำนกำรป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภำพ
ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)) ต่อ
ผู้บริหำรหน่วยงำน (0.5 คะแนน) 
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แบบฟอร์มที่ 1 
แผนการจัดท าและการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ โครงการ รหัสงบประมาณ งบประมาณ (บาท) เป้าหมายรอบ 6 เดือนแรก เป้าหมายรอบ 6 เดือนหลัง 
การด าเนินงาน การเบิกจ่าย

(บาท) 
การด าเนินงาน/

ผลผลิต 
การเบิกจ่าย(บาท) 
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แบบฟอร์มที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

(แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)) เทียบเป้าหมายรอบ 6 เดือนแรก 
ชื่อ

โครงการ 
รหัส

งบประมาณ 
งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด 
(บาท) 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนแรก 
ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย(บาท) 

หน่วยนับ เป้าหมายรอบ  
6 เดือนแรก 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ เป้าหมายรอบ  
6 เดือนแรก 

ผล
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
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แบบฟอร์มที่ 3 
ผลการด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

(แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)) เทียบเป้าหมายรอบ 6 เดือนหลัง 
ชื่อ

โครงการ 
รหัส

งบประมาณ 
งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด 
(บาท) 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง 
ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต เบิกจ่าย(บาท) 

หน่วยนับ เป้าหมายรอบ  
6 เดือนหลัง 

ผลการ
ด าเนินงาน/

ผลผลิต 

ร้อยละ เป้าหมายรอบ  
6 เดือนหลัง 

ผล
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 5 :  Potential Base 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน 
1. ตัวชี้วัดที ่5.2 : ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร 
2. หน่วยวัด : ระดับ 
3. น้ าหนัก :  ๑๐ 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

4.1 หน่วยงาน หมำยถึง ทุกหน่วยงำนภำยในกรมควบคุมโรค จ ำนวน 4๑ หน่วยงำน  
4.2 ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร หมำยถึง กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่กรมควบคุมโรคก ำหนด ดังนี้ 

  4.2.1 วิเครำะห์บทบำทภำรกิจ และโครงสร้ำงของหน่วยงำน    
  4.2.2 จัดท ำแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน 
  4.2.3 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน รอบ 6 เดือน  
  4.2.4 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กร ของหน่วยงำน รอบ 9 เดือน  
  4.2.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำนรอบ 
12 เดือนพร้อมปัญหำ อุปสรรค 

4.3 แผนปฏิรูปองค์กร หมำยถึง กำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กำร ตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่กรมควบคุม
โรคน ำมำเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรปฏิรูปองค์กร ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

4.3.1 บทวิเครำะห์บทบำทภำรกิจของหน่วยงำน ประกอบด้วย 
1. กำรวิเครำะห์ภำรกิจของหน่วยงำนในปัจจุบัน (As-Is) โดยวิเครำะห์ภำรกิจหลัก vs ภำรกิจรอง 
 2. ข้อเสนอกำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน (To-Be) ซึ่งประกอบด้วย 

1) ข้อเสนอกำรปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน : ภำรกิจหลัก (Core function) 
และ ภำรกิจรอง (Non-core function) 

2) ข้อเสนอกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง ที่จะรองรับบทบำทภำรกิจใหม่ในอนำคต 
3) ข้อเสนอกำรปรับเปลี่ยนในระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

5. สูตรการค านวณ : ขั้นตอนที่ 5 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม

แผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน 
= 

ควำมส ำเร็จของกิจกรรมตำมแผนปฏิรูปองค์กร x 
100 จ ำนวนกิจกรรมตำมแผนปฏิรปูองค์กรทั้งหมด 

 6.  เกณฑ์การให้คะแนน : ก ำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
กำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขัน้ตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับควำมส ำเร็จ
ของหน่วยงำน
ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนแผน
ปฏิรูปองค์กร 

1.5 /     
3 / /    

3.5 / / /   
4 / / / /  
5 / / / / / 
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ตัวช้ีวัด หน่วยวัด เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร 
ระดับ 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน ร้อยละ 80 85 90 95 100 
7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี 
8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

9. รายละเอียดการด าเนินงาน  
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 วิเครำะห์บทบำทภำรกิจ และโครงสร้ำงของ
หน่วยงำน  

0.5 รำยงำนกำรประชุมวิเครำะห์บทบำทภำรกิจฯ 

1.0 ผลกำรวิเครำะห์บทบำทภำรกิจของหน่วยงำน 
ตำมแบบฟอร์ม 1 เสนอผู้บริหำรโดยแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM ภำยใน
วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2561 

2 จัดท ำแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน 0.5 รำยงำนกำรประชุมกำรจัดท ำแผนปฏิรูปฯ 
1.0 แผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน ประจ ำปี 

พ.ศ.2562 ตำมแบบฟอร์ม 2 เสนอผู้บริหำร 
โดยแนบหลักฐำนในระบบ Estimates SM 
ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2561 

3 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน 
รอบ 6 เดือนพร้อม ปัญหำ อุปสรรค 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 
100 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100  

0.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมแผน
ปฏิรูปองค์กรรอบ 6 เดือน พร้อมปัญหำและ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตำมแบบฟอร์ม 3 
เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ.
2562 
 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร 

ระดับ เป็นตัวชี้วัดใหม่ด ำเนินกำรในปี พ.ศ ๒๕๖๒ 
 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
องค์กรของหน่วยงำน 

ร้อยละ 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

4 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน 
รอบ 9 เดือนพร้อม ปัญหำ อุปสรรค 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำนรอบ 9 เดือน ร้อยละ 
100 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100  

0.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมแผน
ปฏิรูปองค์กรรอบ 9 เดือน พร้อมปัญหำและ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตำมแบบฟอร์ม 3 
เสนอผู้บริหำร โดยแนบหลักฐำนในระบบ 
Estimates SM ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ.
2562 

5 5.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน
รอบ 12 เดือนพร้อม ปัญหำ อุปสรรค 
 

0.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำ เนิ น กำรตำมแผนปฏิ รูป องค์ กรของ
ห น่ ว ย ง ำ น ร อ บ  1 2  เดื อ น พ ร้ อ ม ให้
ข้อเสนอแนะ ปัญหำ อุปสรรค  
ตำมแบบฟอร์ม 4 เสนอผู้บริหำร โดยแนบ
หลักฐำนในระบบ Estimates SM ภำยในวันที่ 
25 กันยำยน พ.ศ.2562 

 5.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100  

0.5 

หมายเหตุ : กรณีไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
     กรณีไม่เสนอผู้บริหำร หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 

10. เป้าหมาย : ไตรมำสที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 2 
ไตรมำสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่3  
ไตรมำสที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 4 
ไตรมำสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 

11. แหล่งข้อมูล : รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรำยงำนตำมแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
(Estimates SM) 
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13. ความถี่ในการเก็บข้อมูล :   

ไตรมำสที่ 1 ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ไตรมำสที่ 2 ภำยในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 3 ภำยในวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ไตรมำสที่ 4 ภำยในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2562 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :  
14.1  แบบฟอร์ม 1 กำรวิเครำะห์บทบำทภำรกิจและโครงสร้ำงของหน่วยงำน 
14.2  แบบฟอร์ม 2 แผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน 
14.3 แบบฟอร์ม 3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรตำมกิจกรรมรอบ 6 ,9 เดือน 
14.4 แบบฟอร์ม 4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน

รอบ 12 เดือนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ปัญหำ อุปสรรค 

15. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
ระดับกรม : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1. นำงเบญจมำภรณ์ ภิญโญพรพำณิชย์ 0 2590 3395 jama_pin@hotmail.com 
2. นำยคำวุฒิ ฝำสันเทียะ 0 2590 3378 khawuthp@gmail.com 
3. นำงสำวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ 0 2590 3378 wezer_wezer@hotmail.com 

ระดับหน่วยงาน : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

นำงนิตยำ พันธุเวทย์ 0 2590 3979 nitayabh@gmail.com 

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
ระดับกรม :  

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 
1. นำยคำวุฒิ ฝำสันเทียะ 0 2590 3378 khawuthp@gmail.com 
2. นำงสำวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ 0 2590 3378 wezer_wezer@hotmail.com 

ระดับหน่วยงาน : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

1. นำงจริยำ ส่งเสียง 0 2590 3979 aya.yabber@gmail.com 
2. นำงสำวกมลวรรณ ใจงำม 0 2590 3979   evveevve52@gmail.com 

 

mailto:nitayabh@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการถ่ายระดับสู่บุคคล  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตลุำคม พ.ศ.2561-31 มีนำคม พ.ศ.2562) และ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน-30 กันยำยน พ.ศ.2562) 

 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม พ.ศ.2561 - 31 มีนาคม พ.ศ.2562) 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 วิเครำะหบ์ทบำทภำรกจิ และโครงสร้ำงของหน่วยงำน
  

0.5 
 

รำยงำนกำรประชุมวิเครำะหบ์ทบำทภำรกิจฯ 
 

1.0 ผลกำรวิเครำะห์บทบำทภำรกิจของหน่วยงำน ตำม
แบบฟอร์ม 1 เสนอผู้บริหำร 

2 จัดท ำแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน 0.5 - รำยงำนกำรประชุมกำรจดัท ำแผนปฏิรูป 
- แผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ.
2562 ตำมแบบฟอรม์ 2 เสนอผูบ้ริหำร 

1.0 - แผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ.
2562 ตำมแบบฟอรม์ 2 เสนอผูบ้ริหำร 

3 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏริูปองค์กรของหน่วยงำน รอบ 6 
เดือนพร้อม ปัญหำ อุปสรรค 

0.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมแผนปฏริูป
องค์กรรอบ 6 เดือน พร้อมปัญหำและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ตำมแบบฟอร์ม 3 เสนอผู้บรหิำร  

4 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กร
ของหน่วยงำนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 80 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 60 65 70 75 80  

1.0 ควำมส ำเร็จของกิจกรรมที่สำมำรถด ำเนินกำรไดร้อบ 
6 เดือน ตำมแบบฟอร์ม 3 เสนอผู้บริหำร  

5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กร
ของหน่วยงำนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 100 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 80 85 90 95 100  

1.0 ควำมส ำเร็จของกิจกรรมที่สำมำรถด ำเนินกำรไดร้อบ 
6 เดือน ตำมแบบฟอร์ม 3 เสนอผู้บริหำร 
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รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กนัยายน พ.ศ.2562) 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำน รอบ 9 
เดือนพร้อม ปัญหำ อุปสรรค 

1.0 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมแผนปฏิรูป
องค์กรรอบ 9  เดือน ตำมแบบฟอร์ม 3  เสนอ
ผู้บริหำร 

2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
องค์กรของหน่วยงำนรอบ 9 เดือน ร้อยละ 100 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 80 85 90 95 100  

1.0 - ควำมส ำเร็จของกิจกรรมที่สำมำรถด ำเนินกำรได้
รอบ 9 เดือน ตำมแบบฟอร์ม 3 เสนอผู้บริหำร 

3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำนรอบ 12 เดือนพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ ปัญหำ อุปสรรค 
 

1.0 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำนรอบ 
12 เดือนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ปัญหำ อุปสรรค 
ตำมแบบฟอร์ม 4 เสนอผู้บริหำร 

๔ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กร
ของหน่วยงำนรอบ 12 เดือน ร้อยละ 80 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 60 65 70 75 80  

1.0 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำนรอบ 
12 เดือนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ปัญหำ อุปสรรค 
ตำมแบบฟอร์ม 4 เสนอผู้บริหำร 

๕ ร้อยละของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูป
องค์กรได้ร้อยละ 100 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 80 85 90 95 100  

1.0 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กรของหน่วยงำนรอบ 
12 เดือนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ปัญหำ อุปสรรค 
ตำมแบบฟอร์ม 4 เสนอผู้บริหำร 
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แผนปฏิรูปองค์กรหน่วยงาน........................................................... 
ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลลัพธ์การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1                                   

2                                   

3                                   

...                                   

...                                   

 

ลงนำม  ............................................................... 
          (...............................................................) 
ต ำแหน่ง...............................................................  
อนุมัตวิันที่................./..................../.............. 
 
 
 

แบบฟอร์ม 2 (ตัวชี้วัดที่ 5.2)/2562 
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แบบสรุปการติดตามผลการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร รอบ 6 เดือน/9 เดือน  
ล าดับ จ านวนกิจกรรมทั้งป ี จ านวนกิจกรรมตามแผน 

รอบ 6 เดือน/9 เดือน 
จ านวนกจิกรรมที่ด าเนินการ 
ส าเรจ็รอบ 6 เดือน/9 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงาน  ระบกุรณี 
ไม่เป็นไปตามแผน 

1  ................ …………..…   
2  ................ ................   
3  ................ ................   
4  ................ ................   
5  ................ ................   
6  ................ ................   

รวมกจิกรรม ................. ................  
ร้อยละของจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จ 6 เดือน/9 เดือน ................ 

  คะแนนที่ได้  ................ 
 

ลงนำม  .............................................. ................. 
          (...............................................................)  

ต ำแหน่ง...............................................................  
ติดตำมวันที่................./ .................... / ................. 

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบฟอร์มหมายเลข 3 
ร้อยละของจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จ ≥60 70 80 90 100 

การให้คะแนน(ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
ค านวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ผลต่ำงของผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับตำมช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน (Interval) = 0.1 
ยกตัวอย่ำงกรณี ร้อยละที่ด ำเนินกำรได้ 88 อยู่ในระหว่ำงช่วงคะแนน 3-4 
ผลต่ำงของร้อยละที่ด ำเนินกำรได ้= 8 (ซ่ึงได้จำก 88 - 80) เทียบเท่ำผลต่ำงของเกณฑ์กำรให้คะแนน ( 0.1 X 8) /10 = 0.08 
ดังนั้น คะแนนของขั้นตอนที่ 4 = 0.3 + 0.08 = 0.38 คะแนน 
 

แบบฟอร์ม 3 (ตัวชี้วัดที่ 5.2/2562) 
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สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร รอบ 12 เดือน 
 

หน่วยงาน.................................................................................................................................................................... 
1. ผลการด าเนินงาน 
1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์กร 
................................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................  
............................................................................................................................. ..........................................................
1.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
............................................................................................................................. ..........................................................
........................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ................................................................. 
2. ปัญหาในการด าเนินงาน
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. .......................................................... 
3. การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานได้ด าเนินการ
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    4.1 การด าเนินการโดยหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................... ........................................... 
    4.2 ข้อเสนอต่อผู้บริหาร ………………………………………………………………………..……………………………………………… 
........................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... ..................................................................................................  
5. ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงาน 
............................................................................................................ ......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
........................................................................................................................................... .......................................... 
  
      ลงนำม  ............................................................... 
                 (.........................................................)  
      ต ำแหน่ง.........................................................  
               วันที่............/ ................./ ................ 

แบบฟอร์ม 4 (ตัวชี้วัดที่ 5.2/2562) 



 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ก 
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1. ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัดค ารับรองในระบบ Estimate SM ของแต่ละไตรมาส 
   ผู้รับผิดชอบ Log in เข้าสู่ระบบ Estimate SM โดยใช้ รหัสผู้ใช้งาน คือ หมายเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน คือ หมายเลขบัตรประชาชน 6 ตัวหลัง หรือรหัสที่ท่าน
   ตั้งไว้ เมื่อ Log in แล้ว ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในภาพที่ 1 ดังนี้  

1) เลือกเป็น ดูแลตัวชี้วัดหน่วยงาน_NCD 
2) รายงานตัวชี้วัดแบบขั้นตอน 
3) บันทึกการรายงานผลแบบขั้นตอน 
4) เลือกตัวชี้วัด 
5) พิมพ์ชื่อตัวชี้วัด 
6) รายงานผลการด าเนินงาน แนบไฟล์ตามข้ันตอน และระบุปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค ข้อเสนอแนะของแต่ละไตรมาส 

หมายเหตุ การรายงานในแต่ละไตรมาส ต้องด าเนินการตามขั้นตอนนี้ทุกครั้ง เนื่องจากตัวชี้วัดที่ปรากฏอยู่ด้านล่างเป็นตัวชี้วัดของไตรมาสที่ผ่านมา  
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัด 

  

1 

2 

3 

4 
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  2. ขั้นตอนการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดค ารับรองในระบบ Estimate SM ของแต่ละไตรมาส 
เมื่อท่านรายงานตัวชี้วัดแล้ว ตัวชี้วัดแต่ละไตรมาสจะมาปรากฏเป็นแถบด้านล่าง หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการด าเนินงาน หรือแก้ไขไฟล์แนบ ให้ด าเนินการตาม

ขั้นตอนในภาพที่ 2 ดังนี้        
1) กดแก้ไขที่รูปดินสอ หรือชื่อตัวชี้วัด 
2) แก้ไขรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน หรือแก้ไขไฟล์แนบ  
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด 

 

1 
1 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย มาตรการ เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ประสิทธิภาพใน
การด้าเนินงานตาม
หลักภารกิจพ้ืนฐาน 
งานประจ้า งานตาม
หน้าท่ีปกติหรืองาน
ตามหน้ีที่ความ
รับผิดชอบหลกั งาน
ตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรฐัมนตรี  
(Function Based)   
(บังคับประเมิน) 

1. ร้อยละของ
ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงที่
ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาส 
เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
(CVD Risk)  

 ≥ 85%  1. การป้องกัน  
- สนับสนุนเครื่องมือการ
ดาเนินงาน สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์เพื่อการ
ป้องกันสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนท่ัวไป  
- สื่อสาร รณรงค์การ
ป้องกันควบคุมโรค  
2. ค้นหาผู้ที่มีโอกาส
เสี่ยง  
ต่อ CVD  
- ผู้ป่วย DM HT ที่ข้ึน
ทะเบียนในสถานบริการ
ได้รับการประเมิน CVD 
Risk  
3. การจัดการหลังการ
ประเมิน  
- จัดบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเข้มข้นและ
รีบด่วนในกลุ่มเสีย่งสูง
มาก(≥30%) และ

- ผู้ป่วย DM HT ที่
ขึ้นทะเบียน ไดร้ับ
การประเมิน CVD 
Risk 20% 

- ผู้ป่วย DM HT 

ที่ขึ้นทะเบียน 
ได้รับการ
ประเมิน CVD 
Risk 40% 
- สรุปผลการ
ประเมิน CVD 

Risk รอบ 6 

เดือน เพื่อหา
แนวทางเร่งรัด
แก้ไขในเขต
บริการที่ยังไม่
บรรลุผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

- ผู้ป่วย DM HT ที่
ขึ้นทะเบียน ไดร้ับ
การประเมิน CVD 
Risk 60% 

- ผู้ป่วย DM HT ที่
ขึ้นทะเบียน ไดร้ับ
การประเมิน CVD 
Risk ≥85% 
- กลุ่มเสีย่งสูงมาก 
(ระดับความเสีย่ง
≥30%) ได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยง
(CVD Risk)ซ้าแล้ว
จานวนกลุ่มเสี่ยงสูง
มากมีระดับความ
เสี่ยงลดลง (ระดับ
ความเสีย่ง< 30% 
) ≥ 50% 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดค้ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA) ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ของ นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  ต้าแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย มาตรการ เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ประเมินโอกาสเสี่ยง
(CVD Risk)ซ้า  
4. กลไกระบบบริหาร
จัดการ  
- ขับเคลื่อนการประเมิน 
CVD Risk ผ่าน NCD 
Clinic Plus  
- ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานผ่านระบบ 
HDC 

 



  
คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 EDIT 271160 162 

 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย มาตรการ เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

 2. จ านวนอ าเภอที่
ด าเนินการป้องกัน 
การบาดเจ็บ 
จากอุบัติเหตุทาง
ถนนผ่านกลไก 
พชอ. และ ศปถ.
อ าเภอ  โดยใช้
แนวทาง D-RTI 
(District Road 
Traffic Injuries) 

 อ าเภอเสีย่งสูง
ที่ด าเนินการ      

D-RTI 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ
ดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
(140 อ าเภอ) 

การป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนระดับ
อ าเภอ ผ่านกลไก พชอ. 
และ ศปถ.อ าเภอ  โดยใช้
แนวทาง D-RTI (District 
Road Traffic Injuries)  
 
 

ช้ีเป้าอ าเภอเสี่ยงสูง
ร่วมกับ ศปถ.
ระดับประเทศ 
(283 อ าเภอ) 

ถ่ายทอดนโยบาย 
เป้าหมาย และจัด
กิจกรรมเสริมพลัง
อ าเภอเสี่ยงสูงที่
ด าเนินการ D-RTI 
และแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้Best 
Practice 

อ าเภอเสีย่งสูง
ด าเนินการ D-RTI 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
(200 อ าเภอ) 

อ าเภอเสีย่งสูงท่ี
ด าเนินการ D-RTI 
ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินระดับดีมาก
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

(140 อ าเภอ) 
 
 

 

 


