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ช่ือหนังสือ : คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560 ของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

คณะผูจัดทํา : กลุมพัฒนาองคกร สํานักโรคไมติดตอ
กลุมบริหารท่ัวไป สํานักโรคไมติดตอ
กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักโรคไมติดตอ
กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง สํานักโรคไมติดตอ
กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักโรคไมติดตอ
กลุมปองกันการบาดเจ็บจากจราจร สํานักโรคไมติดตอ
กลุมปองกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ สํานักโรคไมติดตอ

คณะบรรณาธิการ :
นางนิตยา พันธุเวทย
นางสาวธาริณี พังจุนันท
นางสาวปยนุช จันทรอักษร

พิมพท่ี : กลุมพัฒนาองคกร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี 11000

พิมพเม่ือ : 25 พฤศจิกายน 2559
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คํานํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 หมวด 8

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
ความคุมคาในภารกิจ และอาจจัดใหมีการประเมินผลภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือหนวยงานในสวน
ราชการ โดยสวนราชการท่ีใหบริการมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด สามารถเพ่ิมผลงานโดยไมเปนการ
เพ่ิมคาใชจาย หรือสามารถดําเนินการตามแผนลดคาใชจายตอหนวยไดสวนราชการจะไดรับจัดสรรเงินรางวัลเพ่ือ
นําไปจัดสรรในสวนราชการ

สํานักโรคไมติดตอไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ือใหกลุมตางๆ ใชเปนคูมือในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ซึ่งจะชวยใหผูกํากับตัวชี้วัด และผูจัดเก็บตัวชี้วัด มีความเขาใจเก่ียวกับกรอบ และรายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองฯ
รวมถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากยิ่งข้ึนในทุกระดับ คือระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับกรม
ควบคุมโรค และระดับหนวยงาน สงผลใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป

คณะบรรณาธิการ
25 พฤศจิกายน 2559
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สารบัญ

หนา
 วิสัยทัศนของสํานักโรคไมติดตอ 1

 คานิยมของสํานักโรคไมติดตอ 1
 พันธกิจของสํานักโรคไมติดตอ 1
 ยุทธศาสตรของสํานักโรคไมติดตอ 1
 โครงสรางอํานาจหนาท่ี 2
 ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ในแตละระดับ 5
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอ ประจําปงบประมาณ 2559 6
 สรุปตัวชี้วัดคํารับรองฯ และน้ําหนัก ในความรับผิดชอบของกลุมตางๆ (ตามมติการประชุม7พ.ย.59) 7
 รายละเอียดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.2560
9

 รายละเอียดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ระดับกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.2560

22

 เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก
โรคไมติดตอ ประจําปงบประมาณ 2560

ภาคผนวก

31

 มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล น้ําหนักรอยละ 60
ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายการดําเนินการตามภารกิจกรม

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรกรมและตามภารกิจหลักของหนวยงาน
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักการดําเนินงานตามภารกิจกรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
แผนงานควบคุมโรค ป 2560
1) แผนงานควบคุมโรคไมติดตอ

- อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม
34

2) แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนนผานระบบสุขภาพอําเภอหรืออําเภอ
ควบคุมโรคเขมแข็งยั่งยืน (DHS/DC)

38

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค(RDCP)
1) แผนงานควบคุมโรคไมติดตอ 44
2) แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ 44

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

55
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สารบัญ (ตอ)
ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี

กําหนด
ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ ประเทศ

ภูมิภาค และทองถ่ินมีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

59

1) แผนงานควบคุมโรคไมติดตอ
2) แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือใหประชาชน
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสมในการ
ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

71

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.3 ระดับความสําเสร็จของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค

77

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3
ตัวชี้วัดท่ี 1.3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD

Clinic Plus
81

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.3 ระดับความสําเร็จของการปองกันการจมน้ํา 85
 มิติท่ี 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ น้ําหนักรอยละ 10
ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑเพ่ือ

การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหนวยงาน
88

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 106
 มิติท่ี 3 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ําหนักรอยละ 10
ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม 114
ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศ
116

 มิติท่ี 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร น้ําหนักรอยละ 20
ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองคกรไดตาม

เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด
121

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลหนวยงาน 133
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จการจัดการความรูของหนวยงาน 145
ตัวช้ีวัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ

โดยผานเกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
160

 กระบวนการจัดทําและติดตามประเมินผลคารับรองการปฏิบัติราชการสํานักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ 2560

183

 รอบการรายงานในระบบ Estimate SM 184
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สารบัญ (ตอ)
A 1 : คําสั่งสํานักโรคไมติดตอท่ี 44 /2559 แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานการประเมินผล
การปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560

185

A 2 : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ปงบประมาณ 2560 188
A 3 : SOP แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ
คํารับรองฯ สํานักโรคไมติดตอ

189

A4 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานรอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

200
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สารบัญรูปภาพ
ภาพท่ี หนา
ภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงของคานิยม ยุทธศาสตร และวิสัยทัศนของสํานักโรคไมติดตอ 2
ภาพท่ี 2 โครงสรางของสํานักโรคไมติดตอ 4
ภาพท่ี 3 ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ในแตละระดับ 5
ภาพท่ี 4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอ ประจําป

งบประมาณ 2560
6
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สารบัญตาราง
ตารางท่ี หนา
ตารางท่ี 1 น้ําหนักความรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองฯ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ปงบประมาณ 2560
7

ตารางท่ี 2 จํานวน น้ําหนักความรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองฯ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ปงบประมาณ 2560

8

ตารางท่ี 3 เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักโรคไมติดตอ ปงบประมาณ 2560

31
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วิสัยทัศนของสํานักโรคไมติดตอ
สํานักโรคไมติดตอ “เปนองคการชั้นนําดานวิชาการใน การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและ

การบาดเจ็บของประเทศและระดับนานาชาติ ภายในป 2563”
คานิยมของสํานักโรคไมติดตอ

คานิยม คือ “I SMART” เปนคานิยมท่ีกําหนดใหสอดคลองเปนแนวทางเดียวกันกับคานิยมกรม
ควบคุมโรค เพ่ือใหบุคลากรของสํานักโรคไมติดตอ ยึดม่ันความถูกตอง ชอบธรรม และมีจริยธรรม มีความ
เชี่ยวชาญ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ เปดใจกวาง และทํางานเปนทีม เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน เนนหนักใน 6 ประเด็น
ดังนี้

I (Integrity) หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
S (Service Mind) หมายถึง บริการท่ีดี
M (Mastery/ Expertise) หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
A (Achievement Motivation) หมายถึง การมุงผลสัมฤทธิ์
R (Relationship) หมายถึง การมีน้ําใจ ใจเปดกวางเปนพ่ีเปนนอง
T (Teamwork) หมายถึง การทํางานเปนทีม

พันธกิจ
1. พัฒนาองคความรู  เทคโนโลยี  สรางนวัตกรรมในการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและ

การบาดเจ็บ ตลอดจนขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บท่ีไดมาตรฐานสากล
2. ถายทอด สงเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองคความรู  เทคโนโลยีในการเฝาระวัง  ปองกัน

ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บใหกับภาคีเครือขายและประชาชน
3. ผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะ และมาตรการดานโรคไมติดตอและการบาดเจ็บและติดตามการ

ดําเนินงานตามนโยบาย/มาตรการ
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บใน

ระดับประเทศ
5. สราง สนับสนุน สงเสริมศักยภาพ และประสานความรวมมือภาคีเครือขายการดําเนินงานระวัง

ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสราง สนับสนุน สงเสริมศักยภาพและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
ภายในประเทศและนานาชาติในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเปนศูนยกลางขององคความรู นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบทบาทการนําดานนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บท่ีเปนหลักของประเทศ
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ ดานโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเตรียมความพรอมและดําเนินการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

สถานการณฉุกเฉิน และภัยพิบัติ
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการองคการแนวใหม

ภาพท่ี 1 ความเช่ือมโยงของคานิยม ยุทธศาสตร และวิสัยทัศนของสํานักโรคไมติดตอ

โครงสรางอํานาจหนาท่ี
สํานักโรคไมติดตอ มีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม โรคไมติดตอท่ีมี

สาเหตุหรือปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และ
ระบบบริการท่ีไมเหมาะสม

(2) กําหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงาน เฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรค  ไมติดตอท่ีมีสาเหตุหรือปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการท่ีไมเหมาะสม

(3) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอท่ีมีสาเหตุ
หรือปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบ
บริการท่ีไมเหมาะสม

(4) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือขายการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม
โรคไมติดตอท่ีมีสาเหตุหรือปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการท่ีไมเหมาะสม
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(5) เปนศูนยขอมูลและประสานงานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอท่ีมีสาเหตุหรือ
ปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการ
ท่ีไมเหมาะสม

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย
ท่ีมาของขอมูล: กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543

สํานักโรคไมติดตอ กําหนดโครงสรางการบริหารงานแบงเปน 2 สายงาน โดยมี 7 กลุมงาน ดังนี้ สาย
งานสนับสนุน: มี 3 กลุม คือ กลุมบริหารท่ัวไป กลุมพัฒนาองคกร และกลุมยุทธศาสตรและแผนงาน และสาย
งานหลัก: มี 4 กลุม คือ กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง กลุมปองกันการบาดเจ็บจาก
จราจร และกลุมปองกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ และมีรองผูอํานวยการ 3 คน แบงบทบาทหนาท่ีในการให
คําปรึกษา แนะนํา กลุมและงานตางๆ ดังแสดงในภาพท่ี 2
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ภาพท่ี 2 โครงสรางของสํานักโรคไมติดตอ
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ภาพท่ี 2 โครงสรางของสํานักโรคไมติดตอ
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ตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในแตละระดับ
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ประกอบดวย 3 ระดับ คือ 1) ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูรวบรวม ประสานการรายงานในระบบ 2)
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ระดับกรมควบคุมโรค ซึ่งมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค เปนผูรวบรวมประสาน
ติดตาม และมีหนวยงานรายงานในระบบ e-sar และ 3) ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน ทุกกลุมของสํานักฯ เปน
ผูรับผิดชอบ และกลุมพัฒนาองคกรประสานงานเพ่ือรายงานในระบบ Estimate SM ดังแสดงในภาพท่ี 3

ภาพท่ี 3 ตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในแตละระดับ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอ ประจําปงบประมาณ 2559
กรอบการประเมินผล แบงเปน 2 มิติ ไดแก มิติภายนอกและมิติภายใน น้ําหนักรวม รอยละ 100

ประกอบดวยตัวชี้วัดฯ จํานวน 16 ตัวชี้วัด (ดังแสดงในภาพท่ี 4) ดังนี้
มิติภายนอก : น้ําหนักรอยละ 70 ประกอบดวย มิติดานประสิทธิผล น้ําหนักรอยละ 60

และมิติดานคุณภาพการใหบริการ น้ําหนักรอยละ 10
มิติภายใน : น้ําหนักรอยละ 30 ประกอบดวย มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก

รอยละ 10 และมิติดานการพัฒนาองคกร น้ําหนักรอยละ 20
ภาพท่ี 4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอ ประจําปงบประมาณ 2560
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองฯ และน้ําหนัก ในความรับผิดชอบของกลุมตางๆ (ตามมติการประชุม 22 พ.ย.59)
จากการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคํารับรองฯ ระดับสํานักโรคไมติดตอ ประจําปงบประมาณ 2559 เม่ือ

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักโรคไมติดตอ ผูเขารวมประชุมรวมกันพิจารณา
รายละเอียด template ของตัวชี้วัดคํารับรองฯ และสรุปสาระสําคัญ รายละเอียดดังนี้

1. กลุมงานท่ีเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองฯ รวมท้ังน้ําหนักของแตละตัวชี้วัดคํารับรองฯ
รายละเอียดดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 น้ําหนักความรับผิดชอบตัวช้ีวัดคํารับรองฯ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 2559

หมายเหตุ : มีตัวชี้วัดท่ีดําเนินการท้ังแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ และแผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของแผนงานควบคุมโรค ป
2560 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP) และตัวชี้วัด
ท่ี 1.2.1 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ินมีสวนรวม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ



8

"ลดพฤตกิรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคและภัย รวมมอืรวมใจใหคนไทยสุขภาพดี"
สํานักโรคไมตดิตอ www.thaincd.com

2. สรุปรายละเอียด จํานวน และน้ําหนักความรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองฯ สํานักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 2559 ของแตละกลุมงาน รายละเอียดดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 จํานวน และน้ําหนักความรับผิดชอบตัวช้ีวัดคํารับรองฯ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ปงบประมาณ 2559

ตัวชี้วัดมีจํานวน 16 ตัวชี้วัด แตมีตัวชี้วัดท่ีซ้ํากันเพราะตองดําเนินการท้ังแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ
และแผนงานควบคุมการบาดเจ็บ ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของแผนงานควบคุมโรค ป 2560 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็ง
แผนงานควบคุมโรค (RDCP) และตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ ประเทศ
ภูมิภาค และทองถ่ินมีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กลุมพัฒนาระบบ
สาธารณสุข และกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังดําเนินการรวมกันในแผนแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ)
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รายละเอียดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง
สาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.2560
หมวด Promotion & Prevention Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)
แผนท่ี 2. การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการท่ี 3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ
ลักษณะ Lagging Indicator
ระดับการวัดผล ประเทศ
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 7. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไมเกิน 18 ตอประชากรแสนคน
คํานิยาม อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม

รวมทางน้ําและทางอากาศ
ผูเสียชีวิต หมายถึง ผูท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ท้ังการเสียชีวิตท่ีจุดเกิดเหตุ ระหวางนําสง
โรงพยาบาล ท่ีหองฉุกเฉิน ระหวางสงตอ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผูปวยภายใน 24
ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายท่ีบาน โดยใชฐานขอมูลจากสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
เปาหมายของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (ป 2554-2563) คือ
ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงรอยละ 50 โดยเริ่มตั้งแตป 2554 เปนตนไป ผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบวาอัตราตายอยูท่ี 15
ตอประชากรแสนคน  ซึ่งคาดหมายวาเม่ือสินไตรมาสท่ี 4 อัตราตายจะเพ่ิมมากกวา 18 ตอ
ประชากรแสนคน  จึงขอตั้งเปาหมายลดอัตราตายไมเกิน 18 ตอประชากรแสนคน ประกอบกับ
การดําเนินงานแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนมีหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบเพียงบางสวน คือ การบริหารจัดการขอมูลและประเมินผล     การตอบสนองหลังเกิด
เหตุ  ดั งนั้ น ในป งบประมาณ 2560 กระทรวง ท่ี เ ก่ียวของ ได แก  กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย  สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงเสนอใหมีการแบงน้ําหนักความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาท่ีของหนวยงาน

เปาหมาย ไมเกิน 18 ตอแสนประชากร
วัตถุประสงค เพ่ือลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ประชากร
กลุมเปาหมาย

ประชากรไทยทุกกลุมอายุ

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแยกเปนรายเขต/จังหวัด สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหลงขอมูล จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ท่ีรวบรวมจากขอมูลการตายฐานมรณ
บัตร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนขอมูลท่ียังไมผานการตรวจสอบ (verify)
กับหนังสือรับรองการตายของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท้ังหมด (V01-V89) (ตุลาคม 59- กันยายน 60)
รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางป 2559
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (A/B) X 100,000 (อัตราตอประชากรแสนคน)
ระยะเวลาประเมินผล ปละ 1 ครั้ง (เม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4)
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เกณฑการประเมินป 2560
จํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ไมเกิน 18 ตอประชากรแสนคน (ลดลง 14% จากคา median ป 2553-
2555 = 13,819 ราย โดยคิดแยกเปนรายเดือนในแตละไตรมาส)

ไตรมาส รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
อัตราการเสียชีวิตจากการ

บาดเจ็บทางถนน
จํานวนไมเกิน
2,997 คน

จํานวนไมเกิน
6,201 คน

จํานวนไมเกิน
9,209 คน

อัตราไมเกิน 18
ตอแสนประชากร

การติดตามการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ไตรมาส รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน

อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน

ไมเกิน 18 ตอ
แสนประชากร

ไมเกิน 18 ตอ
แสนประชากร

ไมเกิน 18 ตอ
แสนประชากร

วิธีการประเมินผล คํานวณอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรแสนคนในปท่ีประเมิน
เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จากขอมูลเฉลี่ยป 2553-2555

เอกสารสนับสนุน -
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน

ท่ีมา : ขอมูลฐานมรณบัตรท่ียังไมผานการ verify กับหนังสือรับรองการตาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

Baseline
data

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

21.86
คามัธยฐาน

3 ป (ป53-55)

จํานวน
อัตราตอ

ประชากรแสนคน

12,901 ราย
(19.96)

11,567 ราย
(17.81)

12,388 ราย

(18.97)

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ /
ผูประสานงานตัวช้ีวัด

1.นางนงนุช  ตันติธรรม
โทรศัพท:02-5903967
โทรสาร : 02-590-3968

โทรศัพทมือถือ : 089-7883020
E-mail : nuchtt@yahoo.com

2. นายแพทยไผท  สิงหคํา
โทรศัพท :02-5903967
โทรสาร : 02-5903968

โทรศัพทมือถือ : 089-7990825
E-mail : zalenxxx@gmail.com

3. นายขจรศักดิ์  จันทรพาณิชย
โทรศัพท : 02-5903967 โทรศัพทมือถือ : 084-6724678
โทรสาร : 02-5903968
สํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค

E-mail : khajohn_j@hotmail.com

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

สํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

1. นางนงนุช  ตันติธรรม
โทรศัพทท่ีทํางาน :02-5903967
โทรสาร : 02-5903968
2. นางสาวชลธิชา  คําสอ
โทรศัพทสํานักงาน :02-590-3967
โทรสาร : 02-590-3968
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

โทรศัพทมือถือ : 089-7883020
E-mail : nuchtt@yahoo.com

โทรศัพทมือถือ : 089-924-3915
E-mail : c.kamsor@gmail.com
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เปาหมายอัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนปงบประมาณ 2560

แยกรายเขตสุขภาพ ลดลงรอยละ 14 จากคาเปาหมาย (median ป 2553-2555) ทุกจังหวัด

เขต คา median จํานวน อัตราตายตอประชากร
แสนคน

เขต 1 1,362 1,171 20.80

เขต 2 888 764 20.34

เขต 3 773 665 20.29

เขต 4 994 855 15.07

เขต 5 1,465 1,259 22.52

เขต 6 1,828 1,572 24.66

เขต 7 862 741 13.47

เขต 8 722 620 14.31

เขต 9 1,393 1,198 16.34

เขต 10 850 731 14.68

เขต 11 1,364 1,173 24.67

เขต 12 1,126 968 18.30

กรุงเทพฯ 194 167 2.94

รวม 13,819 11,884 18.39

หมายเหตุ : คํานวณลดลงจากฐานขอมูลมรณบัตร โดยใชคา median 3 ป (ป2553-2555)=13,819 ราย
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เปาหมายการทํางาน "ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน" ในปงบประมาณ 2560 รายจังหวัด แยกรายเดือน/ไตรมาส

จังหวัด

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวม

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

กรุงเทพมหานคร 17 15 13 11 12 10 20 17 16 14 19 16 20 17 16 14 14 12 16 14 17 15 14 12 194 167

นนทบุรี 2 2 1 1 4 3 5 4 7 6 6 5 7 6 4 3 5 4 7 6 5 4 3 3 56 48

ปทุมธานี 7 6 10 9 8 7 8 7 9 8 13 11 9 8 10 9 6 5 10 9 5 4 6 5 101 87

พระนครศรีอยุธยา 11 9 20 17 12 10 21 18 19 16 21 18 19 16 17 15 18 15 21 18 17 15 16 14 212 182

นครนายก 9 8 10 9 6 5 11 9 10 9 7 6 7 6 10 9 6 5 7 6 9 8 5 4 97 83

ลพบุรี 16 14 16 14 20 17 17 15 18 15 19 16 22 19 16 14 19 16 11 9 12 10 18 15 204 175

สระบุรี 15 13 18 15 11 9 20 17 11 9 17 15 21 18 16 14 17 15 15 13 18 15 17 15 196 169

สิงหบุรี 9 8 6 5 5 4 4 3 8 7 4 3 7 6 5 4 6 5 6 5 4 3 3 3 67 58

อางทอง 4 3 7 6 4 3 5 4 2 2 5 4 8 7 7 6 6 5 5 4 5 4 3 3 61 52

จันทบุรี 13 11 16 14 16 14 16 14 15 13 16 14 19 16 14 12 11 9 11 9 10 9 8 7 165 142

ฉะเชิงเทรา 21 18 26 22 21 18 26 22 23 20 23 20 19 16 23 20 22 19 22 19 17 15 17 15 260 224

ชลบุรี 41 35 37 32 55 47 42 36 54 46 49 42 48 41 43 37 49 42 50 43 36 31 39 34 543 467

ตราด 4 3 8 7 6 5 8 7 7 6 4 3 5 4 4 3 2 2 5 4 2 2 4 3 59 50

ปราจีนบุรี 13 11 15 13 11 9 13 11 18 15 16 14 20 17 16 14 14 12 14 12 14 12 14 12 178 153

ระยอง 32 28 30 26 25 22 30 26 28 24 38 33 26 22 35 30 30 26 32 28 34 29 24 21 364 313

สมุทรปราการ 11 9 10 9 12 10 12 10 14 12 13 11 11 9 9 8 11 9 11 9 10 9 11 9 135 116

สระแกว 11 9 13 11 7 6 14 12 10 9 11 9 6 5 10 9 14 12 10 9 9 8 9 8 124 107
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เปาหมายการทํางาน "ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน" ในปงบประมาณ 2560 รายจังหวัด แยกรายเดือน/ไตรมาส

จังหวัด

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวม

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

เพชรบุรี 17 15 10 9 8 7 14 12 12 10 13 11 14 12 11 9 11 9 11 9 15 13 7 6 143 123

กาญจนบุรี 15 13 22 19 16 14 18 15 11 9 14 12 17 15 17 15 14 12 12 10 11 9 17 15 184 158

นครปฐม 23 20 30 26 21 18 30 26 26 22 24 21 30 26 24 21 26 22 26 22 28 24 28 24 316 272

ประจวบคีรีขันธ 10 9 14 12 21 18 15 13 16 14 21 18 18 15 17 15 18 15 17 15 18 15 23 20 208 179

ราชบุรี 12 10 22 19 19 16 22 19 23 20 26 22 17 15 23 20 17 15 13 11 18 15 19 16 231 199

สมุทรสงคราม 3 2 3 3 1 1 2 2 1 1 4 3 3 3 5 4 1 1 4 3 3 2 2 2 31 26

สมุทรสาคร 14 12 14 12 10 9 9 8 10 9 11 9 12 10 8 7 7 6 9 8 7 6 7 6 118 101

สุพรรณบุรี 16 14 20 17 22 19 26 22 22 19 18 15 21 18 14 12 21 18 18 15 18 15 18 15 234 201

ชัยภูมิ 10 9 14 12 5 4 10 9 8 7 8 7 12 10 7 6 14 12 10 9 5 4 8 7 111 95

นครราชสีมา 66 57 76 65 56 48 80 69 62 53 79 68 74 64 54 46 55 47 70 60 57 49 45 39 774 666

บุรีรัมย 21 18 27 23 22 19 31 27 24 21 26 22 17 15 22 19 26 22 25 22 14 12 17 15 272 234

สุรินทร 21 18 25 22 22 19 16 14 23 20 19 16 20 17 16 14 22 19 20 17 9 8 23 20 236 203

เลย 10 9 13 11 11 9 18 15 9 8 13 11 12 10 9 8 11 9 7 6 7 6 8 7 128 110

กาฬสินธุ 6 5 6 5 7 6 7 6 6 5 15 13 12 10 8 7 9 8 7 6 6 5 7 6 96 83

ขอนแกน 36 31 46 40 38 33 28 24 34 29 42 36 44 38 34 29 33 28 45 39 24 21 23 20 427 367

บึงกาฬ 2 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 1 1 3 3 17 15

มหาสารคาม 13 11 10 9 8 7 9 8 9 8 10 9 8 7 10 9 9 8 10 9 10 9 10 9 116 100
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เปาหมายการทํางาน "ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน" ในปงบประมาณ 2560 รายจังหวัด แยกรายเดือน/ไตรมาส

จังหวัด

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวม

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

รอยเอ็ด 23 20 21 18 19 16 18 15 18 15 19 16 20 17 24 21 22 19 16 14 14 12 9 8 223 192

หนองคาย 11 9 3 3 4 3 14 12 9 8 8 7 5 4 2 2 4 3 6 5 2 2 2 2 70 60

หนองบัวลําภู 3 3 4 3 3 3 7 6 4 3 7 6 2 2 5 4 2 2 3 3 3 3 3 3 46 40

อุดรธานี 21 18 11 9 18 15 15 13 16 14 18 15 26 22 12 10 19 16 11 9 12 10 9 8 188 162

นครพนม 8 7 7 6 3 3 7 6 5 4 9 8 5 4 7 6 3 3 5 4 5 4 4 3 68 58

มุกดาหาร 5 4 4 3 5 4 3 3 4 3 7 6 3 3 5 4 2 2 3 3 2 2 5 4 48 41

ยโสธร 6 5 7 6 6 5 7 6 7 6 6 5 6 5 6 5 7 6 5 4 3 3 8 7 74 64

ศรีสะเกษ 8 7 15 13 18 15 12 10 11 9 15 13 16 14 15 13 15 13 17 15 15 13 14 12 171 147

สกลนคร 19 16 20 17 20 17 21 18 14 12 12 10 29 25 11 9 11 9 16 14 19 16 13 11 205 176

อํานาจเจริญ 2 2 5 4 5 4 6 5 4 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 1 1 36 31

อุบลราชธานี 34 29 45 39 47 40 51 44 45 39 53 46 50 43 47 40 43 37 41 35 37 32 28 24 521 448

กําแพงเพชร 11 9 21 18 19 16 14 12 14 12 15 13 20 17 19 16 17 15 18 15 12 10 14 12 194 167

ชัยนาท 10 9 13 11 7 6 13 11 16 14 8 7 9 8 6 5 10 9 4 3 6 5 8 7 110 95

นครสวรรค 21 18 21 18 29 25 29 25 28 24 28 24 25 22 33 28 19 16 26 22 18 15 21 18 298 256

พิจิตร 7 6 8 7 9 8 13 11 11 9 13 11 15 13 8 7 6 5 7 6 11 9 8 7 116 100

อุทัยธานี 6 5 7 6 3 3 9 8 7 6 3 3 7 6 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 55 47

เพชรบูรณ 20 17 21 18 28 24 22 19 28 24 27 23 24 21 23 20 18 15 22 19 14 12 14 12 261 224
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เปาหมายการทํางาน "ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน" ในปงบประมาณ 2560 รายจังหวัด แยกรายเดือน/ไตรมาส

จังหวัด

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวม

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

ตาก 10 9 7 6 5 4 5 4 8 7 10 9 5 4 10 9 3 3 4 3 6 5 7 6 80 69

พิษณุโลก 29 25 26 22 26 22 30 26 27 23 37 32 36 31 30 26 27 23 23 20 23 20 24 21 338 291

สุโขทัย 8 7 11 9 8 7 10 9 15 13 7 6 11 9 10 9 7 6 11 9 9 8 6 5 113 97

อุตรดิตถ 6 5 5 4 9 8 10 9 9 8 11 9 10 9 9 8 8 7 5 4 7 6 7 6 96 83

เชียงใหม 29 25 34 29 37 32 34 29 32 28 32 28 34 29 29 25 27 23 27 23 34 29 35 30 384 330

เชียงราย 35 30 36 31 36 31 39 34 32 28 33 28 41 35 23 20 30 26 24 21 22 19 26 22 377 324

แพร 6 5 13 11 7 6 6 5 5 4 5 4 12 10 5 4 8 7 3 3 7 6 5 4 82 71

แมฮองสอน 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 21

นาน 7 6 9 8 6 5 6 5 12 10 9 8 9 8 8 7 5 4 7 6 6 5 5 4 89 77

พะเยา 8 7 8 7 9 8 10 9 10 9 14 12 12 10 9 8 9 8 9 8 4 3 6 5 108 93

ลําปาง 17 15 19 16 17 15 22 19 15 13 20 17 11 9 16 14 17 15 12 10 12 10 16 14 194 167

ลําพูน 8 7 8 7 9 8 8 7 9 8 12 10 11 9 9 8 11 9 7 6 8 7 4 3 104 89

กระบี่ 14 12 12 10 11 9 11 9 12 10 13 11 11 9 16 14 15 13 15 13 11 9 9 8 150 129

ชุมพร 20 17 16 14 15 13 18 15 15 13 20 17 18 15 17 15 13 11 19 16 16 14 16 14 203 175

นครศรีธรรมราช 38 33 34 29 26 22 33 28 37 32 32 28 40 34 29 25 39 34 35 30 41 35 26 22 410 353

พังงา 5 4 7 6 2 2 3 3 9 8 4 3 3 3 4 3 6 5 3 3 3 3 5 4 54 46

ภูเก็ต 16 14 16 14 9 8 20 17 15 13 16 14 7 6 14 12 13 11 13 11 14 12 10 9 163 140
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เปาหมายการทํางาน "ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน" ในปงบประมาณ 2560 รายจังหวัด แยกรายเดือน/ไตรมาส

จังหวัด

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวม

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

ระนอง 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 28 24

สุราษฎรธานี 28 24 26 22 28 24 26 22 30 26 34 29 31 27 24 21 23 20 39 34 32 28 35 30 356 306

ตรัง 21 18 15 13 16 14 21 18 26 22 20 17 15 13 14 12 17 15 18 15 19 16 20 17 222 191

นราธิวาส 12 10 12 10 5 4 10 9 9 8 12 10 13 11 14 12 8 7 7 6 10 9 10 9 122 105

ปตตานี 6 5 4 3 4 3 6 5 6 5 6 5 3 3 6 5 5 4 9 8 6 5 6 5 67 58

พัทลุง 9 8 19 16 11 9 12 10 12 10 15 13 12 10 12 10 11 9 14 12 15 13 10 9 152 131

ยะลา 11 9 3 3 6 5 9 8 9 8 6 5 5 4 10 9 11 9 14 12 7 6 11 9 102 88

สงขลา 34 29 35 30 23 20 26 22 40 34 35 30 33 28 33 28 37 32 39 34 34 29 36 31 405 348

สตูล 5 4 7 6 4 3 7 6 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 6 5 56 48

รวม 1,132 973 1,231 1,058 1,100 946 1,256 1,080 1,206 1,037 1,287 1,107 1,265 1,088 1,128 970 1,105 950 1,125 967 1,005 864 982 844 13,819 11,884
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หมวด Promotion & Prevention Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)
แผนท่ี 2. การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการท่ี 3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ
ลักษณะ Lagging Indicator
ระดับการวัดผล จังหวัด
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 8. อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและเบาหวานรายใหม
คํานิยาม ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรก

จากแพทยวาปวยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุมอายุ (รหัสโรค ICD10 = I10 – I15)
ผูปวยโรคเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวย
จากโรคเบาหวาน ในทุกกลุมอาย(ุรหัสโรค ICD10 = E10-E14)

เปาหมาย 1.ลดจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม รอยละ 2.5 ตอป เทียบกับปงบประมาณ
2559
2.ลดจํานวนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม รอยละ 5.0 ตอป เทียบกับปงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค 1. เพ่ือลดอัตราของผูปวยรายใหมโรคความดันโลหิตสูง
2. เพ่ือลดอัตราของผูปวยรายใหมโรคเบาหวาน

ประชากร
กลุมเปาหมาย

1. ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุม
อายุ (รหัสโรค ICD10 = I10 – I15)
2. ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวยจากโรคเบาหวานในทุกกลุมอายุ
(รหัสโรค ICD10 = E10-E14)

วิธีการจัดเก็บขอมูล บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43 แฟม
เขาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

แหลงขอมูล ใชฐานขอมูล HDC ของ Data Center จังหวัด
รายการขอมูล 1 จํานวนผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุม

อายุ ในปงบประมาณ 2560
รายการขอมูล 2 จํานวนผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวยจากโรคเบาหวานในทุกกลุมอายุ ใน

ปงบประมาณ 2560
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด -
ระยะเวลาประเมินผล ปละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ใชขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม ของปงบประมาณท่ีวิเคราะห
เกณฑการประเมิน : วัดผลลัพธอัตราผูปวยรายใหมโดยประเมินผลปละ 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
- - - 1. ผูปวยโรคความดันโลหิต

สูงรายใหม 390,000 คน
2.ผูปวยโรคเบาหวานราย
ใหม 190,000 คน

วิธีการประเมินผล : 1. วัดผลลัพธจากรายงานตัวชี้วัดอัตราปวยรายใหมโรคความดันโลหิตสูง
2. วัดผลลัพธจากรายงานตัวชี้วัดอัตราปวยรายใหมโรคเบาหวาน

เอกสารสนับสนุน : คูมือการจัดบริการสุขภาพกลุมวัยทํางานแบบบูรณาการ 2558
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รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน

Baseline
data

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

จํานวนผูปวย
รายใหม

- โรคความดัน
โลหิตสูง
- โรคเบาหวาน

คน

-

-

-

-

400,000

200,000
ท่ีมา : ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะหโดย : สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ /
ผูประสานงานตัวช้ีวัด

1.นายแพทยดิเรก  ขําแปน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ

โทรศัพท: 02-5903982 โทรศัพทมือถือ : 089-515-5911
โทรสาร : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com
2.แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพท: 02-5903985 โทรศัพทมือถือ : 081-341-5408
โทรสาร : 02-5903982 E-mail : jurekong@gmail.com
3.แพทยหญิงสุมนี  วัชรสินธุ
โทรศัพท: 02-5903965 โทรศัพทมือถือ : 089-515-5911
โทรสาร : 02-5903982 E-mail : wsu_1978@hotmail.com
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

1. นางนิตยา  พันธุเวทย
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903979 โทรศัพทมือถือ : 098-8290569
โทรสาร : 02-9510363 E-mail :ncd0424.3@gmail.com

2. นางสาวปยนุช  จันทรอักษร
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903979 โทรศัพทมือถือ : 083-3979242
โทรสาร : 02-9510363 E-mail :ncd0424.3@gmail.com

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
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หมวด Service Excellence (บริการเปนเลิศ)
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง
ลักษณะ Leading Indicator
ระดับการวัดผล จังหวัด
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 20. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยง

ตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
คํานิยาม ผูท่ีไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผูปวย

โรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง(I10 - I15) อายุ 35-60 ปท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก

1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส
E10. - E14. รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ
รหัส I10 – I15 รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

เปาหมาย ≥ รอยละ 80
วัตถุประสงค เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ประชากร
กลุมเปาหมาย

จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป
ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ : 1. ผูปวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปท่ีข้ึน
ทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง

1.1 ผูปวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60
ปType area 1 หมายถึง ผูปวยท่ีมีท่ีอยูตามทะเบียนบานในเขตรับผิดชอบและอาศัยอยูจริง

1.2 ผูปวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60
ปType area 3 หมายถึง ผูปวยท่ีอาศัยอยูในเขตรับผิดชอบแตไมมีทะเบียนบานอยูเขต
รับผิดชอบ

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD
Risk) ในผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล HDC กระทรวง
สาธารณสุข

2. รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน
ผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุมเสี่ยงสูงมาก(≥30%) หลังเขารับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเขมขนและรีบดวน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดย
สํานักงานปองกันควบคุมโรค

แหลงขอมูล ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป ท่ีข้ึน

ทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก
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1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส
E10. - E14. รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2
,I13.9 และ รหัส I10 – I15 รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป ท่ีข้ึน
ทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก

1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส
E10. - E14. รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2
,I13.9 และ รหัส I10 – I15 รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล ปละ 1 ครั้ง
เกณฑการประเมิน :

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
- - - ≥ 80%

วิธีการประเมินผล : ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขเทียบกับคาเปาหมาย
เอกสารสนับสนุน : 1. แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง
2. โปรแกรมการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง(Thai CV Risk Score)
3. คูมือการจัดบริการสุขภาพ “กลุมวัยทํางาน” แบบบูรณาการ 2558

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน

Baseline data หนวย
วัด

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

รอยละของผูปวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน
ไดรับการประเมินโอกาส
เสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk)

รอยละ - - 77.89
(ขอมูล ณ
วันท่ี 19
กันยายน
2559 จากการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ
สคร1-12)

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ /
ผูประสานงานตัวช้ีวัด

1.นายแพทยดิเรก  ขําแปน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903982 โทรศัพทมือถือ : 085-50515445
โทรสาร : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com

2. แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903985 โทรศัพทมือถือ : 081-3415408
โทรสาร : 02-5903985 E-mail : jurekong@gmail.com
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3.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธมุง
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903986 โทรศัพทมือถือ : 086-4099794
โทรสาร : 02-5903985 E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

1. นางนิตยา  พันธุเวทย
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903979 โทรศัพทมือถือ : 098-8290569
โทรสาร : 02-9510363 E-mail :ncd0424.3@gmail.com

2. นางสาวปยนุช  จันทรอักษร
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903979 โทรศัพทมือถือ : 083-3979242
โทรสาร : 02-9510363 E-mail :ncd0424.3@gmail.com

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
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ประ
เด็น

ตัวช้ีวัด เปาหมาย มาตรการ Small Success หมายเหตุ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

7. อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน

ไมเกิน 18 ตอ
ประชากรแสนคน

1. มาตรการบริหารจัดการ
2. มาตรการขอมูล 4 I
3. มาตรการปองกัน ACDR
4. มาตรการรักษา

จํานวนไมเกิน 2,997 คน จํานวนไมเกิน 6,201 คน จํานวนไมเกิน 9,209 คน อัตราไมเกิน 18 ตอแสน
ประชากร

8. อัตราผูปวยความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานราย
ใหม

คัดกรอง DM, HT อายุ 35 ปขึ้น
ไป พรอมทั้งประเมินความเสี่ยง
ดวยวาจาและใหคําปรึกษาลด
เสี่ยง ≥ 50 %

คัดกรอง DM, HT อายุ 35 ปขึ้น
ไปพรอมทั้งประเมินความเสี่ยง
ดวยวาจาและใหคําปรึกษาลด
เสี่ยง ≥ 80 %

คัดกรอง DM, HT อายุ 35 ปขึ้น
ไป พรอมทั้งประเมินความเสี่ยง
ดวยวาจาและใหคําปรึกษาลด
เสี่ยง ≥ 90 %

คัดกรอง DM, HT อายุ 35 ป
ขึ้นไป พรอมทั้งประเมินความ
เสี่ยงดวยวาจาและให
คําปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 90 %
1. จํานวนผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม 390,000 คน
2. จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน
รายใหม 190,000 คน

รายละเอียด PA เดิม
ใชสําหรับการตรวจ
ราชการ

20.รอยละของผูปวย
เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ที่ขึ้นทะเบียน ไดรับ
การประเมินโอกาสเสี่ยง
ตอโรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk)

 รอยละ 80 1. มาตรการการปองกัน
- สนับสนุนเครื่องมือการดําเนินงาน อส
ม./อสค. (กรม คร.)
- การประเมิน CVD Risk ในกลุม
ประชาชนทั่วไป (กรม สบส.)
2.มาตรการคนหาผูที่มีโอกาสเสี่ยงสูงตอCVD
- ผูปวย DM HT ที่ขึ้นทะเบียนในสถาน
บริการไดรับการประเมิน CVD Risk
3. มาตรการการจัดการหลังการประเมิน
- ผูปวย DM HT ที่มีโอกาสเสี่ยงตอ CVD
Risk ≥30% ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยางเขมขนรีบดวน 60%
ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยง (CVD
Risk) ซํ้า และจํานวนกลุมเสี่ยงมีความเสี่ยงลดลง
≥10%
- การพัฒนาศักยภาพ CM SM NCD
(กรม คร.)
4. มาตรการกลไกระบบบริหารจัดการ
- ขับเคลื่อนการประเมิน CVD Risk ผาน
คลินิก NCD คุณภาพ และสํานักตรวจ
ราชการ
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบขอมูลของการ
ประเมิน CVD RiskในฐานขอมูลของHDC
- ระบบติดตามประเมินผล

1. ผูปวย DM HT ที่ขึ้นทะเบียน
ไดรับการประเมิน CVD Risk
20%

1.ผูปวย DM HT ที่ขึ้นทะเบียน
ไดรับการประเมิน CVD Risk
40%

1. ผูปวย DM HT ที่ขึ้นทะเบียน
ไดรับการประเมิน CVD Risk
60%
2. สรุปผลการประเมิน CVD Risk
รอบ 6 เดือน เพ่ือหาแนวทาง
เรงรัดแกไขในเขตบริการที่ยังไม
บรรลุผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

1. ผูปวย DM HT ที่ขึ้น
ทะเบียน ไดรับการประเมิน
CVD Risk 80%
2. ผูปวย DM HT ที่ขึ้น
ทะเบียน ไดรับการประเมิน
CVD Risk ที่อยูในกลุมเสี่ยงสูง
มาก ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยางเขมขนเรงดวน
60%
3. กลุมเสี่ยงสูงมาก (ในขอ 2)
มีโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ลดลง ≥10%

1. กลุมเสี่ยงสูงมาก
(CVD Risk ≥30%)
หมายถึง ผูปวย DM
ผูปวย HT ที่มีโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรค
CVD สูง≥30% ใน 10
ปขางหนา
2. การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยางเขมขน
เรงดวน หมายถึง ให
คําปรึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รายบุคคล ตามปจจัย
เสี่ยงที่สําคัญ ภายใน
1 เดือน

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ เมฆธน)
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1. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVDRisk)

องคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

เปาหมาย
ป 2560

ขอมูลพ้ืนฐาน
(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน หมายเหตุ

2557 2558 2559 1 2 3 4 5
1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํา
ตามหนาท่ีปกติ หรืองานตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional
Based)

รอยละของผูปวยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึน
ทะเบียนไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVDRisk)

≥ 80% - - 77.89%* 70 72.5 75 77.5 80 * ขอมูล ณ วันท่ี 19
กันยายน 2559 จาก
การติดตามผลการ
ดําเนินงานของ สคร
1-12

คําอธิบาย : ผูท่ีไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผูปวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง(I10 - I15) อายุ
35-60 ปท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก

1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส E10. - E14. รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx
type)

2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ รหัส I10 – I15 รวมกับ I60 – I69 ในทุก
ประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

รายละเอียดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.2560



23

สูตรการคํานวณ :  ข้ันตอน ( Milestone: M) ชวง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) ชวงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค (R – A)
ระดับ ( Level: L) อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งนอยยิ่งดี (Rating: RT) อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค (RT – A)
 Hybrid ใชสูตร......................................................................................................................................................................................................
สูตรคํานวณ=(A/B) x 100
A = จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก

1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส E10. - E14. รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx
type)

2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ รหัส I10 – I15 รวมกับ I60 – I69 ในทุก
ประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
B = จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก

1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจดุท่ีตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส E10. - E14. รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx
type)

2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ รหัส I10 – I15 รวมกับ I60 – I69 ในทุก
ประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

เง่ือนไข -

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :

(ขอมูล ณ วันท่ี 19 กันยายน 2559 จากการติดตามผลการดําเนินงานของ สคร1-12)

ผลการดําเนินงานในอดีต ป พ.ศ.
พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

- - 77.89 %*
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล :

ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข/
1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ในผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

จากฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุมเสี่ยง

สูงมาก(≥30%) หลังเขารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเขมขนและรีบดวน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดยสํานักงานปองกันควบคุมโรค
หมายเหตุ

ผูกํากับตัวช้ีวัด : 1.นายแพทยดิเรก ขําแปน รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com
2.แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903985 E-mail : jurekong@gmail.com
3.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธมุง สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903986 E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด : นางนิตยา พันธุเวทย สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903979 E-mail : ncd0424.3@gmail.com
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มาตรการ/เปาหมายความสําเร็จของงานในแตละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success)

มาตรการ เปาหมายระยะ 3 เดือน เปาหมายระยะ 6 เดือน เปาหมายระยะ 9 เดือน เปาหมายระยะ 12 เดือน
1. การคนหากลุมเสี่ยง/การประเมิน
- ผูปวย DM HT ท่ีข้ึนทะเบียนในสถาน
บริการ ไดรับการประเมิน CVD Risk
2. การจัดการหลังการประเมิน
- กลุมผูปวย DM HT ท่ีไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด(CVD Risk) ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง
≥30% ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เขมขน เรงดวน

- ผป. DM HT ไดรับการประเมิน CVD Risk
20%
-อบรมพัฒนาการจัดการโรคหลังการคัดกรอง
สําหรับจนท.สธ ระดับจังหวัดจํานวน 500 คน
- จัดทําเครื่องมือใหกับ จนท.สธ ในสถาน

บริการสุขภาพ อยางนอย 2 ชุดเครื่องมือ

- ผป. DM HT ไดรับการประเมิน
CVD Risk 40%
- สนับสนุนเครื่องมือใหกับ จนท.สธ

ในสถานบริการสุขภาพ 76 จังหวัด
- ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินงาน

โดย ทีมผูบริหารจากสวนกลาง
จํานวน 4 ครั้ง

- ประสานขอความรวมมือจากเขต
ตรวจราชการในการเรงรัดติดตาม
การประเมิน CVD Risk จากเขต
สุขภาพทุกแหง

- ผป.DMHT ไดรับการประเมิน
CVDRisk 60%
- สรุปผลการประเมิน CVD Risk
รอบ 6 เดือน เพ่ือหาแนวทางเรงรัด
แกไขในเขตบริการท่ียังไมบรรลุผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทุกเขต

- ผป. DM HT ไดรับการประเมิน
CVD Risk 80%
- กลุมผูปวย DM HT ท่ีไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD
Risk) ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง≥30%
ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เขมขน เรงดวน 60% ไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยง (CVD Risk)ซ้ํา
และจํานวนกลุมเสี่ยงมีความเสี่ยง
ลดลง ≥10%

คาเปาหมายรอบการประเมิน
ตัวช้ีวัด รอบท่ี 1

(1 ต.ค.59-28 ก.พ.60) = 5 เดือน
รอบท่ี 2

(1 มี.ค. – 31 ก.ค.60) = 5 เดือน
12 เดือน

(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึน
ทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk)

- ผป. DM HT ไดรับการประเมิน CVD Risk 40% - ผป. DMHT ไดรับการประเมินCVD Risk 80% - ผป. DM HT ไดรับการประเมิน CVD Risk 90%
- กลุมผูปวย DM HT ท่ีไดรับการประเมินโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk) ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง≥30% ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขมขน เรงดวน 60% ไดรับ
การประเมินโอกาสเสี่ยง(CVD Risk)ซ้ํา และจํานวน
กลุมเสี่ยงมีความเสี่ยงลดลง ≥10%
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2. อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและเบาหวานรายใหม

องคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

เปาหมาย
ป 2560

ขอมูลพ้ืนฐาน
(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน หมายเหตุ

2557 2558 2559 1 2 3 4 5
1. ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐาน งานประจําตามหนาท่ี
ปกติ หรืองานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional Based)

1. อัตราผูปวย
ความดันโลหิตสูง
และเบาหวานราย
ใหม

1.ลดจํานวนผูปวย
โรคความดันโลหิตสูง
รายใหม รอยละ 2.5
ตอป เทียบกับ
ปงบประมาณ 2559
2.ลดจํานวนผูปวย
โรคเบาหวานรายใหม
รอยละ 5.0 ตอป
เทียบกับ
ปงบประมาณ 2559

รอยละ 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 ใหคํานวณคะแนน
ตามผลลัพธ แยก
เปน 2 โรค คือ
โรคความดันโลหิต
สูง และ
โรคเบาหวาน

จํานวนผูปวย
ความดันโลหิต
สูงรายใหม
(คน)

- - 400,000 398,000 396,000 394,000 392,000 390,000

รอยละ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

จํานวนผูปวย
โรคเบาหวาน
รายใหม(คน)

- - 200,000 198,000 196,000 194,000 192,000 190,000

คําอธิบาย : ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุมอายุ
(รหัสโรค ICD-10 = I10 – I15)
ผูปวยโรคเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวยจากโรคเบาหวาน ในทุกกลุมอายุ (รหัสโรค ICD-10 = E10-E14)

สูตรการคํานวณ :  ข้ันตอน ( Milestone: M) ชวง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) ชวงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค (R – A)
ระดับ ( Level: L) อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งนอยยิ่งดี (Rating: RT) อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค (RT – A)
 Hybrid ใชสูตร......................................................................................................................................................................................................
- จํานวนผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุมอายุ ในปงบประมาณ 2560
- จํานวนผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวยจากโรคเบาหวานในทุกกลุมอายุ ในปงบประมาณ 2560
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เง่ือนไข หมายเหตุ : ใชขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม ของปงบประมาณท่ีวิเคราะห
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ
จํานวนผูปวยรายใหม พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โรคความดันโลหิตสูง - - 400,000
โรคเบาหวาน - - 200,000
ท่ีมา : ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะหโดย : สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล :

ใชฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43 แฟม เขาสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

หมายเหตุ
ผูกํากับตัวช้ีวัด : 1.นายแพทยดิเรกขําแปน รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com

2.แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903985 E-mail : jurekong@gmail.com
3.แพทยหญิงสุมนีวัชรสินธุ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903965  E-mail : wsu_1978@hotmail.com

ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด : นางนิตยา พันธุเวทย สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903979 E-mail : ncd0424.3@gmail.com
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มาตรการ/เปาหมายความสําเร็จของงานในแตละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success)

มาตรการ เปาหมายระยะ 3 เดือน เปาหมายระยะ 6 เดือน เปาหมายระยะ 9 เดือน เปาหมายระยะ 12 เดือน
1. คัดกรอง DM, HT ในประชากรอายุ 35 ป
ข้ึนไป
2. กลุมเสี่ยง DM, HT เขาถึงบริการลดเลี่ยง
3. กํากับ ติดตามจํานวนผูปวยรายใหม

- คัดกรอง DM, HT อายุ 35 ปข้ึนไป
พรอมท้ังประเมินความเสี่ยงดวยวาจา
และใหคําปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 50 %
- สนับสนุนเครื่องมือ
1.ชุดมาตรฐานการบริการปองกัน
ควบคุมโรคDM,HT
2. คูมือการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560

-คัดกรอง DM, HT อายุ 35 ป
ข้ึนไปพรอมท้ังประเมินความ
เสี่ยงดวยวาจาและใหคําปรึกษา
ลดเสี่ยง ≥ 80 %
- สนับสนุนเครื่องมือสื่อความรู

-คัดกรอง DM, HT อายุ 35 ป
ข้ึนไป พรอมท้ังประเมินความ
เสี่ยงดวยวาจาและใหคําปรึกษา
ลดเสี่ยง ≥ 90 %

- อัตราผูปวยความดันโลหิตสูง
รายใหม ลดลงรอยละ 2.5
(จํานวนผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม 390,000 คน)
- อัตราผูปวยโรคเบาหวานราย
ใหม ลดลงรอยละ 5.0
(จํานวนผูปวยโรคเบาหวานราย
ใหม 190,000 คน)

คาเปาหมายรอบการประเมิน
ตัวช้ีวัด รอบท่ี 1

(1 ต.ค.59-28 ก.พ.60) = 5 เดือน
รอบท่ี 2

(1 มี.ค. – 31 ก.ค.60) =10 เดือน
12 เดือน

(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
รายใหม

- อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
ลดลงรอยละ 2.5
(จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม
162,500 คน)
- อัตราผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ลดลง
รอยละ 5.0
(จํานวนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม 79,200 คน)

- อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
ลดลงรอยละ 2.5
(จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม
325,000 คน)
- อัตราผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ลดลง
รอยละ 5.0
(จํานวนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม
159,000 คน)

- อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม ลดลง
รอยละ 2.5
(จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม
390,000 คน)
- อัตราผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ลดลง
รอยละ 5.0
(จํานวนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม
190,000 คน)
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3. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในอําเภอท่ีดําเนินการDHS-RTI

องคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

เปาหมาย
ป 2560

ขอมูลพ้ืนฐาน
(Baseline data) เกณฑการใหคะแนน หมายเหตุ

2559 1 2 3 4 5
1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํา
ตามหนาท่ีปกติ หรืองานตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional
Based)

จํานวนผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนในอําเภอท่ี
ดําเนินการ DHS-RTI

จํานวนผูเสียชีวิต
รวมกับผูบาดเจ็บ
ของอําเภอท่ี
ดําเนินการ DHS-
RTI และผานเกณฑ
ระดับดข้ึีนไป
ลดลงอยางนอย 5%

มีการดําเนินงาน
DHS-RTI ในอําเภอ
นํารอง 40 อําเภอ
เสี่ยง มีการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตชวง
เทศกาลสงกรานต
ลดลงรอยละ 8.59

ลดลง
≥1%

ลดลง
≥2%

ลดลง
≥3%

ลดลง
≥4%

ลดลง
≥5%

คําอธิบาย : ผูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก นับตั้งแตเกิดเหตุถึง 30 วันหลัง รวม
การเสียชีวิตท่ีจุดเกิดเหตุ ระหวางนําสงรพ., ท่ีหองฉุกเฉิน, ระหวางสงตอ(Refer) และAdmitted ในตึกผูปวย รวมถึงขอกลับไปตายท่ีบาน
การดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บทางถนน DHS-RTI หมายถึง อําเภอมีการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บทางถนน ผานระบบสุขภาพอําเภอ (DHS)
หรืออําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน (DC) เพ่ือปองกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีกรอบการดําเนินงาน 10 กิจกรรม และอําเภอ
ดําเนินงานไดอยางนอย 6 กิจกรรม ถือวาผานเกณฑการประเมินระดับดี (Good)
เปาหมายการดําเนินงาน มีอําเภอดําเนินการ DHS-RTI อยางนอย 30% ของอําเภอท่ัวประเทศหรือ 264 อําเภอและผานเกณฑการประเมินระดับดี
(Good)ไมนอยกวา50% ของอําเภอท่ีดําเนินการ หรือ 132 อําเภอ และจํานวนผูเสียชีวิตรวมกับผูบาดเจ็บของอําเภอท่ีดําเนินการ DHS-RTI ระดับดีข้ึนไป
ลดลงอยางนอย5%

สูตรการคํานวณ :  ข้ันตอน ( Milestone: M) ชวง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) ชวงและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ (R – A)
ระดับ ( Level: L) อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งนอยยิ่งดี (Rating: RT) อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ (RT – A)
 Hybrid ใชสูตร......................................................................................................................................................................................................
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สูตรคํานวณ=((A-B)/B) X 100
A = จํานวนผูเสียชีวิตรวมกับผูบาดเจ็บในอําเภอ DHS-RTI ป งบประมาณ 2560
B = จํานวนผูเสียชีวิตรวมกับผูบาดเจ็บในอําเภอ DHS-RTI ป งบประมาณ 2559

เง่ือนไข จํานวนผูเสียชีวิตรวมกับผูบาดเจ็บของอําเภอท่ีดําเนินการ DHS-RTI ระดับดีข้ึนไปลดลงอยางนอยรอยละ 5
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559

มีการดําเนินงาน DHS-RTI ในอําเภอนํารอง 40 อําเภอเส่ียง มีการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตชวงเทศกาลสงกรานตลดลง 8.59%

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล :

ใชฐานขอมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด(E-Claim)
ระยะเวลา 11 เดือน : ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560ตัดขอมูลวันท่ี 15 กันยายน 2560

หมายเหตุ
ผูกํากับตัวช้ีวัด : 1. นายแพทยดิเรกขําแปน รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com
2. นางนงนุช  ตันติธรรม สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

โทรศัพทมือถือ : 089-788-3020 E-mail : nuchtt@yahoo.com
โทรศัพทสํานักงาน :02-590-3967 โทรสาร : 02-590-3968

3. นายแพทยไผท  สิงหคํา สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทมือถือ : 089-799-0825 E-mail : zalenxxx@gmail.com
โทรศัพทสํานักงาน :02-590-3967 โทรสาร : 02-590-3968

ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด : 1. นายขจรศักดิ์  จันทรพาณิชย สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทมือถือ : 084-672-4678 E-mail : khajohn_j@hotmail.com

โทรศัพทสํานักงาน : 02-590-3967 โทรสาร : 02-590-3968
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มาตรการ/เปาหมายความสําเร็จของงานในแตละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success)
มาตรการ เปาหมายระยะ 3 เดือน เปาหมายระยะ 6 เดือน เปาหมายระยะ 9 เดือน เปาหมายระยะ 12 เดือน

ขับเคลื่อน DHS-RTI +ศปถ. อําเภอ
1. จัดการขอมูลในระดับอําเภอ
2. การสอบสวน Case
3. กามีสวนรวมของทีมสหสาขา

+ศปถ.อําเภอ
4. การช้ีเปาจุดเสี่ยง ผาน ศปถ.อําเภอ
5. การขับเคลื่อนใหเกิด RTI Team
6. มาตรการชุมชน/ดานชุมชน
7. มาตรการองคกร
8. มีแผนงาน/โครงการ
9. การสื่อสารความเสี่ยง
10. การสรุปผลการดําเนินงาน

1. หนวยงานระดับเขต (สคร.) มีแผนงาน
DHS-RTI และมีกิจกรรมขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี
ครบทุกเขต 100%

1. จํานวนอําเภอท่ีดําเนินการDHS-
RTI มากกวา 30% ของอําเภอใน
จังหวัด หรือมากกวา 264 อําเภอ
2. จํานวนอําเภอท่ีดําเนินการ DHS-
RTI มีการขับเคลื่อนดานชุมชน
ไมนอยกวา 5 ดาน/อําเภอ ในชวง
เทศกาลปใหมไดมากกวา
264 อําเภอ

1. จํานวนอําเภอท่ีดําเนินการ DHS-
RTI มีการขับเคลื่อนดานชุมชน
ไมนอยกวา 5 ดาน/อําเภอ ในชวง
เทศกาลสงกรานต ไดมากกวา
264 อําเภอ

1. จํานวนอําเภอท่ีดําเนินการ DHS-
RTI ผานเกณฑประเมินระดับดี
(Good) มากกวา 50% ของอําเภอ
ท่ีดําเนินการหรือมากกวา
132 อําเภอ
2. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ทางถนนในอําเภอท่ีดําเนินการ
DHS-RTI ผานเกณฑระดับดี
ลดลงอยางนอย 5%

คาเปาหมายรอบการประเมิน
ตัวชี้วัด รอบที่ 1

(1 ต.ค.59-28 ก.พ.60) = 5 เดือน
รอบที่ 2

(1 มี.ค. – 31 ก.ค.60) = 10 เดือน
12 เดือน

(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนใน
อําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTI

1. หนวยงานระดับเขต (สคร.) มีแผนงาน DHS-RTI และ
มีกิจกรรมขับเคล่ือนในพื้นที่ ครบทุกเขต 100%

2. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บทางถนนในอําเภอที่
ดําเนินการ DHS-RTI ผานเกณฑระดับดีลดลงอยางนอย
5% ในชวงเวลาเดียวกัน

1. จํานวนอําเภอที่ดําเนินการDHS-RTI มากกวา 30% ของ
อําเภอในจังหวัด หรือมากกวา264 อําเภอ
2. จํานวนอําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTI มีการขับเคล่ือน
ดานชุมชน ไมนอยกวา 5 ดาน/อําเภอ ในชวงเทศกาลป
ใหมไดมากกวา264 อําเภอ
3. จํานวนอําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTI มีการขับเคล่ือน
ดานชุมชน ไมนอยกวา5ดาน/อําเภอ ในชวงเทศกาลสงกรานต
ไดมากกวา 264 อําเภอ
4. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บทางถนนในอําเภอที่
ดําเนินการ DHS-RTI ผานเกณฑระดับดีลดลงอยางนอย
5% ในชวงเวลาเดียวกัน

1. จํานวนอําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTI ผานเกณฑประเมิน
ระดับดี (Good)มากกวา 50% ของอําเภอที่ดําเนินการหรือ
มากกวา 132 อําเภอ
2. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บทางถนนในอําเภอที่ดําเนินการ
DHS-RTI ผานเกณฑระดับดีลดลงอยางนอย 5%



ประเด็นการประเมิน นํ้าหนัก เปาหมาย ผูกํากับ
ผลการปฎิบัติราชการ 57 58 59 1 2 3 4 5

มิติที่ ๑ : มิติดานประสิทธิผล 60
● ผลสําเร็จตามแผนปฎิบัติ
ราชการ

1

1.1 25

1.1.1 รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ของแผนงานควบคุมโรค ป 2560

15

1.1.1.1 รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของแผนงานควบคุมโรคระดับชาติ ป 2560

13.แผนงานควบคุมโรคไมติดตอ
อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม

7.5 5  -  -
 ตชว.ใหม

1 2 3 4 5
กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

14.แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน
ผานระบบสุขภาพอําเภอหรืออําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
ยั่งยืน (DHS/DC)

7.5 5  -  -

 ตชว.ใหม

1 2 3 4 5

กลุมปองกันการบาดเจ็บ
จากจราจร

1.1.2_1 รอยละของหนวยงานท่ีดําเนินการตามกระบวนการพัฒนา
ความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP) 10

1.1.2_2 รอยละของหนวยงานท่ีดําเนินการตามกระบวนการพัฒนา
ความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP) (แผนงาน
ควบคุมโรคไมติดตอ)

5 5  -  -
รอผล

คะแนน 1 2 3 4 5
กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็งแผนงาน
ควบคุมโรค (RDCP) (แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ) 5 5  -  -

รอผล
คะแนน 1 2 3 4 5

กลุมปองกันการบาดเจ็บ
จากจราจร

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 5  -  -  ตชว.ใหม 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาองคกร สวคร.

กองแผนงาน

ส.ผูทรงฯ

รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายการดําเนินการตามภารกิจกรม
 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรกรมและตามภารกิจหลักของหนวยงาน (1.1 และ 1.2
กองบริหารใชคะแนนภาพรวมกรม)

รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักการดําเนินงานตามภารกิจกรมควบคุมโรค

ตารางที่ 3 เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก
โรคไมติดตอ ประจําปงบประมาณ 2560

ณ วันท่ี 25 พ.ย. 59
ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เกณฑการใหคะแนน

กลุมงานที่รับถายทอด



1.2
10

1.2.1_1 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ
ประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ินมีสวนรวมขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนงาน
ควบคุมโรคไมติดตอ)

3 5  -  - 5 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

1.2.1_2 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ
ประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ินมีสวนรวมขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนงาน
ควบคุมการบาดเจ็บ)

3 5  -  - 5 1 2 3 4 5
กลุมปองกันการบาดเจ็บ

จากจราจร

1.2.2 ระดับความสําเร็จในการส่ือสารความเส่ียงเพ่ือให
ประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง
เหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 3 5  -  -

รอผล
คะแนน 1 2 3 4 5

กลุมปองกันการบาดเจ็บ
จากสาเหตุอื่นๆ ส.ส่ือสารฯ

1.2.3 ระดับความสําเสร็จของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค 4 5  -  -  ตชว.ใหม 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาองคกร ส.ระบาดฯ

1.3
20

1.3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD
 Clinic Plus 10 5  -  - 4.3 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

1.3.3 ระดับความสําเร็จของการปองกันการจมนํ้า 10
5  -  - 5 1 2 3 4 5

กลุมปองกันการบาดเจ็บ
จากสาเหตุอื่นๆ

มิติที่ ๒ : มิติดานคุณภาพการใหบริการ 10
● คุณภาพการใหบริการ ๒

2.1
5 5  -  - 5 1 2 3 4 5 กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง สวคร.

2.2
5 75  -  - 95.58 65 70 75 80 85 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน กพร

มิติที่ ๓ : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10
● การบริหารงบประมาณ 3 5 96  -  - 99.99 92 93 94 95 96 กลุมบริหารงานท่ัวไป กองคลัง

4 5 5  -  -  ตชว.ใหม 1 2 3 4 5 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน ศูนย IT

มิติที่ ๔ : มิติดานการพัฒนาองคกร 20
● การบริหารจัดการภาครัฐ

5 5 5  -  - 4.986 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาองคกร กพร

● การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 5 5  -  - 4.6 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาองคกร กอง จ.

● การจัดการความรู 7 5 5  -  - 5 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาองคกร สวคร.
● คุณธรรมและความโปรงใส

8 5 5  -  - 5 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาองคกร ก.คุมครอง

100

ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองคกรไดตาม
เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด

ระดับความสําเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลหนวยงาน

ระดับความสําเร็จการจัดการความรูของหนวยงาน

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงาน
ภาครัฐ โดยผานเกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใช
ผลิตภัณฑเพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหนวยงาน

ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม
ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตรท่ีกําหนด

กลุมตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานเพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลักของ
หนวยงาน (บังคับตัวช้ีวัดหองปฏิบัติการ กรณีหนวยงานไมผาน)

กองแผนงาน
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล

1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1_1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการลดอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและเบาหวานรายใหม
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 7.5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

4.1 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวา
ปวยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุมอายุ (รหัสโรค ICD10 = I10 – I15)

4.2ผูปวยโรคเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทยวาปวยจาก
โรคเบาหวาน ในทุกกลุมอายุ (รหัสโรค ICD10 = E10-E14)

4.3 การดําเนินการลดอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและเบาหวานรายใหม หมายถึง การดําเนินการตาม
แนวทางท่ีสอดคลองกับปญหาและสถานการณโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.การจัดทําชุดมาตรฐานการบริการปองกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  คูมือการประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus ป 2560 สื่อความรูในการสือ่สาร

2.ถายทอดแนวทางการดําเนินงาน การพัฒนาและจัดการระบบบริการ
3.การสนับสนุนเครื่องมือในการดําเนินงาน (ชุดมาตรฐานการบริการปองกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและ

เบาหวาน คูมือการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ป 2560 สื่อความรู)
4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู
5.การกํากับติดตามแผนในการจัดการกลุมเสี่ยงท่ีไดจากการคัดกรอง เพ่ือลดอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและ

เบาหวานรายใหม
5.สูตรการคํานวณ : -
เปาหมายความสําเร็จ

- อัตราผูปวยรายใหมจากโรคความดันโลหิตสูง ลดลงรอยละ 2.5
- อัตราผูปวยรายใหมจากโรคเบาหวาน ลดลงรอยละ 5.0

6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน พิจารณา
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ระดับคะแนน ระดับข้ันตอนความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

1 
2  
3   
4    
5     

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ใชขอมูลอัตราผูปวยรายใหมจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 จาก HDC ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
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8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

*ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2559

9.รายละเอียดการดําเนินการ :
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน
และเกณฑการใหคะแนน

1 การวิ เคราะหสถานการณ โรคความดันโลหิตสู ง /
โรคเบาหวาน และกําหนดแนวทางการดําเนินงาน1.1
วิ เ คราะห สถานการณ โ รคความดัน โลหิ ตสู งและ
โรคเบาหวาน (0.5 คะแนน)
1.2 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับ
สถานการณฯ (0.5 คะแนน)

1.0

1.1 รายงานการวิเคราะห
สถานการณฯ
1.2รายงานการประชุมการ
กําหนดมาตรการ/แนวทาง
การดําเนินงานปองกันควบคุม
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
สําหรับสถานบริการ
สาธารณสุข

2 การจัดทําชุดมาตรฐานการบริการปองกันควบคุมโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน และ คูมือการประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus ป 2560 และสื่อความรู

1.0 - รายงานการประชุมการจัดทํา
ชุดมาตรฐานการบริการปองกัน
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน /การประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus ป
2560
-ชุดมาตรฐานการบริการปองกัน
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน /
คูมือการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560 และสื่อ
ความรู

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
2557 2558 2559

อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม

รอยละ
คน

- - -
400,000

อัตราผูปวยเบาหวานรายใหม
จํานวนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม

รอยละ
คน

- - -
200,000
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน

และเกณฑการใหคะแนน
3 ถายทอดแนวทางการดําเนินงาน การพัฒนาและจัดการ

ระบบบริการและสนับสนุนเครื่องมือ
3.1สื่อสารและถายทอดแนวทางการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงสําหรับสถานบริการ
สาธารณสุข (0.5 คะแนน)
3.2การสนับสนุนเครื่องมือในการดําเนินงาน
ชุดมาตรฐานการบริการปองกันควบคุมโรคความดันโลหิต
สูงและเบาหวาน  คูมือการประเมินคุณภาพ NCD Clinic
Plus ป 2560 สื่อความรู (0.5 คะแนน)

1.0

3.1หนังสือเชิญประชุมและ
อนุมัติจัดประชุม
-เอกสารประกอบการประชุมและ
สรุปผลการประชุม
3.2 เอกสารการสนับสนุนเครื่องมือ
การดําเนินงานกับสถานบริการตางๆ

4 4.1การจัดทําแผนและติดตามการจัดการกลุมเสี่ยงท่ีไดจาก
การคัดกรอง DM, HT ในประชาชน
อายุ 35 ปข้ึนไป (0.5 คะแนน)

4.2 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู( NCD Forum 2017 )
(0.5 คะแนน)

1.0 4.1แผนการติดตามและหนังสือ
ติดตามแผนในการจัดการกลุม
เสี่ยง
- รายงานผลการติดตามจัดการกลุมเสี่ยง
ท่ีไดจากการคัดกรอง DM, HT
ในประชาชนอายุ 35 ปข้ึนไป
4.2 หนังสือเชิญประชุมและ
อนุมัติจัดประชุม
- รายงายผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู

5 ติดตามการดําเนินงานเพ่ือลดอัตราผูปวยรายใหม
จากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
5.1 สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือลดอัตรา
ผูปวยรายใหมจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
5.2 ผลอัตราผูปวยรายใหมจากโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน
เกณฑการใหคะแนน:
อัตราผูปวยรายใหมจากโรคความดันโลหิตสูง (0.25คะแนน)
คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
จํานวน
ผูปวย
ความดัน
โลหิตสูง
รายใหม
(คน)

398,000 396,000 394,000 392,000 390,000

อัตราผูปวยรายใหมจากโรคเบาหวาน (0.25)
คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

จํานวนผูปวย
โรคเบาหวาน
รายใหม(คน)

198,000 196,000 194,000 192,000 190,000

*ใชขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 31 ส.ค.60

0.5

0.5

5.1 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน

5.2 ผลลัพธการดําเนินงาน
พิจารณาจากจํานวนผูปวยราย
ใหมจากโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานตามขอมูล HDC
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2560
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10. เปาหมาย
รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 1 - 2
รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 1 - 4
รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 1 - 5

11. แหลงขอมูลและวิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล : ขอมูลจาก HDC ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2560
วิธีการจัดเก็บขอมูล :

แบบ 1 รายงานผลลัพธเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใชขอมูลจาก HDC ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
แบบ 2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานรอบ 6 9 และ 12 เดือน ดังนี้

1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรอง ฯ
ของหนวยงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันท่ี 25 มี.ค. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates

2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรองฯ
ของหนวยงานรอบ 9 เดือน (ภายในวันท่ี 25 มิ.ย.60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates

3. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรอง ฯ
ของหนวยงานรอบ 12 เดือน (25 ก.ย. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates
12. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560

13. ผูกํากับตัวช้ีวัด
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
แพทยหญิงสุมนี วัชรสินธุ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ

กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 02 590 3965 wsu_1978@hotmail.com

14. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
นางเมตตา คําพิบูลย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 02 590 3963 mettakum@gmail.com

นางสาวศศมน ศรีสุทธิศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 02 590 3963 ssrisuthisak@hotmail.com

3.นายกัณฑพล ทับหุน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 02 590 3963 kanthabhon@gmail.com
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 1: ดานประสิทธิผล

1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1_2:ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตทุางถนน
ผานระบบสุขภาพอําเภอหรืออําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน (DHS-RTI)
2. หนวยวัด :ระดับ
3. น้ําหนัก :7.5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

4.1 อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง อุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะท่ีใชในการขนสงบุคคลหรือสิ่งของท่ี
เกิดข้ึนบนทางสาธารณะ ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ท้ังท่ีเปนผูขับข่ี ผูโดยสาร หรือ
คนเดินเทา รหัส ICD 10 คือ V01-V89

4.2 ระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System; DHS)หมายถึง ระบบการทํางานดานสุขภาพ
ระดับอําเภอรวมกันของทุกภาคสวนดวยการบูรณาการทรัพยากรภายใตบริบทของพ้ืนท่ีผานการจัดการความรู
เชื่อมโยงสูกระบวนการปองกัน โดยมีเปาหมายรวมกันเพ่ือสุขภาวะของประชาชนโดยมีใจความสําคัญ 3 สวน
ดังนี้ 1) มีระบบการทํางานดานสุขภาพระดับอําเภอ รวมกันของทุกภาคสวนท่ีประสานและเชื่อมโยงกับศูนย
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ (ศปถ.อําเภอ) 2) มีความรวมมือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
ในระดับอําเภอโดยมีเปาหมายและแผนงานรวมกัน3) มีการบูรณาการทรัพยากร ท้ังดานบุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ ระบบขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีรวมกับองคกรภาคีตางๆ

การดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(DHS-RTI)หมายถึง อําเภอมีการ
ดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยใชกระบวนการระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) หรือ
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน (DC) เพ่ือปองกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

กรอบการดําเนินงานและเปาหมาย:การดําเนินงานDHS-RTI มีกรอบกิจกรรมดําเนินงาน 10 กิจกรรม
และใหอําเภอเลือกดําเนินงานอยางนอย 6 กิจกรรม ถือวาผานเกณฑการประเมินระดับดี (Good)โดยมีเปาหมาย
ดําเนินการ DHS-RTI รอยละ 30 ของอําเภอท้ังประเทศ และผานเกณฑการประเมินระดับดีรอยละ 50 ของอําเภอ
ท่ีดําเนินการ รายละเอียดอยูในแนวทางการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากการการจราจรทางถนนผาน DHS-
RTIและสามารถ Download ไดท่ีเวบไซตสํานักโรคไมติดตอwww.thaincd.com

กรอบกิจกรรมDHS-RTI ระดับด(ีGood) กรอบกิจกรรมDHS-RTI ระดับด(ีGood)
1) การจัดการขอมูล การเฝาระวังและ

จัดทําสถานการณปญหา
ยอนหลัง

2 ป
6) การช้ีเปาและจัดการจุดเสี่ยง

หรือความเสี่ยง
3 จุด/ป

2) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต

3 ครั้ง/ป 7) การดําเนินงานมาตรการ
ชุมชน/ดานชุมชน

3 ตําบลหรือ
5 ดาน/อําเภอ

3) การขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบมีสวนรวม
ของทีมสหสาขา โดยประชุมเพ่ือนําขอมูลมาใช
ประโยชน ผลักดันใหเกิดมาตรการปองกัน

3 ครั้ง/ป 8) การดําเนินงานมาตรการ
องคกรความปลอดภัยทางถนน

3 หนวยงาน

4) มีแผนงาน/โครงการ 1 แผนงาน 9) การสื่อสารความเสี่ยง 3 ครั้ง/ป
5) การขับเคลื่อนทีมระดับตําบล/หมูบาน 3 ทีม/อําเภอ 10) การสรุปผลการดําเนินงาน 1 ฉบับ
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5. เกณฑการใหคะแนน: ขอมูลท่ีนํามาคํานวณคะแนนคิดในชวง 1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560

คาคะแนน ระดับข้ันตอนความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

1 
1  
1   
1    
1     

รายละเอียดการดําเนินงาน :
ขั้นตอน

ที่ รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐาน
การประเมินผล

1 มีแผนงานและกิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนผานระบบสุขภาพอําเภอหรืออําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบ
ยั่งยืน(DHS-RTI) เชน การจัดประชุมถายทอดนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน
/การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการลงพื้นที่สนับสนุน/ติดตาม/ประเมินผล
อยางนอย 1 กิจกรรม

1 - แผนงาน
- เอกสารที่แสดงถึง
การจัดกิจกรรม
- ภาพถาย

2 รอยละของอําเภอที่ดําเนินการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
(DHS-RTI)ไมนอยกวารอยละ 30ของอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด คะแนน
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

รอยละของอําเภอที่
ดําเนินงานDHS/RTI

≥10% ≥15% ≥20% ≥25% ≥30%

1 สรุปจํานวนและ
รายชื่ออําเภอที่
ดําเนินการ
DHS-RTI

3 รอยละของอําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTIมีการขับเคลื่อนดานชุมชน
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 2560 ไดอยางนอย 5 ดาน/อําเภอ
ไมนอยกวารอยละ 30ของอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด คะแนน
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

รอยละของอําเภอที่ดํา
ขับเคลื่อนมาตรการ
ชุมชน/ดานชุมชน

ในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต ไดอยาง

นอย 5 ดาน/อําเภอ

≥10% ≥15% ≥20% ≥25% ≥30%

หมายเหตุ : แยกเทศกาลปใหม และ สงกรานต

1 1.จํานวนอําเภอที่มี
การขับเคลื่อนดาน
ชุมชน ไมนอยกวา 5
ดาน/อําเภอ -
เทศกาลปใหม -
เทศกาลสงกรานต
2.สรุปผลการ
ดําเนินงาน
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ขั้นตอน
ที่ รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐาน

การประเมินผล
4 รอยละของอําเภอที่ดําเนินการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

(DHS-RTI) ผานเกณฑประเมินระดับดี (Good) ไมนอยกวารอยละ 50ของ
อําเภอที่ดําเนินการ

ตัวชี้วัด คะแนน
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

รอยละของอําเภอที่
ผานเกณฑประเมิน
ระดับดี (Good)

≥10% ≥20% ≥30% ≥40% ≥50%

1 - สรุปจํานวนอําเภอ
ที่ดําเนินการ
(DHS/RTI) ผาน
เกณฑประเมิน
ระดับดี (Good)
2.สรุปผลการ
ประเมิน

5 จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอที่ดําเนินการ
DHS-RTI ผานเกณฑประเมินระดับดี (Good) ลดลงรอยละ 5

ตัวชี้วัด คะแนน
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

จํานวนผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของอําเภอที่
ดําเนินการผานเกณฑ

ประเมินระดับดี
(Good) ลดลงรอยละ 5

≥1% ≥2% ≥3% ≥4% ≥5%

หมายเหตุ : ใชฐานขอมูลบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
ระยะเวลา 10 เดือน : ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
ตัดขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2560

1 สรุปรายงานขอมูล
ผลการดําเนินงาน
- ขอมูลจาก
บริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ
จํากัด
- วิเคราะหโดย
สํานักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค

หมายเหต:ุ 1. คะแนนเต็ม เทากับ 5 คะแนน (ขอละ 1 คะแนน)
2. ข้ันตอนที่ 1 – 4 หากดําเนินการได < 10 % ได 0 คะแนน และข้ันตอนที่ 5
หากดําเนินการได < 1% ได 0 คะแนน

6. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด:

7. เปาหมาย: รอบ 3 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 1
รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 1+2
รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 1+2+3+4
รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 1+2+3+4+5

8. แหลงขอมูล
1) ขอมูลจากการดําเนินงานของอําเภอ:

- รายงานการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนผาน DHS/RTIจากแบบฟอรมรายงาน
ของจังหวัด และ สคร.1-12

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานปองกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผานระบบ
สุขภาพอําเภอหรืออําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
ยั่งยืน (DHS/RTI)

ข้ันตอน เริ่มใชตัวชี้วัดนี้ ป พ.ศ.2560
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- ระบบรายงานผาน Web Baseของสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.
http://ict-pher.moph.go.th/quickwin

2) ขอมูลจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ DHS/RTIจากบริษัท
กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัดวิเคราะหโดย: สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคระยะเวลา 10 เดือน :
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560ตัดขอมูลวันท่ี 31 สิงหาคม 2560

สูตรการคํานวณ:จํานวนผูบาดเจ็บรวมกับผูเสียชีวิตในอําเภอDHS-RTI ป 2560 – ป2559X 100
จํานวนผูบาดเจ็บรวมกับผูเสียชีวิตในอําเภอDHS-RTIป2559

9. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล:
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560

10.วิธีการจัดเก็บขอมูล :
แบบ 1รายงานผลลัพธเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใชขอมูลจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ DHS/RTIจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด
แบบ 2รายงานความกาวหนาการดําเนินงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน ดังนี้
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคํารับรองฯ

ของหนวยงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันท่ี 25 มี.ค. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates

2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรองฯ
ของหนวยงานรอบ 9 เดือน (ภายในวันท่ี 25 มิ.ย.60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates

3.รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรองฯ
ของหนวยงานรอบ 12 เดือน (25 ก.ย. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates

10. ผูกํากับตัวช้ีวัด
ระดับหนวยงาน: สํานักโรคไมติดตอ

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1. นางนงนุช  ตันติธรรม 08 9788 3020 nuchtt@hotmail.com
2. นายแพทยไผท สิงหคํา 02 5903 967 zalenxxx@gmail.com

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับหนวยงาน: สํานักโรคไมติดตอ

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1. นายขจรศักดิ์  จันทรพาณิชย 064 2428855

0 2590 3967
khajohn_j@hotmail.com

2.นางสาวสุธาทิพย ภัทรกุลวณิชย 0818188915
0 2590 3967

suthathip.ncd@gmail.com

3. นางสาวพรรษา สวนพุฒ 0 2590 3967 Pansa_3@hotmail.com
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จํานวนอําเภอเปาหมายในการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ผานระบบสุขภาพอําเภอ (DHS-RTI) ป 2560

เขตสคร.
จํานวน
อําเภอ

เปาหมายดําเนินการ
30% ของอําเภอ
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

เปาหมายผานเกณฑ
ระดับดี (Good)50%
ของอําเภอท่ีดําเนินการ

ประเทศ 878 264 132
เขต/สคร. 1 103 31 16
เขต/สคร. 2 47 15 8
เขต/สคร. 3 54 17 9
เขต/สคร. 4 70 21 11
เขต/สคร. 5 62 19 10
เขต/สคร. 6 69 21 11
เขต/สคร. 7 77 24 12
เขต/สคร. 8 87 27 14
เขต/สคร. 9 88 27 14
เขต/สคร. 10 70 21 11
เขต/สคร. 11 74 23 12
เขต/สคร. 12 77 24 12
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กรอบการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ผานระบบสุขภาพอําเภอ (DHS-RTI)

กรอบกิจกรรมการดําเนินงานDHS-RTI ระดับดี
(Good)

ระดับดีมาก
(Excellent)

ระดับดีเย่ียม
(Advanced)

1) การจัดการขอมูล การเฝาระวังและจัดทําสถานการณปญหา ยอนหลัง
2 ป

ยอนหลัง
3 ป

ยอนหลัง
มากกวา 3 ป

2) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
จากอุบัติเหตุทางถนน

3 ครั้ง/ป 5 ครั้ง/ป มากกวา
5 ครั้ง/ป

3) การขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของทีมสหสาขา
โดยนําขอมูลมาใชประโยชนผลักดันใหเกิดมาตรการปองกัน

3 ครั้ง/ป 5ครั้ง/ป มากกวา
5ครั้ง/ป

4) มีแผนงาน/โครงการ 1 แผนงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน
5) การขับเคลื่อนทีมระดับตําบล/หมูบาน/หนวยงาน

(RTI Team ตําบล)
3 ทีม 5 ทีม มากกวา

5 ทีม
6) การชี้เปาและจัดการจุดเสี่ยง/ความเสี่ยง 3 จุด/ป 5 จุด/ป มากกวา 5 จุด/ป
7) การดําเนินงานมาตรการชุมชน/ดานชุมชน 3 ตําบลหรือ

5 ดาน
5 ตําบล

หรือ 10 ดาน
มากกวา
5 ตําบล

หรือ 15 ดาน
8) การดําเนินงานมาตรการองคกรความปลอดภัยทางถนน 3 หนวยงาน 5 หนวยงาน มากกวา

5 หนวยงาน
9) การสื่อสารความเสี่ยง 3 ครั้ง 5 ครั้ง มากกวา

5 ครั้ง
10) การสรุปผลการดําเนินงาน 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ

เกณฑการประเมิน ดําเนินการได
6 กิจกรรม

ดําเนินการได
7 กิจกรรม

ดําเนินการได
8 กิจกรรม

หมายเหตุ :- ในกรณีท่ีมีการดําเนินงานนอกเหนือ 10 กิจกรรม
นี้ ท่ีเปนนวัตกรรมใหมและดําเนินงานประสบความสําเร็จเปนท่ี
ยอมรับ ท่ีวัดผลผลิตหรือผลลัพธไดสามารถนําเสนอเพ่ิมเติมได
โดยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน

เปาหมายการดําเนินงานปงบประมาณ 2560
เชิงปริมาณ : ดําเนินการ 30% ของอําเภอในจังหวัด

(264อําเภอ)
เชิงคุณภาพ : ผานเกณฑการประเมินระดับดี (Good)

50% (132 อําเภอ)
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(ตัวช้ีวัดระดับ สํานัก/สถาบัน) 

1) ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP) 
2) หน่วยวัด: ระดับ 
3) น้ําหนัก: ร้อยละ 10 
4) คําอธิบายตัวช้ีวัด :   

4.1 การพัฒนาความเข้มแข็ง หมายถึงการพัฒนาแผนงานควบคุมโรคระดับชาติ(National Program)
ท่ีมีความสําคัญเพ่ือปิดช่องว่างท่ีจําเป็นในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานควบคุมโรค โดย
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนงานวิเคราะห์ผลการประเมินความเข้มแข็งแผนงาน ปี 2559ตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 10 ด้านและจัดทําแผนปิด gap 3 อันดับแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ีปรึกษาแผนงานนั้นร่วม
พิจารณาด้วย  โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของแผนงานควบคุมโรค 10 ด้านประกอบด้วย  
  1) ได้รับการยอมรับสถานะของแผนงาน (Program)จากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสอดคล้องกับ

บทบาทNational Health Authority(NHA) ตามการปฏิรูประบบสุขภาพ 11 + 1 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
1.1 กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้โดยมี

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติท่ีเป็นเอกภาพมี
การส่งมอบให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องและเครือข่ายนําไปใช ้

1.2สร้างและจัดการความรู้ วิจัยและพัฒนาท่ีตอบสนองและแก้ปัญหาโรค/ภัย
สุขภาพของประเทศ 

1.3 ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพ่ือใช้ในการพิจารณามาตรการในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

1.4 กําหนดรับรองมาตรฐานบริการเพ่ือเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการ
เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคท่ีถูกต้อง ทันสมัยและมีคุณภาพ 

1.5 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพ่ือให้สามารถติดตามสถานการณ์ของปัญหาสาธารณสุข และชี้
เป้าปัญหาท่ีต้องได้รับการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

1.6 พัฒนากลไกด้านกฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน 
1.7 พัฒนางานด้านสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.8กํากับ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคของภาครัฐ ท้องถ่ินและเอกชน

เพ่ือเป็นข้อมูลในการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

1.9พัฒนาระบบการเงิน การคลัง ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพ่ือเป็น
กลไกขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว  และช่วยสะท้อนรวมท้ังปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1.10 พัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง ประสาน การ
จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

1.11 พัฒนากําลังคนด้านการควบคุมโรค เพ่ือให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

1.12 สนับสนุนทางวิชาการและติดตามกํากับการดําเนินงานของเขตสุขภาพและ
จังหวัด 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1:  ด้านประสิทธิผล 
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3) มีการกําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนของ National Programโดยมีการกําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในระดับประเทศ และมีการกระจายเป้าหมายในระดับเขต และเป้าหมายดังกล่าว
อาจมีไดต้ั้งแต่ระดับ Process ถึงระดับ Impact 

3) มีการกําหนดยุทธศาสตร์สําคัญของ Programโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) มีผู้รับผิดชอบหลักของแผนงาน(Program Manager: PM) และกําหนดบทบาทหน้าท่ีของ 

Program Manager ท่ีชัดเจน 
5) มีทีมงานหลักท่ีทําหน้าท่ีบริหารจัดการแผนงาน (Program management coreteam) 
6) มีบุคลากรท่ีจะดําเนินการในแผนงานอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพในทุกระดับ 
7) มีโครงสร้างการดําเนินงานท่ีเชื่อมต่อจากส่วนกลาง สู่ระดับเขต นําสู่การปฏิบัต ิ

ระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถ่ินและพ้ืนท่ี 
8) มีการกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ท่ีสําคัญระดับกรมและกระทรวง  

รวมท้ังกําหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
9) มีงบประมาณและทรัพยากรท่ีจะบริหารแผนงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
10) มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินการแผนงานอย่างสมํ่าเสมอ และมีคณะท่ีปรึกษา

ทางวิชาการ (Strategic Technical Advisory Group : STAG) 
4.2) แผนงานควบคุมโรค หมายถึง แผนงานหลักท่ีกําหนดนโยบายระดับชาติและดําเนินงานด้านวิชาการ 

กําหนดมาตรการสําคัญในการป้องกันควบคุมโรค และติดตามประเมินผลความสําเร็จในการป้องกันควบคุมโรค
ระดับประเทศท่ีเป็นความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย 19 แผนงาน และ 1 ระบบงาน ดังนี ้

 

แผนงานควบคุมโรค หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. แผนงานควบคุมโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 
2.แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา 

สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 3.แผนงานควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์และคน 
4.แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ
5.แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
6.แผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย 

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
7.แผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก 
8.แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร 
9.แผนงานควบคุมโรคเอดส์ 

สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์

10.แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
11.แผนงานควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส 
12.แผนงานควบคุมวัณโรค สํานักวัณโรค 
13.แผนงานควบคุมโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย 
14.แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ 
15.แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ 
16.แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 
17.แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
18.แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
19.แผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม 
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แผนงานควบคุมโรค หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
20.ระบบงานระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา 
5)สูตรการคํานวณผลงาน: 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP)=คะแนนข้ันตอนท่ี 1 + 
คะแนนข้ันตอนท่ี 2 + คะแนนข้ันตอนท่ี 3 + คะแนนข้ันตอนท่ี 4 + คะแนนข้ันตอนท่ี 5  
 

6)เกณฑ์การให้คะแนน: 
ค่าคะแนน ระดับข้ันตอนความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
1 ����     
1  ����    
1   ����   
1    ����  
1     ���� 

 

โดยท่ีรายละเอียดการดําเนินการแต่ละข้ันตอน มีดังนี ้

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
และเกณฑ์การให้คะแนน 

1 • จัดทําแผนปิด gap 3 อันดับแรก จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความเข้มแข็ง
แผนงาน ปี 2559โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็น
ท่ีปรึกษาแผนงานนั้นร่วมพิจารณาด้วย  
(0.5คะแนน) 

ตามเอกสารภาคผนวก 1    
 
 

 
 
 
 
• ส่งเสริม/ผลักดัน การปิด Common gap ใน

ภาพรวมอย่างน้อย 1 ใน 3 อันดับแรก ของ
แผนงานท่ีรับผิดชอบระดับ สคร.(ตามเอกสาร
ภาคผนวก 2สรุป Common gap 3 อันดับ
แรกของ สคร .  จํ าแนกรายแผนงาน)
(0.5คะแนน) 
หมายเหตข้ัุนตอนนี้ยกเวน้ในแผนงานควบคุม
โรคหนอนพยาธิ และแผนงานควบคุมโรคตับ
อักเสบจากไวรัส เนื่องจากเป็นแผนงานใหม่ยัง
ไม่มีผลประเมินจาก สคร. โดยให้นําคะแนนไป
รวมกับข้ันตอนการจัดทําแผนปิด gap 

• มีแผนพัฒนาความเ ข้มแ ข็งของ
แผนงานควบคุมโรคระดับชาติของ
หน่วยงานท่ีประกอบด้วยกิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยผ่านความ
เห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาแผนงาน  ตามเอกสาร
ภาคผนวก 1 

(- กิจกรรมในแผนมีความสอดคล้องกับ 
gap ได ้0.25คะแนน 
- มีองค์ประกอบของแผนครบได้ 0.25
คะแนน) 
• มี เอกสาร ท่ีแสดงให้ เห็นว่ า มีการ

ส่งเสริม/ผลักดัน การปิด Common 
gap ในภาพรวม อย่างน้อย 1 ใน3 
อันดับแรก ของแผนงานท่ีรับผิดชอบ
ระดับ สคร.เช่น สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของCore Team ของ สคร.
หรือสนับสนนุการประเมินผลแผนงาน
ระดับ สคร. เป็นต้น(0.5คะแนน) 
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
และเกณฑ์การให้คะแนน 

2 • มี การ ถ่ ายทอด เป้ าหมาย  มาตรการ 
ยุทธศาสตร์ ป้องกันควบคุมโรคสู่ สคร. 
(0.5คะแนน) 

 
• ประชุมทีมงานหลัก(Core Team)ท่ีทํา

หน้ า ท่ี บ ริ ห า ร จั ด กา รแผน งานอย่ า ง
สมํ่าเสมอ โดยมีการประชุมอย่างน้อยไตร
มาสละ 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ไตรมาส
ท่ี3 และไตรมาสท่ี 4 
(0.5คะแนน) 

 

• มี เอกสาร ท่ีแสดงให้ เห็นว่ า มีการ
ถ่ า ย ท อ ด เ ป้ า ห ม า ย  ม า ต ร ก า ร 
ยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรคสู่สคร. 
(0.5 คะแนน) 

• มีรายงานการประชุมทีมงานหลัก
(Core Team)ท่ีทําหน้าท่ีบริหาร
จัดการแผนงานท่ีแสดงถึงการติดตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานของ 
แผนงาน โดยมีการประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี 2 
ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 (มี
รายงานการประชุมท่ีมีเนื้อหาดังกล่าว
อย่างน้อย 3 ฉบับ ท่ีจัดการประชุม
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 และ
ไตรมาสท่ี 4 มีครบได ้0.5คะแนน หาก
ไม่ครบปรับลดตามสัดสว่น)  (0.5 คะแนน) 

3 • มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดํา เนินการตาม
บทบาท NHAอย่างน้อย 2 โครงการ/
กิจกรรม (1 คะแนน) 

• มีรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีดําเนินการตามบทบาท NHA 
อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม(1 คะแนน) 

4 • มีการประเมินความเข้มแข็งแผนงาน
ควบคุมโรคตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
10 ด้าน (ยกเว้นด้านท่ี 1) 

 (ประเมินต่อเนื่อง)(1 คะแนน) 

• มีรายงานผลการประเมินความเข้มแข็ง
แผนงานควบคุมโรคตามคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 10 ด้าน (ยกเว้นด้านท่ี 1) 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร
หน่วยงาน และสําเนาส่งสํานักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(1 คะแนน)  

5 • มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานพัฒนา
ความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคท่ีมีผล
ต่อเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคท่ี
เกิดข้ึนของแผนงานในป ี2560 โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ีปรึกษาแผนงาน ให้
คําแนะนําในประเด็น ดังนี้ 
1) การดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็ง
แผนงานควบคุมโรคส่งผลอย่างไรหรือไม่
ต่อเป้าหมายของแผนงานควบคุมโรค 
(0.5 คะแนน) 
2) ข้อเสนอในการพัฒนาความเข้มแข็ง
แผนงานควบคุมโรคในระยะต่อไป  
(0.5 คะแนน) 
ตามแนวทางเอกสารภาคผนวก 3 

• รายงานสรุปผลการวิ เคราะห์ผลการ
ดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งของแผนงาน
ควบคุมโรคท่ีมีต่อเป้าหมายของแผนงาน
ควบคุมโรค โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นท่ี
ปรึ กษาแผนงานให้ คํ าแนะนํ าและมี
องค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

- มีผลการวิเคราะห์ว่าการดําเนินงาน
พัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุม
โรคส่งผลอย่างไรหรือไม่ต่อเป้าหมาย
ของแผนงานควบคุมโรค (0.5 คะแนน) 

- มีรายงานข้อเสนอในการพัฒนาความ
เข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคในระยะ
ต่อไป (0.5 คะแนน) 

ตามแนวทางเอกสารภาคผนวก 3 
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7) เง่ือนไขของตัวช้ีวัด: (ถ้ามี) 

สํานัก/สถาบันท่ีรับผิดชอบ แผนงานควบคุมโรคระดับ National Programดําเนนิการตามตัวชี้วัดนี้ทุก
แผนงานโดยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 
 
 
 

8)ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด: 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงาน
ควบคุมโรค (RDCP) 

ข้ันตอน - 5 ข้ันตอน 5 ข้ันตอน 

 

 
9) เป้าหมาย :  

เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ดังนั้นเพ่ือให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ได้ จึงกําหนดเป้าหมาย รอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน ดังนี ้

รอบ 6 เดือนหน่วยงานดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคอย่างน้อย2 
ข้ันตอนข้ึนไป  
 รอบ 9 เดือนหน่วยงานดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคอย่างน้อย 3 
ข้ันตอนข้ึนไป  
 รอบ 12 เดือนหน่วยงานดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคครบทุก
ข้ันตอน 
 

10)แหล่งข้อมูล:กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน, สํานักโรคติดต่อท่ัวไป, สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่, สํานักโรคติดต่อนําโดย
แมลง, สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สํานักวัณโรค, สํานักโรคไม่ติดต่อ, สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอ้ม, สํานักระบาดวิทยา, สถาบันบําราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย 
 
11)วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

11.1รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคท่ีเก่ียวข้อง รอบ 6 เดือน
และแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560 

11.2รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคท่ีเก่ียวข้อง รอบ 9 เดือน
และแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 

11.3 รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคท่ีเก่ียวข้อง รอบ 12
เดือนและแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560 
 

12)ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:ทุกรายไตรมาส 
13)ผู้กํากับตัวช้ีวัด: 

ชื่อผู้กํากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ ์ 02 590 3965 wsu_1978@hotmail.com 
นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง 086 4099 794 nuttiwan2516@hotmail.com 
แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ 
นางนงนุช  ตันติธรรม 02 590 3967 nuchtt@hotmail.com 
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14)ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด:   
  

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
1. นางอัจฉรา  ภักดีพินิจ 081 4552249 aodzy35@hotmail.com 
2.นางสาวอามีนะห์  เจะปอ  082 190 5832 marieskiku32@gmail.com 
3. นางเพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย 087 0894 054 tumpet@hotmail.com 
4. นางสาวเพียงใจ ทองวรรณด ี  phiengjait@hotmail.com 
5. นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา 087 4935 574 tuangruithai0312@gmail.com 
6. นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ 061 7720 757 ruknirun.bow@hotmail.com 
แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ 
1.นายปัญณ์  จันทร์พาณิชย ์ 02 590 3967 khajohn_j@hotmail.com 
2.นายศาสตรา  รีพรม 02 590 3967 sattrar_reprom@hotmail.co.th 
3.นายพานนท์  ศรีสุวรรณ 02 590 3967 ppanon025@gmail.com 
    

15) หน่วยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : 
ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

สํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 0-2590-3006, 0-29659569 
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แผนพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคปี 2559 

หน่วยงาน................................................                                                                                               
แผนงาน............................................ 

GAP ที่สําคัญของแผนงานควบคุมโรค 

(gap 3 อันดับแรก จากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความเข้มแข็งแผนงาน ปี 2559) 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อปิด GAP ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เอกสารภาคผนวก 1 
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ตารางสรุป Common gap 3 อันดับแรกของ สคร. จําแนกรายแผนงาน 

แผนงาน Common gap 

1. แผนงานควบคุมโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 

บทบาทNHA 
3.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

2. แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
3.ด้านท่ี 5 การมี Core Team 

3. แผนงานควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์และคน 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 
บทบาทNHA 
3. ด้านท่ี 5 การมี Core Team  

4. แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ - 

 

 

 

5. แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
3.ด้านท่ี 3 การกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ 

6. แผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับบทบาท
NHA 
3.ด้านท่ี 9 การมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง 

7. แผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
3. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 
บทบาท NHA 

8. แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
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แผนงาน Common gap 

1.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
2.ด้านท่ี 3 การกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ 

9. แผนงานควบคุมโรคเอดส์ 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
3.ด้านท่ี 8 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) 

10. แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 8 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
3. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 
บทบาท NHA 

11. แผนงานควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส - 

 

 

 

12. แผนงานควบคุมวัณโรค 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 

บทบาท NHA 
3. ด้านท่ี 6 การมีบุคลากรเหมาะสมและมีคุณภาพ 

13. แผนงานควบคุมโรคเรื้อน 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
3. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 

บทบาท NHA 
14. แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ

มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 5 การมี Core Team 
3. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 
บทบาท NHA 

15. แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 
บทบาท NHA 
3. ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

16. แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
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แผนงาน Common gap 

แอลกอฮอล์ มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรบั 
3.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

17. แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 
บทบาท NHA 
3.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

18. แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2.ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
3. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 
บทบาท NHA 

19. แผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 
บทบาท NHA 
3. ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

20. ระบบงานระบาดวิทยา 1.ด้านท่ี 10 การทบทวนและประเมินผลท่ีสมํ่าเสมอ และ
มีท่ีปรึกษา (STAG) 
2. ด้านท่ี 1 การได้รับการยอมรับท่ีสอดคล้องกับ 

บทบาท NHA 
3. ด้านท่ี 6  การมีบุคลากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
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แนวทางการจัดทํารายงานสรุป 
ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งของแผนงานควบคุมโรค 

(ข้ันตอนท่ี 5) 
องค์ประกอบของรายงานประกอบด้วย 

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
2. บทนํา 
3. วัตถุประสงค์ 
4. วิธีดําเนินการ 
5. ผลการดําเนินการ (ใช้ข้อมูลบางส่วนจากข้ันตอนท่ี 2 และ 4) 
6. วิเคราะห์ผล 

� มีผลการวิเคราะห์ว่าการดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคส่งผลอย่างไรหรือไม่ต่อ
เป้าหมายของแผนงานควบคุมโรค 

7. สรุป และข้อเสนอแนะ 
� ข้อเสนอในการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคในระยะต่อไป 
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1) ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.3 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : รอยละ 5
4) คําอธิบายตัวช้ีวัด :

งานวิจัยดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง
(1) วิจัยพ้ืนฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) วิจัยประยุกต

(Applied research) การพัฒนาทดลอง (Experimental development) และ การวิจัยประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุข (Health Technology Assessment) ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2560 โดยใชงบประมาณจากทุกแหลงทุนท้ังภายในและภายนอกกรมฯ ซึ่งเปนงานวิจัยท่ีหนวยงาน เปน
ผูวิจัยหลักและวิจัยรวมโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการและพัฒนางานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หรือ

(2) งานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R2R) ท่ีหนวยงานดําเนินการเองและแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2560 โดยใชงบประมาณจากทุกแหลงทุนท้ังภายในและภายนอกกรมฯ

การนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ไดแก ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การตีพิมพในวารสารหรือการนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการ การถายทอดใหชุมชนหรือองคกร ผลิตเชิงพาณิชย พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงาน

เปาหมาย: หนวยงานเลือกดําเนินการตาม (1) หรือ (2) อยางนอยหนวยงานละ 1 เรื่อง (นับรวมโครงการวิจัยท่ี
กรมฯสนับสนุนใหดําเนินการวิจัยปงบประมาณ 2560)

หนวยงานท่ีดําเนินการ 41 หนวยงาน ประกอบดวย กองแผนงาน กองการเจาหนาท่ี กองคลัง สํานักงาน
เลขานุการกรม ศูนยสารเทศ กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ ศูนยกฎหมาย กลุมคุมครองจริยธรรม สํานักระบาด
วิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอท่ัวไป สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สํานัก
โรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักวัณโรค สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชา
สมาสัย สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค กองโรคปองกันดวยวัคซีน สถาบันปองกันควบคุมโรค
เขตเมือง และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12

*กรณี มีหลายหนวยงานของกรมฯ รวมกันดําเนินโครงการจะนับผลงาน เปนของหนวยงานท่ีผูวิจัยหลัก
*กรณี ท่ีหนวยงานเปนผูวิจัยรวมและทําโครงการรวมกับหนวยงานนอกสังกัดกรมฯ ใหนับเปนผลงานของ

หนวยงานได
5) สูตรการคํานวณผลงาน : -
6) เปาหมายความสําเร็จระดับ สํานัก สถาบัน สคร. : ข้ันตอน

ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย (พ.ศ.)
2556 2557 2558 2559 2560

ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานวิจัยดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับ - เปนตัวชี้วัดใหมป 2560- 5

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล
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7) เกณฑการใหคะแนนระดับ สํานัก สถาบัน สคร. :

7.1 ความสําเร็จของการดําเนินงาน ระดับ สํานัก สถาบัน สคร. แบงเปน 5 ข้ันตอน

คะแนน ความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

1 /
2 /
3 /
4 /
5 /

8. ข้ันตอนการดําเนินการ
กรณีหนวยงานเลือก 1) วิจัยพ้ืนฐาน /วิจัยประยุกต /การพัฒนาทดลอง 2) การวิจัยประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุข
โดยท่ี : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน

1 วิเคราะหสถานการณ ปญหา ชองวางองคความรูเพ่ือมา
จัดตั้งโจทยวิจัย

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
พรอมแนบโครงรางงานวิจัย รอบ 3 เดือน (สิ้นสุด
25 ธันวาคม 2559) ในแบบรายงาน SAR ในระบบ
Estimates SM ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 25592 พัฒนาโครงรางงานวิจัยท่ีระบุการนําไปใชประโยชน

อยางเปนรูปธรรม
3 ดําเนินการตามแผนงานวิจัยท่ีระบุไวในโครงการได

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

*คํานวณคารอยละจากกิจกรรมตามแผนงาน

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 25 มีนาคม 2560 ) ในแบบ
รายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันท่ี 25 มีนาคม 2560

4 ดําเนินการตามแผนงานวิจัยท่ีระบุไวในโครงการได
รอยละ 80

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
รอยละ 60 65 70 75 80

*คํานวณคารอยละจากกิจกรรมตามแผนงาน

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2560)
ในแบบรายงาน SAR ระบบ Estimates SM
ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560

5 จัดทํารายงาน
กรณีกําหนดแผนการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2560

- ไมมีรายงาน (0 คะแนน)
- จัดทํารายงานความกาวหนา (Progress  report)

(0.5 คะแนน)
- รายงานฉบับสมบูรณ (Full paper)  (1 คะแนน)

กรณีกําหนดแผนการดําเนินงานเกินปงบประมาณ 2560
- จัดทํารายงานความกาวหนา (Progress report)

(1 คะแนน)
- ไมมีรายงาน (0 คะแนน)

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
รอบ 12 เดือน ในรายงาน SAR ระบบ
Estimates SM (สิ้นสุด 25 กันยายน 2560)
- หนวยงานจัดสงรายงานความกาวหนา (Progress

report) หรือรายงานฉบับสมบูรณ (Full paper)
พรอมอิเล็คโทรนิกไฟล มายังผูจัดเก็บท่ี กลุมวิจัย
การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถาบันวิจัย
จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560
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กรณีหนวยงานเลือก งานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R2R)
โดยท่ี : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน

1 วิเคราะหสถานการณ ปญหา ชองวางจากการ
ทํางานประจํา เพ่ือตั้งโจทยวิจัยงานประจําสู
งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงาน

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการพรอม
แนบโครงการวิจัย รอบ 3 เดือน (สิ้นสุด 25 ธันวาคม
2559) ในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM
ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559

2 พัฒนาโครงการวิจัยท่ีระบุการนําไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม

3 ดําเนินการตามแผนงานวิจัยท่ีระบุไวในโครงการ
ไดรอยละ 50

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

*คํานวณคารอยละจากกิจกรรมตามแผนงาน

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 25 มีนาคม 2560 ) ในแบบ
รายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี
25 มีนาคม 2560

4 ดําเนินการตามแผนงานวิจัยท่ีระบุไวในโครงการ
ไดรอยละ 80

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
รอยละ 60 65 70 75 80

*คํานวณคารอยละจากกิจกรรมตามแผนงาน

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2560)
ในแบบรายงาน SAR ระบบ Estimates SM
ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560

5 จัดทํารายงาน
- ไมมีรายงาน (0 คะแนน)
- จัดทํารายงานความกาวหนา
(Progress  report)      (0.5 คะแนน)
- รายงานฉบับสมบูรณ
(Full paper)              (1 คะแนน)

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการรอบ
12 เดือน ในรายงาน SAR ระบบ Estimates SM
(สิ้นสุด 25 กันยายน 2560)

- หนวยงานจัดสงรายงานความกาวหนา (Progress report)
หรือรายงานฉบับสมบูรณ (Full paper) พรอม
อิเล็คโทรนิกไฟล มายังผูจัดเก็บท่ี กลุมวิจัยการควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ สถาบันวิจัย จัดการความรู และ
มาตรฐานการควบคุมโรค ภายในวนัท่ี 25 กันยายน 2560

9) เปาหมายการดําเนินการ
9.1 ดําเนินการไดขอท่ี 1 และ 2 ในไตรมาสท่ี 1 (25 ธันวาคม 2559)
9.2 ดําเนินการไดขอท่ี 3 ในไตรมาสท่ี 2 (25 มีนาคม 2560)
9.3 ดําเนินการไดขอท่ี 4 ในไตรมาสท่ี 3 (25 มิถุนายน 2560)
9.3 ดําเนินการไดขอท่ี 5 ในไตรมาสท่ี 4 (25 กันยายน 2560)

10) เง่ือนไขตัวช้ีวัด : -
11) ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด: -
12) แหลงขอมูล :สํานัก/ สถาบัน/ กอง/ ศูนย/ กลุม/ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12
13) วิธีการจัดเก็บขอมูล

13.1 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 3 เดือน (สิ้นสุด 25 ธันวาคม 2559) ในแบบรายงาน SAR
ระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559

13.2 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 25 มีนาคม 2560) ในแบบรายงาน SAR
ระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560

13.3 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2560) ในแบบรายงาน
SAR ระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
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13.4 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการรอบ 12 เดือน ในแบบรายงาน SAR ระบบ Estimates SM

(สิ้นสุด 25 กันยายน 2560) และ
13.5 จัดสงรายงานความกาวหนา (Progress report) หรือรายงานฉบับสมบูรณ (Full paper) พรอมอิเล็คโทรนิก

ไฟล มายังผูจัดเก็บท่ี กลุมวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560
14) ความถีใ่นการจัดเก็บขอมูล :

14.1 หนวยงานจัดสงตามขอกําหนดในขอ 13
15) ผูกํากับตัวช้ีวัด :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
นางนิตยา  พันธุเวทย 02 590 3979 nitayabh@gmail.com

16) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด:
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

1. นางสาวธาริณี พังจุนันท 02 590 3979 sendtokob@gmail.com
2. นางสาวปยนุช จันทรอักษร 02 590 3979 piya-chan@hotmail.com
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ
เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 1.1 : มีภาคีเครือขายเขารวมพัฒนาและขับเคลื่อนงานสาธารณสุข ดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน(สํานัก/สถาบัน/ สคร.)
1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1. ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ินมีสวนรวม

ขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 3
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

1. ภาคีเครือขาย (Partner Network) หมายถึง กลุมคน องคกร สถาบัน หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร
ระหวางประเทศ ภายนอกกรมควบคุมโรค ท่ีมีเปาหมาย วัตถุประสงค หรือความตองการบางอยางรวมกัน และดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน โดยท่ีภาคี (Partner) หรือสมาชิกยังคงความเปนอิสระตอกัน1

2. ประเภทภาคีเครือขาย(Category)2 เปนการวิเคราะหหรือจําแนกลักษณะบทบาท ภารกิจของ
ภาคีเครือขาย เพ่ือวางแผนการทํางานโดยการเชื่อมโยงพันธกิจใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย ซึ่งอาจพิจารณาจาก
รูปแบบ วิธีการ บทบาทภารกิจ และเครื่องมือท่ีใชในการทํางาน เปนตน ท้ังนี้ภาคีเครือขายสามารถจําแนก
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

2.1) ประเภทนโยบาย หรือเชิงยุทธศาสตร หมายถึง ภาคีเครือขายท่ีเปนผูกําหนดนโยบาย
ใหมีการดําเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงานภายใตสังกัดหรือท่ีเก่ียวของรวมดําเนินงาน โดยอาจอยูในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ คณะทํางาน แผนยุทธศาสตร นโยบาย กฎหมาย ขอตกลงความรวมมือ(MOU)หรืออ่ืนๆ                    ใน
การรวมดําเนินงาน

2.2) ประเภทวิชาการ หรือสนับสนุนภารกิจ หมายถึง ภาคีเครือขายท่ีมีบทบาทสนับสนุนการเขาถึง
กลุมเปาหมาย โดยอาศัยหรือมีความสัมพันธ (Relationship) ในรูปแบบตางๆ เปนชองทางในการเขาถึง เชน ทีม
นักวิชาการมหาวิทยาลัย ทีมองคกรวิชาชีพ ผูปกครองของเด็กนักเรียน หัวหนาผูดูแลคนงาน มามาซังของพนักงานหญิง
บริการ เปนตน รวมท้ังท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการสรางทักษะหรือใหความรูกับผูปฏิบัติงาน และมีหนาท่ีในการ
สรางหรือพัฒนาผลิตภัณฑ ตามคําจํากัดความตามยุทธศาสตรท่ี 2 โดยแบงผลิตภัณฑ ออกเปน 2 กลุม คือ

2.2.1 ผลิตภัณฑฯหลัก คือ ผลิตภัณฑฯ ท่ีกรมมีภารกิจโดยตรงในการจัดหาใหไดมา หมายถึง
มาตรการ มาตรฐาน คูมือ แนวทางและหลักสูตร สําหรับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2.2.2 ผลิตภัณฑฯทางวิชาการ คือ ผลิตภัณฑฯ ท่ีกรมฯจําเปนตองจัดหาใหไดมาเพ่ือสราง
ผลิตภัณฑฯ หลัก หมายถึง นวัตกรรม วิชาการ (องคความรู งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลการประเมิน ขาวกรอง  ฐานขอมูล
วิชาการ ฐานขอมูลเพ่ือการอางอิง ฐานขอมูลระบาดวิทยา)

2.3) ประเภทปฏิบัติการ หรือรวมปฏิบัติงาน หมายถึง ภาคีเครือขายท่ีเปนผูใหบริการ หรือทํางานกับ
กลุมเปาหมายตามภารกิจของหนวยงานโดยตรง เชน ครู พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน กํานัน
ผูใหญบาน อสม. เปนตน
ท้ังนี้ ประเภทของภาคีเครือขายสามารถจําแนกออกเปน 4 ระดับ ดังนี้

1 ปรับปรุงจาก เสรี พงศพิศ. (2548). เครือขาย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเขมขน ชนชนเขมแข็ง. กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
2 ปรับปรุงจาก วิพุธ พูลเจริญ. (2557). กรอบและเกณฑการพัฒนาและรับรองโครงการที่มีประสิทธิผล. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล
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1) ระดับนานาชาติ หมายถึง องคการท่ีประเทศหรือรัฐตั้งแตสองรัฐข้ึนไปรวมกัน เพ่ือเปนกลไกอยาง
หนึ่งในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ รวมท้ังสนับสนุนความรวมมือและพัฒนากิจกรรมตางๆ เพ่ือ
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ เชน องคการอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO ) กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ (United Nations Children Fund: UNICEF) องคกร
เอกชนท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากตางประเทศ เชน มูลนิธิรักษไทย เปนตน ท้ังนี้ยังรวมถึงการดําเนินงานระหวางประเทศท่ี
อาจอยูในรูปแบบหรือความรวมมืออ่ืนๆท่ีไมไดจัดตั้งเปนองคกรดังกลาวขางตน

2) ระดับประเทศ หมายถึง องคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ รัฐวิสาหกิจ องคกร
อิสระ คณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานระดับประเทศ ท้ังภายในและภายนอกภาค
สาธารณสุข

3) ระดับสวนภูมิภาค หมายถึง องคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ รัฐวิสาหกิจ องคกร
อิสระ คณะกรรมการ ซึ่งไดแบงอํานาจการบริหารออกมาจากสวนกลางมาดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย โดยการ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบท ไดแก สํานักงานเขต/กลุมจังหวัด จังหวัด และอําเภอ ท้ังภายในและ
ภายนอกภาคสาธารณสุข

4) ระดับทองถิ่น หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีมีการดําเนินงานเปนอิสระจากสวนกลาง ทําหนาท่ีบริหาร
จัดการกิจการตางๆ ในทองถ่ินของตน ไดแก องคการบริการสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล สุขาภิบาล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรอิสระ คณะกรรมการ ชุมชน และหนวยงานภาคสวนตั้งแตระดับตําบลอ่ืนๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข

3. การดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(Disease control) หมายถึง ระบบ กลไก
ทรัพยากรท่ีจําเปน หรือเก่ียวของ ในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีจะทําใหเกิดผลลัพธ ไดแก การลดจํานวน
การระบาดของการเกิดโรค การบรรเทาความรุนแรงและลดการตาย ซึ่งประกอบดวย 3 กระบวนการ ไดแก

1) กระบวนการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ไดแก การจัดทําระบบฐานขอมูลเฝาระวัง และวิเคราะห
สถานการณทางระบาดวิทยา การกํากับ การประเมินความเสี่ยง การประเมินการระบาด

2) กระบวนการปองกันโรค ไดแก การลดโอกาสเสี่ยง ลดแหลงกระจายโรค และลดปจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรคในสิ่งแวดลอมในชุมชน

3) กระบวนการควบคุมโรค ไดแก การสอบสวนหาสาเหตุ ปจจัยเสี่ยง แหลงโรค และใชมาตรการท่ี
เหมาะสมเพ่ือควบคุมการระบาดใหสงบโดยเร็ว ซึ่งครอบคลุมการควบคุมแหลงโรคในคนและในสถานบริการสุขภาพ
รวมท้ังการบริการควบคุมความรุนแรงของการดําเนินโรค

4. การมีสวนรวมขับเคลื่อนงาน3 หมายถึง ภาคีเครือขายของแตละฝายมีความเต็มใจในการชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพ่ือไปสูเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง หรือตามเปาหมายขององคการ หรือหนวยงานความรวมมือท่ีฝายใดฝาย
หนึ่งเปน “เจาของหรือเจาภาพ” งานหรือกิจกรรมนั้นๆ แลวขอใหฝายอ่ืนเขามารวม โดยมุงใหกิจกรรมนั้นๆ แลวเสร็จ
ตามความตองการของฝายเจาของงาน และเปนความรวมมือดวยความสมัครใจ

5. สูตรการคํานวณ : รอยละของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ินมีสวนรวมขับเคลื่อน
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

5.1 รอยละของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ =
ผลรวมของจํานวนภาคีเครือขายระดับนานาชาตทิุกประเภท (นโยบาย+วิชาการ+ปฏิบัติการ)

ที่ดําเนินการครบ 5 ขั้นตอน × 100
ผลรวมจํานวนภาคีเครือที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ

5.2 รอยละของภาคีเครือขายระดับประเทศ =
ผลรวมของจํานวนภาคีเครือขายระดับประเทศทุกประเภท (นโยบาย+วิชาการ+ปฏิบัติการ)

ที่ดําเนินการครบ 5 ขั้นตอน × 100
ผลรวมจํานวนภาคีเครือที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ของภาคีเครือขายระดับประเทศ

3 ปรับปรุงจาก จีรวิทย มัน่คงวัฒนะ. การพัฒนาระบบภาคีเครือขายสถานศึกษา
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5.3 รอยละของภาคีเครือขายระดับภูมิภาค=
ผลรวมของจํานวนภาคีเครือขายระดับภูมิภาค ทุกประเภท (นโยบาย+วิชาการ+ปฏิบัติการ)

ที่ดําเนินการครบ 5 ขั้นตอน × 100
ผลรวมจํานวนภาคีเครือที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ของภาคีเครือขายระดับภูมิภาค

5.4 รอยละของภาคีเครือขายระดับทองถิน่ =
ผลรวมของจํานวนภาคีเครือขายระดับทองถิ่นทุกประเภท (นโยบาย+วิชาการ+ปฏิบัติการ)

ที่ดําเนินการครบ 5 ขั้นตอน × 100
ผลรวมจํานวนภาคีเครือที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ของภาคีเครือขายระดับทองถิ่น

5 = 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4

5. สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนความสําเร็จ โดยพิจารณาจากท่ีดําเนินการแตละระดับ
6. เกณฑการใหคะแนน :

7. เง่ือนไข :
7.1 หนวยงานสวนกลาง(สํานัก/สถาบัน) ใหดําเนินการกับภาคีเครือขายระดับนานาชาติและระดับประเทศ

ท้ังนี้หากหนวยงานไมมีเนื้องานท่ีจะดําเนินการตามกรอบการจัดทํารายละเอียดของตัวชี้วัดนี้ ใหพิจารณา
ดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งจะดําเนินการหรือไมก็ได หากเลือกไมดําเนินการใหปรับน้ําหนักกระจายให
ตัวชี้วัดอ่ืนๆตามความเหมาะสม

7.2 สํานักงานปองกันควบคุมโรค ใหดําเนินการกับภาคีเครือขายระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น รวมท้ังวิเคราะห
และพิจารณา กําหนดประเด็นโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญและจําเปนตองเรงรัด
ดําเนินการแกไขในภาพรวมของพ้ืนท่ีระดับเขต สคร.อยางนอย 5 โรคหรือภัยสุขภาพภายใตแตละกลุมแผนงาน
โรค (Cluster RDCP) กลุมแผนงานโรคละ 1 โรค ท้ังนี้ สามารถพิจารณาเลือกโรคตามตัวชี้วัด 1.1.1 และ
1.1.2 ก็ไดตามความเหมาะสม หากหนวยงาน สคร. ใดมีการดําเนินความรวมมือกับภาคีเครือขายระหวาง
ประเทศหรือนานาชาติ ใหรายงานการดําเนินงานในระดับนานาชาตดิวย

ท้ังนี้ กรณีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ขอใหดําเนินการทุกระดับ
กรณีคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ใหพิจารณาเลือกดําเนินการระดับใด ระดับหนึ่งท่ีมีบทบาท

สงผลตอการบรรลุเปาหมายสูงสุด หรือดําเนินการทุกระดับก็ได
กรณีท่ีหนวยงานไมมีเนื้องานท่ีจะดําเนินการในบางระดับตามกรอบการจัดทํารายละเอียดของ

ตัวชี้วัดนี้ ใหพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งจะดําเนินการหรือไมก็ได
7.3 กรณีเลือกการวัดความพึงพอใจภาคีเครือขาย ใหใชแบบสอบถามความพึงพอใจของภาคีเครือขายฯตามท่ีแนบ

ทายนี้ ยกเวนภาคีเครือขายประเภทปฏิบัติการท่ีจะวัดความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑทางวิชาการของกรมฯ
โดยใชแบบสอบถามการใชประโยชนความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผลิตภัณฑในยุทธศาสตรท่ี 2

8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5
1 
2  
3   
4    
5     
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับ
น า น า ช า ติ มี ส ว น ร ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น  ป อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค แ ล ะ
ภัยสุขภาพ

ระดับ N/A

ระดั บ คว ามสํ า เ ร็ จ ขอ งภา คี เ ค รื อข า ย
ระดับประเทศ มีสวนรวมขับเคลื่อนการ
ดํ า เ นิ น ง า น  ป อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค แ ล ะ
ภัยสุขภาพ

ระดับ N/A

ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับ
ภูมิภาค มีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ N/A

ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับ
ทองถ่ิน มีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ N/A

9. รายละเอียดการดําเนินการ :
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการติดตามงาน

1 วิเคราะห และกําหนดภาคีเครือขายเปาหมาย
ท่ี เ ก่ียวของ กับโรคและภัยสุขภาพในแตละ
ประเภทและระดับตาม ข้ันตอนและรายละเอียด
ในภาคผนวก หนา ......... )

1
คะแนน

แบบฟอรม 1 สรุปผลการวิ เคราะหภา คี
เครือขาย
- สํานัก/สถาบัน รหัส 001
- สคร. รหัส 002

2 กํ าหนดเป าหมาย แนวทาง หรื อแผนการ
ดําเนินงานรวมและบทบาท ของภาคี เครือขาย
รวมดําเนินงาน

1
คะแนน

1. แบบฟอรม 2 แบบรายงานแผนและผลการ
พัฒนาภาคเครือขายฯ (แผนการปฏิบัติงาน)
2. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน บันทึกขอตกลง
รวมกัน (MOU) หรือ บันทึกการประชุม ฯลฯ
(ถามี)

3 3.1 จัดทําวิธีการ หรือแนวทางการสนับสนุน
การขับเคลื่อน หรือ แนวทางการรวมขับเคลื่อน
งานใหเกิดกลไกการดําเนินงานปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ เชน
- มาตรการ และแนวทางการสนับสนุน
- แนวทางการสื่อสาร
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
- อ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานแบบมี

สวนรวมกับภาคีเครือขาย เปนตน
3.2 ดําเนินการสนับสนุนฯ และมีการดําเนินงาน
ตามแนวทาง หรือแผนฯ แบบมีสวนรวมกับภาคี

1
คะแนน

1. เอกสารหรือสิ่งท่ีบงบอกวิธีการ หรือแนวทาง
การสนับสนุนการขับเคลื่อน หรือแนวทางรวม
ขับเคลื่อนงานฯ (0.2 คะแนน)
2. เอกสารหรือสิ่งท่ีบงบอกถึงการดําเนินการ
สนับสนุนฯ (0.2 คะแนน)
3. เอกสารหรือสิ่งท่ีบงบอกถึงการดําเนินงาน
ตามแนวทาง หรือแผนฯ แบบมีสวนรวมกับ
ภาคีเครือขาย เชน บันทึกการประชุม ภาพถาย
(ภาพนิ่ ง / เคลื่อนไหว) หรือ อ่ืนๆ อย างใด
อยางหนึ่งหรือมากกวาก็ได (0.4 คะแนน)
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน แบบฟอรม 1
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการติดตามงาน

เครือขาย แบบรายงานแผนและผลการพัฒนาภาค
เครือขายฯ (ผลการปฏิบัติงาน) (0.2 คะแนน)

4 สรุปรอยละของภาคีเครือขายท่ีรวมดําเนินการ
พัฒนางานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ปงบประมาณ 2560

สูตรคํานวณ :
จํานวนภาคีเครือขายที่ดําเนินการไดตาม

ขั้นตอนที่ 3 X 100จํานวนภาคีเครือขายที่ดําเนินการ
ในขั้นตอนที่ 1

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน

0.2
คะแนน

0.4
คะแนน

0.6
คะแนน

0.8
คะแนน

1
60% 65% 70% 75% 80%

1
คะแนน

แบบฟอรม 1 สรุปจํานวนและรอยละของภาคี
เครือขายท่ีรวมดําเนินการพัฒนางานปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ใชแบบฟอรมการ
รายงานในข้ันตอนท่ี 1 โดยเลือกไตรมาสการ
รายงาน
- สํานัก/สถาบัน รหัส 001
- สคร. รหัส 002

5 ขอ มูลสะท อนกลั บ (Feedback) ของภาคี
เครือขายในข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือการพัฒนางาน
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1
คะแนน

1. เอกสารหรือสิ่งท่ีแสดงถึงขอมูลการสะทอน
ของการรวมดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
ของภาคี เครือข าย เชน ขอเสนอแนะ
ขอสังเกตรวมดําเนินการ หรือผลประเมิน
ความพึงพอใจ หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เปนตน

สูตรคํานวณ :
รอยละของ
ภาคีเครือขายที่
มีความพึง
พอใจและหรือ
มีผลขอมูลการ
สะทอนฯ =

จํานวนภาคีเครือขายที่มีความ
พึงพอใจฯในระดับมากกวา

หรือเทากับรอยละ 75 หรือมี
ผลขอมูลการสะทอนฯ X 100จํานวนเครือตามขั้นตอนที่ 3

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน

0.2
คะแนน

0.4
คะแนน

0.6
คะแนน

0.8
คะแนน

1
70% 75% 80% 85% 90%

2. กรณีท่ีเลือกใชผลการประเมินความพึง
พอใจใหใชแบบสอบถามความพึงพอใจของ
เครือขาย

หมายเหตุ :
1. เอกสาร/ หลักฐานประกอบการติดตามงาน ข้ันตอนท่ี 2-3 หากเปนชุดขอมูลท่ีอยูดวยกันสามารถใชรวมกันได
2. แหลงขอมูลเอกสาร/ หลักฐานประกอบการติดตามงานในข้ันตอนท่ี 5 สามารถจัดเก็บขอมูลจาก social media ได

9.1 การนับภาคีเครือขาย ใหนับเปนรายหนวยงานแตละหนวย หรือแตละกลุมบุคคล หรือแตละองคกรหรืออ่ืนๆ
เปน 1 ภาคีเครือขาย
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10. เปาหมายความสําเร็จ : ข้ันตอนท่ี 5 ของภาคีเครือขายทุกระดับ

10.1) เปาหมาย: ตามรายไตรมาส
ไตรมาสท่ี 1 2 3 4

เปาหมาย (หนวยงาน) ข้ันตอนท่ี 1, 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5
11. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล

สํานักวิชาการ/ สถาบัน/ สคร. : จัดทําแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM : ESM พรอมแนบไฟล
ตามเอกสาร/หลักฐานประกอบการติดตามงานแตละข้ันตอน ของไตรมาสท่ีตองรายงาน

12. ความถีใ่นการจัดเก็บขอมูล : ทุกไตรมาส

13. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัดระดับกรม :
นางสาวพรทิพย ศิริภานุมาศ ผูอํานวยการกองแผนงาน เบอรติดตอ : 0 2590 3081

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน :

14. ผูจัดเก็บขอมูลระดับกรม :

ผูจัดเกบ็ขอมูลระดับหนวยงาน :

แผนควบคุมโรคไมติดตอ
แพทยหญิงสุมนี วัชรสินธุ wsu_1978@hotmail.com เบอรติดตอ: 02 590 3965

แผนควบคุมการบาดเจ็บ
นางนงนุช ตันติธรรม nuchtt@hotmail.com เบอรติดตอ: 02 590 3967

นางสาวกัญญารัช วงคภูคา กองแผนงาน เบอรติดตอ: 0 2590 3091
นางนาถลดา ประสงคศรี กองแผนงาน เบอรติดตอ: 0 2590 3091
นางสาวอภิญญา หอมอินจันทร กองแผนงาน เบอรติดตอ: 0 2590 3084
นายนัฐวุธ แกวสมบัติ กองแผนงาน เบอรติดตอ: 0 2590 3084
นายชาญคณินท ธีระสูตร กองแผนงาน เบอรติดตอ: 0 2590 3084

แผนควบคุมโรคไมติดตอ
นางสาวศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ ssrisuthisak@hotmail.com เบอรติดตอ: 082 450 2778
นายกัณฑพล ทับหุน kanthabhon@gmail.com เบอรติดตอ: 087 849 7840
แผนควบคุมการบาดเจ็บ
นางสาวกมลทิพย วิจิตรสุนทรกุล kamolthipph@gmail.com เบอรติดตอ: 02 590 3967
นายปญณ จันทรพาณิชย khajohn_j@hotmail.com เบอรติดตอ: 02 590 3967
นางสาวชลธิชา คําสอ c.kamsor@gmail.com เบอรติดตอ: 02 590 3967
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12

แบบฟอรมสรุปผลการวิเคราะหเครือขาย
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 3

1) หนวยงาน(สํานัก/สถาบัน)................................................................................................................
2) กลุมโรคและภัยสุขภาพ

 1. Cluster CD  : โรค..................................  2. Cluster SALT : โรค........................................................

 3. Cluster  NATI : โรค.............................  4. En-occ : โรค...................................................................

 5. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคุมโรค ……………………….  6. ปญหาในพ้ืนท่ี : โรค....................................

3) โปรดระบุจํานวนและชื่อเครือขายเปาหมายท่ีจะดําเนินการ(จากแนวทางการวิเคราะหศักยภาพเครือขาย)
เครือขายกลุมท่ีมีชวงคะแนนมากกวา 45 (Q 1 : สูง/สูง )
มีจํานวนท้ังสิ้น........................เครือขาย ไดแก

1…………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………................
5. ………………………………………………………………………………………

เครือขายกลุมท่ีมีชวงคะแนน 31 - 45 (Q 2 : สูง/ตํ่า )
มีจํานวนท้ังสิ้น........................เครือขาย ไดแก
1…………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………..................
5. ……………………………………………………………………………………….

เครือขายกลุมท่ีมีชวงคะแนน 16 - 30 (Q 3 : ตํ่า/สูง )
มีจํานวนท้ังสิ้น........................เครือขาย ไดแก

1…………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………................
5. ………………………………………………………………………………………

เครือขายกลุมท่ีมีชวงคะแนนตํ่ากวา 15 (Q 4 : ตํ่า/ตํ่า )
มีจํานวนท้ังสิ้น........................เครือขาย ไดแก

1…………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………................
5. ………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : Q: Quadrant หรือจตุภาค
4) สรุปจํานวนภาคีเครือขายเปาหมายแตละประเภทและระดับ

ประเภท

ระดับ

นโยบาย วิชาการ ปฏิบัติการ จํานวนรวม
(นโยบาย+
วิชาการ+
ปฏิบัติการ)

คิดเปนรอยละจํานวน ชื่อ
เครือขาย

จํานวน ชื่อ
เครือขาย

จํานวน ชื่อ
เครือขาย

นานาชาติ
ประเทศ

จํานวนรวม
(นานาชาติ+ประเทศ)
คิดเปนรอยละ

แบบฟอรมรายงาน รหัส 001 :
สํานัก/สถาบัน
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ภาคผนวก
กรอบแนวทางการวิเคราะหภาคีเครือขาย1

ขั้นตอนท่ี 1 : พิจารณาเลือกประเด็นปญหาตามกลุมโรคและภัยสุขภาพ หรือแผนงาน/โครงการ

 1. Cluster CD  : โรค..................................  2. Cluster SALT : โรค

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

 3. Cluster  NATI : โรค.............................  4. En-occ : โรค

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

 5. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคุมโรค ……………………….  6. ปญหาในพ้ืนท่ี : โรค

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

ขั้นตอนท่ี 2 : พิจารณาภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของกับประเด็นโรคและภัยสุขภาพ หรือแผนงาน/โครงการ
1) .................................................................................
2) .................................................................................
3) .................................................................................

ขั้นตอนท่ี 3 : วิเคราะหองคประกอบของภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของกับประเด็นโรคและภัยสุขภาพหรือแผนงาน/โครงการ
ลําดับ
(1)

กรอบการวิเคราะหเครือขาย
(2)

น้ําหนัก
(3)

คะแนน
(4)

ผลรวม
(3)*(4) = (5)

1 ขอบเขตขายงานของภาคีเครือขายมีความสอดคลองกับ
กิจกรรม/โครงการ

2 5 10

2 โครงสราง/ องคประกอบ/ คุณลักษณะของภาคีเครือขาย
มีความสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ

2 5 10

3 เปาหมาย พันธกิจ และขอบเขตขายงานของภาคีเครือขาย
มีความสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ

4 5 20

4 รูปแบบ/ วิธีการ/ เครื่องมือและทรัพยากรในการดําเนินการ
ของภาคีเครือขายมีความสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ

2 5 10

รวม 10 20 50
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง เปน ตัวอยางคาน้ําหนักและคะแนน

ระดับคะแนน 5 หมายความวา มากท่ีสุด
ระดับคะแนน 4 หมายความวา มาก
ระดับคะแนน 3 หมายความวา ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายความวา นอย
ระดับคะแนน 1 หมายความวา นอยมาก

1 ปรับปรุงจากกรอบและเกณฑการพัฒนาและรับรองโครงการที่มีประสิทธิผล 2557 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย(สวน.)
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ขั้นตอนท่ี 4 : ประเมินศักยภาพผูภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของกับประเด็นโรคและภัยสุขภาพหรือแผนงาน/โครงการ
วิธีการ : ใหนําคะแนนผลรวม(ข้ันตอนท่ี 3) ของแตละเครือขายมาจัดลงตามชวงคะแนน (ตามกรอบ Q: Quadrant) ดังน้ี

ชวงคะแนน มากกวา 45 ตําแหนง (Q 1 : สูง/สูง )
ชวงคะแนน 31 - 45 ตําแหนง (Q 2 : สูง/ต่ํา )
ชวงคะแนน 16 - 30 ตําแหนง (Q 3 : ต่ํา/สูง )
ชวงคะแนน ต่ํากวา 15 ตําแหนง (Q 4 : ต่ํา/ต่ํา )

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบการวิเคราะห เพ่ือจําแนกศักยภาพของภาคีเครือขายท่ีควรเขารวมดําเนินงาน ตามบทบาทหนาท่ี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน รวมท้ังความสนใจและใสใจ
คํานิยาม
(Q 1 : สูง/สูง ) หมายความวา ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการสูง มีความสนใจและใสใจใน

ระดับสูง
(Q 2 : สูง/ตํ่า ) หมายความวา ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการสูง แตยังใหความสนใจและใส

ใจ ในการดําเนินงานในระดับต่ํา
(Q 3 : ตํ่า/สูง ) หมายความวา ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการต่ํา แตยังใหความสนใจและใส

ใจในการดําเนินงานในระดับสูง
(Q 4 : ตํ่า/ตํ่า ) หมายความวา ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการต่ํา แตยังใหความสนใจและใส

ใจในการดําเนินงานในระดับต่ํา
หมายเหตุ : Q: Quadrant หรือจตุภาค

ความสนใจ ใสใจ กับการขับเคลื่อนขายงาน ความสนใจ ใสใจ กับการขับเคลื่อนขายงาน

บทบาทอํานาจหนาที่ตอการขับเคลื่อนงาน และกิจกรรม

สูง

สูง

ต่ํา

ต่ํา

Q1 Q2

Q3 Q4
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ขั้นตอนท่ี 5 : สรุปจํานวนภาคีเครือขายเปาหมายแตละประเภทและระดับ

ประเภท

ระดับ

นโยบาย วิชาการ ปฏิบัติการ จํานวนรวม
(นโยบาย+
วิชาการ+
ปฏิบัติการ)

คิดเปนรอยละ

จํานวน ชื่อ
เครือขาย

จํานวน ชื่อ
เครือขาย

จํานวน ชื่อ
เครือขาย

นานาชาติ
ประเทศ
ภูมิภาค เขต/

กลุม
จังหวัด
จังหวัด
อําเภอ

ทองถิ่น ทองถิ่น/
ตําบล/
ชุมชน

จํานวนรวม
(นานาชาต+ิ
ประเทศ+
ทองถ่ิน+
ภูมิภาค)
คิดเปนรอยละ
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แบบฟอรม 2 แบบรายงานแผนและผลการพัฒนาเครือขายแยกตามประเภทเครือขายสําหรับตอบตัวชี้วัดผลผลิตท่ี 2 , 7, 8 , 9 และผลผลิตท่ี 10 ปงบประมาณ 2560

 ผลผลิตท่ี 2  ผลผลิตท่ี 7  ผลผลิตท่ี 8  ผลผลิตท่ี 9 ผลผลิตท่ี 10
หนวยงาน (ชื่อสํานัก/สคร.) .....................................................................

 1. Cluster CD  : โรค...................................................................  2. Cluster SALT : โรค................................................. 3. Cluster  NATI : โรค........................................

 4. En-occ : โรค................................................................... 5. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคุมโรค ……………………….  6. ปญหาในพ้ืนท่ี : โรค...........................................

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประเภท
เครือขาย

(1)

ระดับเครือขาย
(2)

จํานวน
(หนวยงาน)

(3)

ช่ือเครือขาย
(ระบุช่ือหนวยงาน)

(4)

เปาหมาย การดําเนินงาน
(5)

ประเด็น/แผน/
กิจกรรมท่ีทํารวมกัน

เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงค (6)

จํานวน
(หนวยงาน)

(7)

ผลการดําเนินงาน
(8)

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ/
ขอมูลสะทอน

กลับ (9)
รวม

1. ประเภท
นโยบาย

1.ระดับนานาชาติ
2.ระดับประเทศ
3. ระดับภูมิภาค(เขต/จังหวัด/อําเภอ)
4. ทองถ่ิน (ทองถ่ิน/ตําบล/ชุมชน)

2. ประเภท
วิชาการ

1.ระดับนานาชาติ
2.ระดับประเทศ
3. ระดับภูมิภาค(เขต/จังหวัด/อําเภอ)
4. ทองถ่ิน (ทองถ่ิน/ตําบล/ชุมชน)

3.ประเภท
ปฏิบัติการ

1.ระดับนานาชาติ
2.ระดับประเทศ
3. ระดับภูมิภาค(เขต/จังหวัด/อําเภอ)
4. ทองถ่ิน (ทองถ่ิน/ตําบล/ชุมชน)
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แบบสอบถามความพึงพอใจของเครือขายตอการสนับสนุนใหสามารถดําเนินการงาน
เฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สําหรับตอบตัวชี้วัดผลผลิตท่ี 2, 7, 8, 9, 10 ปงบประมาณ 2560

 ผลผลิตท่ี 2  ผลผลิตท่ี 7  ผลผลิตท่ี 8  ผลผลิตท่ี 9  ผลผลิตท่ี 10

หนวยงาน (ชื่อสํานัก/สคร.).....................................................................
 1. Cluster CD  : โรค..................................  2. Cluster SALT : โรค........................................................

 3. Cluster  NATI : โรค.............................  4. En-occ : โรค...................................................................

 5. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคุมโรค ……………………….  6. ปญหาในพ้ืนท่ี : โรค....................................

-------------------------------------
คําชี้แจง กรุณา ตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด และแสดงขอเสนอแนะ

หรือความคิดเห็นเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาดําเนินการงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตอไป
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตําแหนง [   ] หัวหนากลุม/ฝาย/งาน ............. [   ] นักวิชาการ...............................................
[   ] อื่นๆ (ระบุ).............................

หนวยงาน [   ] สสจ. [   ] สสอ.
[   ] โรงพยาบาล [   ] รพสต
[   ] อปท. [   ] อื่นๆระบุ................

ตอนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจในการสนับสนุนใหหนวยงานทานสามารถดําเนินการงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
มากนอยเพียงใด และมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาอะไรบาง

รายการ ระดับความพึงพอใจ (กรณีมีกิจกรรม) ขอเสนอ
แนะมากท่ีสุด

=4
คะแนน

มาก
=3

คะแนน

นอย
=2

คะแนน

นอยท่ีสุด
=1

คะแนน

ไมพอใจ
=0

คะแนน
1.ดานบุคลากร
1.1 มีความรูและความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการสนับสนุน
การดําเนินงาน
1.2 มีความกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
1.3 ใหบริการดวยความสุภาพ
2. ดานบริการ
2.1 ชี้แจง ถายทอด นโยบาย กรอบแนวคิดการดําเนินงาน ให
สามารถเขาใจไดอยางชัดเจน
2.2 ใหความรูท่ีสอดคลองกับความตองการ
2.3 ใหคําปรึกษาและนําไดอยางถูกตองและชัดเจน
2.4 มีชองทางและส่ือประชาสัมพันธใหสามารถรับรู เขาถึง
ขอมูลท่ีตองการไดงาย
3. ดานส่ิงสนับสนุนทางวิชาการ
3.1 ส่ือ/คูมือ/แนวทาง/วัสดุอุปกรณ สอดคลองกับความ
ตองการ
3.1 ส่ือ/คูมือ/แนวทาง/วัสดุอุปกรณ เพียงพอกับความตองการ

ขอเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีตองการใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคหรือกรมควบคุมโรค ปรับปรุง หรือสนับสนุน
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม
โปรดสงแบบสอบถามกลับมายัง สํานัก...................................../ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี......... จังหวัด.................โทรศัพท ............................
โทรสาร........................................................................ภายในวันท่ี.........................................................................
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล

(ระดับสํานัก/สถาบัน/สคร.)
1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.2 : ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสมในการ
ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 3
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

4.1 การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การท่ีผูสงซึ่งอาจเปนบุคคล กลุมชน หรือสถาบัน ถายทอดสารท่ีอาจ
เปน เรื่องราว ขาวสาร ขอมูล ความรู แนวคิด เหตุการณตางๆ  ฯลฯ โดยอาศัยชองทางในการถายทอดไปยังผูรับ ซึ่งอาจเปนบุคคล กลุม
ชน หรือสถาบัน เพ่ือใหผูรับ รับทราบสารนั้นรวมกัน

4.2 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสอันท่ีจะเกิดผลอันไมพึงประสงค  หรือโอกาสท่ีจะเกิดผลเสียตอสุขภาพ
4.3 ประชาชนกลุมเปาหมาย หมายถึง ประชาชนท่ีหนวยงานมีความตองการพัฒนาใหมีพฤติกรรมปองกันควบคุมโรค

หรือภัยสุขภาพท่ีถูกตองและเหมาะสม
4.4 โรค และภัยสุขภาพ หมายถึง โรคและภัยสุขภาพ ท่ีเปนจุดเนนของกรมฯ และ/หรือ โรคและภัยสุขภาพ ท่ีเปน

ปญหาของพ้ืนท่ี โดยหนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัดของหนวยงาน อยางนอย 1 โรค หรือ 1 กลุมโรค
4.5 มีความรู หมายถึง ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูเรื่อง โรคหรือภัยสุขภาพท่ีหนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัด

ในประเด็น 1.สาเหตุของโรค 2.สถานการณโรค 3.การติดตอ 4.อาการความรุนแรง 5.การรักษา 6.การปองกันและควบคุมโรค (อาจครบ
หรือไมครบทุกประเด็นก็ได)

การจัดระดับความรูคิดจากคะแนนการทดสอบความรู ดังนี้
ระดับสูง คะแนน ≥ รอยละ 67
ระดับปานกลาง คะแนน = รอยละ 34 – 66.9
ระดับต่ํา คะแนน ≤ รอยละ 33.9

4.6 ความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยง  หมายถึง ภาพรวม/ความคิดเห็นของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีความ
พึงพอใจตอความรู  ขอมูลขาวสาร รูปแบบสื่อสารความเสี่ยงฯ ผานชองทาง การท่ีไดรับเก่ียวกับโรคหรือภัยสุขภาพท่ีหนวยงาน
คัดเลือกใหเปนตัวชี้วัดโดยมีความเห็นวา (1) มีประโยชน (2) นาสนใจ (3) เขาใจงาย (4) ถูกตอง (5) รวดเร็ว (6) พอเพียง

การจัดระดับความพึงพอใจ คิดจากคะแนนการทดสอบความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับมาก คะแนน ≥ รอยละ 67
ระดับปานกลาง คะแนน = รอยละ 34 – 66.9
ระดับนอย คะแนน ≤ รอยละ 33.9

4.7 พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตัวของกลุมเปาหมาย ท่ีทําใหตนเอง
ครอบครัว และชุมชน ไมเสี่ยงตอโรคหรือภัยสุขภาพท่ีหนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัด

การจัดระดับพฤติกรรมสุขภาพคิดจากคะแนนทดสอบ พฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
ระดับเหมาะสมมาก คะแนน ≥ รอยละ 67
ระดับเหมาะสมปานกลาง คะแนน = รอยละ 34 – 66.9

ระดับเหมาะสมนอย คะแนน ≤ รอยละ 33.9
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5. สูตรการคํานวณ :
5.1 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูระดับสูง

= จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนความรูระดับสูงX 100
ประชาชนกลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ

5.2 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยงระดับมาก
= จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับสูงX 100

ประชาชนกลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ
5.3 รอยละของประชาชนกลุมกลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมมาก

= จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมมากX 100
ประชาชนกลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ

5.4 ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตอง เหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ = ข้ันตอนท่ี 1 + ข้ันตอนท่ี 2 + ข้ันตอนท่ี 3 + ข้ันตอนท่ี 4
+ ข้ันตอนท่ี 5
6. เกณฑการใหคะแนน :
ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสมในการ
ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ระดับคะแนน ระดับข้ันของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

1 คะแนน 
1 คะแนน  
1 คะแนน   

0.5 คะแนน    
1.5 คะแนน     

เปาหมายความสําเร็จ : ข้ันตอนท่ี 3 (รอบ 6 เดือน) /ข้ันตอนท่ี 4 (รอบ 9 เดือน) /ข้ันตอนท่ี 5 (รอบ 12 เดือน)
7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ไมมี

8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
กําหนดเปนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ดังนี้

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ
ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยง
เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสมใน
การปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ระดับ 2558 2559 2560
- หนวยงาน

รายงาน
-
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน

1 1.1 มีการวิเคราะหความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ท่ี
รับผิดชอบ หรือ ตามบริบทปญหาในพ้ืนท่ี 0.3 คะแนน
1.2 มีการกําหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ีตองการ 0.3 คะแนน
1.3 มีการวิเคราะหพฤติกรรมท่ีหนวยงานคัดเลือกและ
แกไขตามหลักทฤษฏีพฤติกรรมศาสตร 0.4 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
1.1 มีการวิเคราะหสถานการณและความเสี่ยง โรคและภัย
สุขภาพท่ีรับผิดชอบ หรือ ตามบริบทปญหาในพ้ืนท่ี ได 0.3
คะแนน

- หากไมมีการอางอิงตามหลักทฤษฏี หรือ ขอมูลทาง
ระบาดวิทยา หัก 0.1 คะแนน
1.2 มีการกําหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคใหเชื่อมโยง
หรือสอดคลองกับขอ 1.1 ได 0.3 คะแนน

- ไมมีความเชื่อมโยงหรือสอดคลองกับขอ 1.1
หัก 0.1 คะแนน
1.3 มีการวิเคราะหปจจัยพฤติกรรมท่ีเก่ียวของ ท่ีหนวยงาน
คัดเลือกและแกไขตามหลักทฤษฏีพฤติกรรมศาสตร
ได 0.4 คะแนน

- หากไมมีการอางอิงตามหลักทฤษฎี หัก 0.3 คะแนน

1.1รายงานการประชุมการวิเคราะห
ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพท่ี
รับผิดชอบ หรือ ตามบริบทปญหา
ในพ้ืนท่ี
1.2 รายงานการประชุมการกําหนด
พฤติกรรมสุขภาพ
1.3 รายงานการวิเคราะห
พฤติกรรมท่ีหนวยงานคัดเลือกและ
แกไขตามหลักทฤษฏีพฤติกรรม
ศาสตร

2 มีการจัดทําแผนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
2.1 มีแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับข้ันตอนท่ี 1
ได 1 คะแนน

- ไมมีรายละเอียดกิจกรรม หัก 0.1 คะแนน
- ไมมีรายละเอียดระยะเวลาการดําเนินการหัก 0.1

คะแนน
- ไมมีผลผลิตกิจกรรม หัก 0.1 คะแนน

2.2 ไมมีแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับข้ันตอนท่ี 1
ได 0 คะแนน

1 แผนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป
2560 ท่ีสอดคลองกับข้ันตอนท่ี 1
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน
3 มีการดําเนินการตามแผนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
มีการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนครบถวน

1.1 รอบ 6 เดือนดําเนินการครบถวนได 0.3 คะแนน
1.2 รอบ 9 เดือนดําเนินการครบถวนไดคะแนนเพ่ิม 0.3

คะแนน
1.3 รอบ 12 เดือนดําเนินการครบถวนไดคะแนนเพ่ิม

0.4 คะแนน
(ทุกไตรมาสหากไมมีการระบุปญหา อุปสรรค และขอคนพบ
หักขอละ 0.05 คะแนน)

1 รายงานผลการดําเนินการตาม
กิจกรรมท่ีกําหนดในแตละไตรมาส
ตามเวลาท่ีกําหนด โดยมีการระบุ
ปญหา อุปสรรค และขอคนพบ

4 ดําเนินการสํารวจ ความรู ความพึงพอใจ พฤติกรรมฯ
ของประชาชนกลุมเปาหมาย 0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
4.1 ดําเนนิการสํารวจฯ ของกลุมเปาหมายท่ีกําหนด ได
0.5 คะแนน
4.2 ไมไดดําเนินการสํารวจ ได 0 คะแนน
(หากไมมีการระบุปญหา อุปสรรค และขอคนพบ หักขอละ
0.05 คะแนน)

1.หลักฐานการดําเนินการสํารวจฯ
ของกลุมเปาหมาย เชน รูปถายการ
ดําเนินการสํารวจฯ, รายงานบันทึก
การสํารวจ เปนตน
๒.รายงานผลการสํารวจและสรุปผล
การดําเนินงานพรอมท้ังระบุ ปญหา
อุปสรรค และขอคนพบ

5 ผลการสํารวจความรูของประชาชนกลุมเปาหมายเรื่องโรค
และภัยสุขภาพท่ีหนวยงานกําหนด 0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน

กิจกรรม หนวย
วัด ระดับการใหคะแนน

รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องโรคและ
ภัยสุขภาพ
ระดับสูง

รอย
ละ

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
76 78 80 82 84

1.สรุปรายงานผลการสํารวจความรู
เรื่องโรคและภัยสุขภาพท่ีหนวยงาน
กําหนดของประชาชนกลุมเปาหมาย
ฯ
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน

5
(ตอ)

ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยงของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย เรื่องโรคและภัยสุขภาพท่ี
หนวยงานกําหนด 0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน

กิจกรรม หนวย
วัด ระดับการใหคะแนน

รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจตอการ
สื่อสารความเสี่ยง
ระดับมาก

รอย
ละ

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
86 88 90 92 94

1. สรุปรายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยง
เรื่องโรคและภัยสุขภาพท่ีหนวยงาน
กําหนดของประชาชนกลุมเปาหมาย

ผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพท่ีหนวยงานกําหนด ของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย 0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน

กิจกรรม หนวย
วัด ระดับการใหคะแนน

รอยละของ
กลุมเปาหมายท่ีมี
พฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสมมาก

รอย
ละ

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
76 78 80 82 84

1.สรุปรายงานผลการสํารวจ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีหนวยงาน
กําหนด ของประชาชน
กลุมเปาหมาย

10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 9 เดอืน ถึงข้ันตอนท่ี 4
รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล : จากเอกสารแผนงานโครงการ รายงานการประชุม สรุปเอกสารผลการดําเนินงาน รายงานในระบบ Estimates SM และ
ผลการสํารวจ
12.วิธีการจัดเก็บขอมูล : ในระบบ Estimates SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560

14. แบบฟอรมท่ีใช : ไมมี

15. ผูกํากับตัวช้ีวัด : สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โทรศัพท : 0-2590-3860
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ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นางสาวนิพา  ศรีชาง 02 590 3967 srichang_ncd@hotmail.com

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :

ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

1. นางสาวนิพา  ศรีชาง 02 590 3967 srichang_ncd@hotmail.com
2. นางสาวลวิตรา  กาวี 02 590 3967 kookkik.lawitra@gmail.com
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล

ตัวช้ีวัดระดับกรม (กอง สํานัก และ สถาบัน)
1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.3 : ระดับความสําเสร็จของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 4
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) หมายถึง ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค ท่ีประกอบดวย 1) โครงสรางการบริหารสั่งการในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 2) ระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
สงตอขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยทางสาธารณสุขท่ีไดรับการวิเคราะหประมวลผลแลวไปยัง EOC เพ่ือแจงเตือน
ผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของในสวนกลาง และเพ่ือใชขอมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการตอบโตภาวะฉุกเฉินจน
สามารถควบคุมโรคและภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

Incident Command System (ICS) หมายถึง ระบบการบัญชาการเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของ
กรมควบคุมโรค ไดแก โครงสรางการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังบทบาทหนาท่ีของหนวยงานภายใต ICS, แนว
ทางการประสานงาน, การสงตอขอมูล, และสายการบัญชาการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ Emergency
Operation Center (EOC) กรมควบคุมโรค

Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนยุทธวิธีสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ท่ีกําหนดข้ึนโดยผู
บัญชาการเหตุการณรวมกับกลุมยุทธศาสตรภายใต ICS ท่ีกําหนดเปาหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร และวิธีการปฏิบัติการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังหนวยงานท่ีนําไปปฏิบัติ

แผนประคองกิจการสําหรับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (BCP) หมายถึง แผนปฏิบัติการท่ี
ถูกจัดเตรียมในภาวะปกติ เพ่ือใชในการระดมอัตรากําลังบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข โดยจัดสรรบุคลากรสําหรับประคองกิจการท่ีจําเปนและสําคัญของหนวยงานตนเองไว และสนับสนุน
บุคลากรท่ีเหลือใหกับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคในอัตรารอยละ 10 25 50 หรือท้ังหมดข้ึนอยูกับระดับ
ภาวะฉุกเฉินท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด

All-Hazards Plan หมายถึง แผนปฏิบัติการควบคุมทุกโรคและภัยสุขภาพ สําหรับหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพรอมดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไดทันตอ
สถานการณ และมีประสิทธิภาพ ใชในกรณีท่ีมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

5. สูตรการคํานวณ : นับจากข้ันตอนการดําเนินงานตามหัวขอท่ี 9
6. เกณฑการใหคะแนน : ….
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอน
การดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

1 
2 
3 
4 
5 
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7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ไมมี
8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

จํานวนศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

จํานวน - 1 14

ระดับความสําเสร็จของศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ระดับ ตัวชี้วัดใหม ป 2560

9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
ข้ันตอน

ท่ี
รายละเอียดการดําเนินงาน ระดับ

คะแน
น

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินผล

1 ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP รวมถึงการ
จัดการอบรม ICS เบื้องตนเพ่ิมเติม ให
เจาหนาท่ีรับทราบรอยละ 100 (กรณีท่ีมี
บุคลากรใหมและผูท่ียังไมผานการอบรม)

1 - แผน BCP ของแตละหนวยงานท่ีไดรับ
การทบทวนปรับปรุง และเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการหนวยงาน
- รายชื่อผูผานการอบรม ICS เบื้องตน
(หลักสูตร ICS 9 ชั่วโมง)

2 มีแผน All-Hazards Plan ไมนอยกวา
5 โรค/ภัยสุขภาพ

1 - EOC กรมควบคุมโรค มีแผน All-
Hazards Plan ไมนอยกวา 5 โรค/
ภัยสุขภาพ

3 มีการนําระบบการบัญชาการเหตุการณ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS) มาใชจริงอยาง
นอย 1 ครั้ง (กรณีไมมีเหตุการณฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขเกิดข้ึน ตองกําหนดการซอมแผน
ซึ่งอาจเปนการซอมอภิปรายบนโตะ หรือฝก
ปฏิบัติจริง)

1 - มีการจัดทําและปฏิบัติงานตาม IAP
ของเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข
- หรือ รายงานการซอมแผนในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

4 เจาหนาท่ีในแผน BCP ไดรับการอบรมตาม
บทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้
- บทบาทหนาท่ี Situation Awareness
Team อบรมอยางนอย รอยละ 80
- บทบาทหนาท่ี Operation Team อบรม
อยางนอย รอยละ 80
- บทบาทหนาท่ีอ่ืนๆตามกลุมภารกิจใน
โครงสราง ICS&EOC อบรมอยางนอย รอยละ 50

1 - รายชื่อผูผานการอบรมบทบาทหนาท่ี
Situation Awareness Team
- รายชื่อผูผานการอบรมบทบาทหนาท่ี
Operation Team
- รายชื่อผูผานการอบรมบทบาทหนาท่ี
อ่ืนๆตามกลุมภารกิจในโครงสราง
ICS&EOC

5 นําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงหรือพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)

1 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ใน
แตละกลุ มภาร กิจตามโครงสร า ง
ICS&EOC
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10. เปาหมาย : ข้ันตอนท่ี 1 - 5 สามารถดําเนินการไปพรอมๆ กันได ตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณ โดย
ไตรมาสท่ี 1 (รอบ 3 เดือน) ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 ได
ไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 2 ได
ไตรมาสท่ี 3 (รอบ 9 เดือน) ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 และ 4 ได
ไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 5 ได

11. แหลงขอมูล : รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน ในระบบ Estimates SM
12.วิธีการจัดเก็บขอมูล : ในระบบ Estimates SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560

14. แบบฟอรมท่ีใช : ไมมี
15. ผูกํากับตัวช้ีวัด :

ระดับกรม
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นายแพทยธนรักษ  ผลิพัฒน
ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา

0 2590 1776 kepidem@gmail.com

ระดับหนวยงาน
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นางนิตยา  พันธุเวทย 02 590 3979 nitayabh@gmail.com

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
น.พ.เจษฎา  ธนกิจเจริญกุล
นายแพทยชํานาญการ

0 2590 1793 Jessada.tha@gmail.com

น.ส.ประภาศรี  สามใจ
นักวิชาการสาธารณสุข

0 2590 1793 Pat172012@gmail.com

น.ส.วัชราภรณ  ยุบลเขต
นักวิชาการสาธารณสุข

0 2590 1793 aun-aun-@hotmail.com

น.ส.วรรณี  ศรีสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

0 2590 1793 Ta-liw-o@hotmail.com

ระดับหนวยงาน
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
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1. นางสาวปยนุช จันทรอักษร 02 590 3979 piya-chan@hotmail.com
2. นายจําเริญ บุญยรังษี 02 590 3979 aum0908@gmail.com

17. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด :
17.1 สํานักวิชาการสวนกลาง และสถาบัน
17.2 กองบริหาร รวมดําเนินการเฉพาะข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับ ICS & EOC กรมควบคุมโรค



81

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล

1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 10
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

NCD Clinic Plus หมายถึง คลินิก/ศูนย/เครือขายของคลินิกในสถานบริการ ท่ีเชื่อมโยงในการ
บริหารจัดการและดําเนินการทางคลินิกใหเกิดกระบวนการ ปองกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคเรื้อรังแกบุคคล
ท่ีเขามารับการวินิจฉัยโรค กลุมเสี่ยงสูงมาก และกลุมปวยเพ่ือการดูแลลดปจจัยเสี่ยง/โอกาสเสี่ยง รักษา ควบคุม
ความรุนแรงของโรค เพ่ิมความสามารถการจัดการตนเอง และสงตอการรักษาดูแลท่ีจําเปนในระหวางทีมใน/
ระหวางทีมและเครือขายการบริการ โดยมีการประเมินคุณภาพครอบคลุมท้ังการประเมินกระบวนการตาม 6
องคประกอบ และการประเมินผลลัพธตัวชี้วัดการบริการ

สถานบริการ หมายถึง คลินิกโรคไมติดตอ ของโรงพยาบาลศูนย (รพศ.) โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.)
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โดยมุงเนน 4 โรคเปาหมายหลัก ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต)

กลุมเปาหมายผูรับบริการ ไดแก กลุมเสี่ยงสูง ในท่ีนี้หมายถึง pre-DM , pre-HT กลุมปวยท่ีเปนโรค
และกลุมปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน

เปาประสงคของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
1. กลุมโรค/ปวยสามารถควบคุมสภาวะของโรคไดตามคาเปาหมาย (Controllable)
2. ลดภาวะแทรกซอนของระบบหลอดเลือด (Vascular Complication and Related)
3. ผูมารับบริการในสี่โรคเปาหมายหลักขางตนสามารถควบคุม ปองกันปจจัยเสี่ยงรวม/โอกาสเสี่ยง

ไดหรือดีข้ึน (Control Behavioral, Physiological, Biochemical Risk, Social and
Environmental Determinants)

4. ลดอัตราการเสียชีวิตท่ีสัมพันธโดยตรงจากโรคเรื้อรังในผูปวยท่ีมารับบริการ ในชวงอายุ 30 - 70
ป (Premature Death Rate)

องคประกอบหลักของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ครอบคลุมท้ัง 2 สวน ไดแก
1. การประเมินกระบวนการ ตาม 6 องคประกอบ ไดแก ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การ

ปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน (50 คะแนน)

2. การประเมินผลลัพธตัวชี้วัดการบริการ (50 คะแนน)
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วิธีการดําเนินงานเพ่ือประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
1. สถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ทุกแหงประเมินตนเอง พรอมท้ังสงรายงานผลการ

ประเมินตนเอง
2. ทีมประเมินลงพ้ืนท่ีประเมินกระบวนการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ของสถานบริการ

สาธารณสุข พรอมท้ังสงรายงานผลสรุปการลงพ้ืนท่ี
3. สถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) สงรายงานผลลัพธการบริการตามตัวชี้วัด

5. สูตรการคํานวณ : รอยละของสถานบริการท่ีผานเกณฑการประเมินฯ

จํานวนสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ท่ีผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพNCD Clinic Plus ตั้งแตระดับดีข้ึนไป x 100
จํานวนสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ท้ังหมด

จํานวนสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ท่ีผานเกณฑการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ระดับดีข้ึนไป หมายถึง ผานเกณฑการประเมิน คะแนน 70-100 คะแนน มากกวาหรือเทากับรอยละ 60

6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ข้ันตอน
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
งานพัฒนา
คุณภาพ.NCD
Clinic Plus

1 
2  
3   
4    
5     

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : -
8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 การจัดทําแนวทางมาตรฐานการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ป
2560

- วิเคราะหผลการดําเนินงานป 2559
พรอมท้ังวางแนวทางการดําเนินงาน

1 1. แตงตั้งคณะท่ีปรึกษา และ
คณะทํางาน
2. รายงานการประชุมการปรึกษาหารือ
จัดทําคูมือดําเนินงานประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus ป 2560 พรอมเสนอ

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ.
2558 2559 2560

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus

รอยละ - - เปนตัวช้ีวัด
ใหม
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

ประเมินคุณภาพNCD Clinic Plus ป
2560

ผูบริหารรับทราบ
3. คูมือดําเนินงานประเมินคุณภาพNCD
Clinic Plus ป 2560

2 การสื่อสารชุดมาตรฐานการบริการปองกัน
ควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
สําหรับสถานบริการสาธารณสุขและแนว
ทางการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ผานชองทางตางๆอยางนอย 2 ชองทาง

1 1. หนังสือเชิญประชุม
- เอกสารประกอบการประชุม
- สรุปผลการประชุมพรอมเสนอ
ผูบริหารรับทราบ
2. การสื่อสารผานชองทาง Web site

3 การติดตามผลการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560 รอบ 6 เดือนแรก
(ต.ค.59-มี.ค.60)

1 1.หนังสือติดตามผลการประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus ฯ
2.รายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560 รอบ 6 เดือนแรก
(ต.ค.59-มี.ค.60) รายเขตบริการ
สาธารณสุขและในภาพรวมประเทศ

4 การติดตามผลการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560 รอบ 6 เดือนหลัง
(เม.ย.-ก.ย.60)

1 1.หนังสือติดตามผลการประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus ฯ
2.รายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560 รอบ 6 เดือนหลัง
(เม.ย.-ก.ย.60) รายเขตบริการ
สาธารณสุขและในภาพรวมประเทศ

5 5.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus ป 2560 พรอม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอตอสํานัก
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

5.รอยละของสถานบริการท่ีผานเกณฑ
NCD Plus ระดับดีข้ึนไป

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
40 45 50 55 60

เกณฑการวัด
ความสําเร็จ
(คะแนน)

วันท่ีสงรายงานจาก
สํานักฯไปยังสํานัก

ตรวจราชการ
0.1 29 กันยายน 2560
0.2 28 กันยายน 2560
0.3 27 กันยายน 2560
0.4 26 กันยายน 2560
0.5 25 กันยายน 2560

0.5

0.5

รายงานผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus ป 2560
พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอ
ตอสํานักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข
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10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 2
รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 12 เดอืน ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล :
1. สคร.1-12 จัดสงรายงานผลการประเมินคลินิก NCD คุณภาพมายังกลุมพัฒนาระบบ

สาธารณสุข สํานักโรคไมติดตอ
2. กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข  สํานักโรคไมติดตอ รวบรวมรายงานจากขอ 1 มาจัดทําเปน

รายงานผลการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ป 2560 รายเขตบริการสาธารณสุขและใน
ภาพรวมประเทศ
12.วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
คํารับรอง ฯ ของหนวยงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันท่ี 25 มี.ค. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
ลงในระบบ Estimates

2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
คํารับรอง ฯ ของหนวยงานรอบ 9 เดือน (ภายในวันท่ี 25 มิ.ย.60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงใน
ระบบ Estimates

3. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
คํารับรอง ฯ ของหนวยงานรอบ 12 เดือน (25 ก.ย. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560

14. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย : -
15. ผูกํากับตัวช้ีวัด

ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด กลุม โทรศัพท E-mail

1. แพทยหญิงสุมนี วัชรสินธุ กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 0 2590 3965 wsu_1978@hotmail.com

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :

ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด กลุม โทรศัพท E-mail

1.นางสาวศกลวรรณ แกวกลิ่น กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 0 2590 3963 annyou@live.com
2.นางสาวอามีนะห เจะปอ กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 02 590 3963 marieskiku32@gmail.com
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล

1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.3 : ระดับความสําเร็จของการปองกันการจมน้ํา
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 10
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

4.1 เด็ก หมายถึง เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ซึ่งตามอุบัติการณจะพบวาการจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ของเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป

4.2 การตกน้ํา จมน้ํา (Drowning) หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลใดเสียภาวะของการหายใจหรือการหายใจ
ออนแรงไป อันเนื่องมาจากทุกสวนของรางกายรวมทั้งระบบทางเดินหายใจอยูใตน้ําหรืออยางนอยใบหนาหรือ
ระบบทางเดินหายใจถูกปกคลุมอยูใตน้ําในน้ําหรือของเหลวชนิดอ่ืนใด ซึ่งมีผลทําใหบุคคลนั้นถึงแกความเสียชีวิต
หรือรางกายผิดปกติหรือไมผิดปกติไปก็ได

4.3 การดําเนินงานปองกันการจมน้ํา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการตางๆ เพ่ือปองกันเด็กจมน้ํา เชน การดําเนินงาน
ปองกันการจมน้ําในเรื่องนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การดําเนินการ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การใหความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝกปฏิบัติการ
ชวยฟนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล

4.4 ผูกอการดี หมายถึง ทีมท่ีมีการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ
4.5 ผูกอการดีท่ีผานการรับรอง หมายถึง ทีมท่ีมีผลการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ ผานตามเกณฑ

ท่ีกําหนดใน 10 องคประกอบไดแก องคประกอบดานนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณและขอมูล การจัดการ
แหลงน้ําเสี่ยง การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การใหความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด
การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล

4.6 ผูกอการดีระดับทองแดง หมายถึง ทีมท่ีมีผลการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ ผานตามเกณฑ
ท่ีกําหนดใน 6 องคประกอบไดแก องคประกอบดานสถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การดําเนินการ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การใหความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ

5. สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ

6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จของการ
ปองกันการจมน้ํา

1 
2  
3   
4    
5     
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7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : -

8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 จัดทําสถานการณขอมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก
และกําหนดคาเปาหมายในการสรางทีมผูกอการดีฯ
ในแตละจังหวัด

0.5 สถานการณการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ของเด็ก และคาเปาหมายในการสราง
ทีมผูกอการดีฯ

2 พัฒนาศักยภาพเครือขายและสนับสนุนการสรางทีม
ผูกอการดีฯ ในระดับพ้ืนท่ี
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือขาย

ในการเปนวิทยากรตามหลักสูตรวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการดําเนนิงาน

ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา

1 - สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพเครือขายฯ

- สรุปการประชุมปฏิบัติการเพ่ือ
ถอดบทเรียนฯ

- แนวทางการดําเนินงานผูกอการดี
(Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา
(ฉบับปรับปรุง)

3 จัดเวทีสัมมนา: Merit Maker… Drown No More 2016
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการสรางทีมเครือขายผูกอการดีฯ
(ทีมใหม) ในระดับพ้ืนท่ี

1 สรุปการประเมินผลการจัดเวทีสัมมนาฯ

4 ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ี และติดตาม
การดําเนินงานของพื้นที่เพ่ือใหเกิดผูกอการดีปองกัน
การจมน้ําระดับทองแดง

1 หนังสือหรือสื่อหรือเอกสารเพ่ือ
สนับสนุนใหแกพ้ืนท่ี

5 - เกิดทีมเครือขายผูกอการดฯี ระดับทองแดง (ทีมใหม)
เกณฑการวัดความสําเร็จ คะแนน

< 50 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง 0
51 - 100 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง 0.3
101 - 150 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง 0.6
151 - 200 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง 0.8
> 200 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง 1.0

- ทบทวนวรรณกรรมแผนความปลอดภัยทางน้ํา

1.5 - สรุปผลการการดําเนินงาน
“ผูกอการด.ี..ปองกันการจมน้ํา”
พรอมระบุปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารสํานัก
โรคไมติดตอ

- รายงานการทบทวนวรรณกรรมแผน
ความปลอดภัยทางน้ํา (ฉบับราง)

10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 3

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

ระดับความสําเร็จของการปองกันการจมน้ํา ข้ันตอน - 5 5
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รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 4
รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

12. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560

13. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย : –

14. ผูกํากับตัวช้ีวัด
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ 0 2590 3976 jew_suchada@hotmail.com

15. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1. นางสาวสม เอกเฉลิมเกียรติ 0 2590 3976 som_atat@yahoo.com
2. นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท 0 2590 3976 nannaphatmuoy@gmail.com
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ 

1) ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 : ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงาน 
2) หน่วยวัด :  ระดับ   
3) น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
4) คําอธิบายตัวช้ีวัด:   
 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพหมายถึง กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ฯมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ฯของหน่วยงานหรือมีการนําผลิตภัณฑ์ฯไปใช้ประโยชน ์  
 ผลิตภัณฑ์ฯหลักท่ีนํามาประเมินความพึงพอใจ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีกรมมีภารกิจโดยตรงในการจัดหาให้ได้มา 
หมายถึง มาตรการ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางและหลักสูตร สําหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ฯ หลักท่ีผ่านมาตรฐานท่ีกรมฯกําหนด 
 ผลิตภัณฑ์ฯทางวิชาการท่ีนํามาประเมินความพึงพอใจ คือ ผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีกรมฯจําเป็นต้องจัดหาให้ได้มา
เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ฯ หลัก  หมายถึง นวัตกรรม วิชาการ(องค์ความรู้ งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลการประเมิน ข่าวกรอง  
ฐานข้อมูลวิชาการ ฐานข้อมูลเพ่ือการอ้างอิง ฐานข้อมูลระบาดวิทยา) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฯท่ีผ่านมาตรฐานท่ีกรมฯกําหนด 
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีนํามาประเมินความพึงพอใจ คือผลิตภัณฑ์ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2554-2559 
5) สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมของจํานวนลูกค้าหรือผู้ใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ฯ ของทุกผลิตภณัฑ์ 
 
ผลรวมของจํานวนลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
ตัวอย่างเช่น  
ผลิตภัณฑ์ ท่ี 1 ประเมิน 100 คน มีความพึงพอใจ 70 คน  
ผลิตภัณฑ์ ท่ี 2 ประเมิน 200 คน มีความพึงพอใจ 130 คน 
เพราะฉะนั้น ความพึงพอใจเท่ากับ 
 
 
 
 
6) เกณฑ์การให้คะแนน:  

6.1ความสําเรจ็สําเร็จของการดําเนินงาน ระดับ สํานัก สถาบัน สคร. แบ่งเป็น 5 ข้ันตอน 
 

คะแนน 
ความสําเร็จ 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
1 /     
2 / /    
3 / / /   
4 / / / /  
5 / / / / / 

7) เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ไม่มี 
8) ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด: 

X 100 

 
     (70+130) 
     (100+200) 

X 100 = 66.66 % 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
สั ด ส่ ว น ข อ ง ลู ก ค้ า ห รื อ ผู้ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพมีความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์ฯ ของกรมควบคุมโรค 

 
ร้อยละ 

 
81.10 

 
86.10 

 
90.80 

 
93.22 

 
 

94.35 
 
- 

9)รายละเอียดการดําเนินการ 
โดยท่ี :พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละข้ันตอน ดังนี ้
ข้ัน 
ตอนท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 จัดทําแผนงานประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ฯโดยมีการกําหนดผลิตภัณฑ์ฯหลักท่ีจะทําการ
สํารวจความพึงพอใจ 
(หรือกรณีท่ีหน่วยงานไม่มีผลิตภัณฑ์ฯ หลักสามารถเลือก
ผลิตภัณฑ์ฯ วิชาการท่ีลูกค้าไดน้ําไปใช้ประโยชน์ มา
ประเมินได)้ โดยผลิตภัณฑ์ฯหลัก(หรือผลิตภัณฑ์วิชาการ)
นั้นต้องสนับสนุนจุดเน้นของกรมควบคุมโรคหรือแก้ปัญหา
ในพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ: 
1. สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ฯหลักท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นและ
ได้มาตรฐาน ท่ีทําการประเมินความพึงพอใจมีจํานวน
อย่างน้อยร้อยละ 50ของผลิตภัณฑ์ฯหลักท่ีผลิตท้ังหมด
ในปี 2554-2559 
2. ในกรณีท่ีประเมินฯผลิตภัณฑ์ครบ ร้อยละ 50 แล้ว 
ในปีท่ีผ่านมา จะต้องทําการประเมินเพ่ิมเตมิอีก 
อย่างน้อย จํานวน 1 เรื่อง ในปีงบประมาณนี ้
3. กรณีท่ียังมีผลิตภัณฑ์ฯ หลักท่ียังไม่ประเมินต้องทํา
การประเมินผลิตภัณฑ์ฯ หลักให้ครบท้ังหมดก่อนจึงจะ
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ฯ วิชาการมาประเมินแทนได ้

แนบหลักฐาน : ในระบบ EstimatesSMดังนี้ 
1.แผนการดําเนินงานประเมินความพึงพอใจฯ 
2.หน่วยงานจัดส่งแบบรายงานผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปีงบประมาณ 2560 
ภายในวันท่ี 25ธันวาคม 2559 
 

2 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจฯท่ีสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ฯ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจตามท่ีกรมฯแนะนํา  
 

แนบหลักฐาน : ในระบบ Estimates SM ดังนี ้
1. รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ
ในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate SM 
2.แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
ภายในวันท่ี ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560 
หมายเหตุ :แนะนํา ให้ ใช้แบบฟอร์มในการ
ประเมินความพึงพอใจท่ีกําหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 2 

3 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึง
พอใจเรียบร้อยโดยให้มีจํานวนผู้ประเมินมากพอท่ีจะเป็น

แนบหลักฐาน : ในระบบ Estimates SM ดังนี้   
1.รายงานผลความก้าวหนา้การดําเนินโครงการ 
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ข้ัน 
ตอนท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

ตัวแทนกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ 
หมายเหตุ : 
1.แนะนําใหมี้ผู้ตอบแบบประเมิน อย่างน้อย140 คน 
2. ถ้ากลุ่มเป้าหมายต่ํากว่า 140 คน ให้เก็บข้อมูลทุกคน 

SAR โดยให้ระบุจํานวนผู้ตอบแบบประเมินท่ีเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ภายในวันท่ี 25 
มิถุนายน 2560 

4 จัดทําสรุปรายงานสิ่งท่ีลูกค้าพึงพอใจและไม่พึงพอใจ การ
นําไปใช้ประโยชน์ (โดยระบุสัดส่วนของผู้ถูกประเมินท่ีมี
การนําไปใช้ประโยชน์ และระบุประเภทของการนําไปใช้
ประโยชน)์และสิ่งท่ีควรปรับปรุงสําหรับผลิตภัณฑ์ฯ 
แต่ละชิ้นท่ีทําการประเมินดําเนินการ 

แนบหลักฐาน : ในระบบ Estimates SM ดังนี้   
1. สรุปรายงานสิ่งท่ีลูกค้าพึงพอใจและสิ่งท่ีไม่
พอใจ และการนําไปใช้ประโยชน์และสิ่งท่ีควร
ปรับปรุงสําหรับผลิตภัณฑ์ฯหลักแต่ละชิน้ท่ีทํา
การประเมิน(ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560) 

5 สัดส่วนของลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ฯ ของ
หน่วยงานตามสูตรคํานวณ 
 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 79 80-84 85-89 90-94 95 

 

แนบหลักฐาน : ในระบบ Estimates SM ดังนี ้
 1.หน่วยงานจัดส่งแบบรายงานผลงานตาม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปี 2560  
2. พร้อมส่งอิเล็กทรอนิกส์ไฟลผ์ลิตภัณฑ์ฯ ท่ีทํา
การประเมินความพึงพอใจมาท่ีสถาบันวิจัยและ 
จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 
3.รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินใน 
รายงาน SAR ระบบ Estimates SM 
(ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560) 

 10) เป้าหมาย:  ข้ันตอน 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด เป้าหมาย (พ.ศ.) 

 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าหรือผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์เ พ่ือการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของหน่วยงาน 

ข้ันตอน 4 5 5 5 5 

 

 
5 

 เป้าหมายการดําเนินการ 
 10.1ดําเนินการได้ข้อท่ี 1 ในไตรมาสท่ี 1(25ธันวาคม 2559)  
 10.2ดําเนินการได้ข้อท่ี 2 ในไตรมาสท่ี 2 (25มีนาคม 2560)  
 10.3ดําเนินการได้ข้อท่ี  3  ในไตรมาสท่ี 3(25มิถุนายน 2560)  
 10.4 ดําเนินการได้ข้อท่ี4 และ 5  ในไตรมาสท่ี 4(25กันยายน 2560)  
11) แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล : สํานัก / สถาบัน / สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12 
11.1 แนบหลักฐาน : แผนการดําเนินงานประเมินความพึงพอใจฯ และ หน่วยงานจัดส่งแบบรายงานผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปีงบประมาณ 2560 ภายในวันท่ี 25ธันวาคม 2559 
11.2แนบหลักฐาน : รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate SM และ 
แบบประเมินความพึงพอใจฯภายในวันท่ี ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560 
11.3 แนบหลักฐาน : รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ SAR โดยให้ระบุจํานวนผู้ตอบแบบประเมินท่ีเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ในแบบรายงาน ภายในวันท่ี25 มิถุนายน 2560 
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11.4 แนบหลักฐาน : 
 11.4.1สรุปรายงานสิ่งท่ีลูกค้าพึงพอใจและสิ่งท่ีไม่พอใจ และการนําไปใช้ประโยชน์และสิ่งท่ีควรปรับปรุงสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ฯหลักแต่ละชิ้นท่ีทําการประเมิน(ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560) 
 11.4.2หน่วยงานจัดส่งแบบรายงานผลงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปี 2560พร้อมส่งอิเล็กทรอนิกส์ไฟลผ์ลิตภัณฑ์ฯ ท่ี
ทําการประเมินความพึงพอใจมาท่ีสถาบันวิจัยและ จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรคและ รายงานผล
ความก้าวหน้าการดําเนินในรายงาน SAR  (ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560) 
12) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
 12.1 หน่วยงานจัดส่งตามข้อกําหนดในข้อ 11 
    12.2 รายงานความก้าวหน้า ตามรายไตรมาส 
13) ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด:  

ชื่อผู้กํากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง 086 4099 794 nuttiwan2516@hotmail.com 
 
14)ผูจ้ัดเก็บตัวช้ีวัด: 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1. นางสาวอลิสรา อยู่เลิศลบ 095 9450 033 alissara2559@gmail.com 
2. นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ ์ 095 9049 654 forfayfu@gmail.com 
3. นางสาวเบญจมาศ วังนุราช 091 0462 232 ple856@hotmail.com 
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แบบสอบถามเรื่อง การใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อ……ช่ือผลิตภัณฑ์.…… 
 
คําช้ีแจงแบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเรื่องการใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ต่อ…………………………..ข้อมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ.................................. 
 
ส่วนท่ี 1 โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือใส่เครื่องหมาย� ในช่องคําตอบตามความคิดเห็นของท่าน 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป(ปรับเลือกตามความต้องการ) 
 
เพศ  [   ] หญิง   [   ]ชาย 
 
อายุ  [   ] ต่ํากว่า 25 ป ี  [   ] 26 – 35 ป ี  

[   ] 36 – 45 ป ี  [   ]46 – 55 ป ี   
[   ]มากกว่า 55 ปีข้ึนไป 

 
วุฒิการศึกษา 

[   ] ต่ํากว่าปริญญาตรี              [   ]ปริญญาตรี                 
[   ]สูงกว่าปริญญาตรี 
 

ตําแหน่งงาน 
[   ] แพทย์   [   ] พยาบาล 
[   ]นักวิชาการ            [   ] นักวิทยาศาสตร ์

[   ]อ่ืนๆ ระบ.ุ..................   
 

หน่วยงาน 
[   ] สสจ.   [   ] สสอ. 
[   ] โรงพยาบาล            [   ] รพสต 
[   ]อปท.   [   ]อ่ืนๆระบ.ุ............... 

 
 

ท่านทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลา...................ปี  
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2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์  
 

ใส่รูปหรือชื่อผลิตภัณฑ์  
 
 
 
 
 

1. ท่านเคยเห็น/เคยได้ยิน/เคยทราบ........................... มาก่อนหรือไม่  

 
2. ท่านเคยใช.้............./อ่าน.............../เข้าร่วม.................. หรือไม่ 

 
[   ] เคย     [   ] ไม่เคย 

3. ท่านได้รับ .....ผลิตภัณฑ์.........เม่ือใด ระบุ (เดือน/ป)ี……………. 

 
4. ท่านได้รับ ...ผลิตภัณฑ์... โดยวิธีการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [   ]สืบค้นเอง [   ] เข้าร่วมอบรม/ประชุม 
[   ]ได้รับต่อจากเพ่ือน/คนรู้จัก [   ]ได้รับแจกจากการทํางานปกติ 
[   ]ได้รับทางไปรษณีย์  [   ]ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 
[   ]อ่ืนๆ.......................................  
  

5.  ท่านได้ประโยชน์จาก .........ผลิตภัณฑ์.................ในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(จําเป็นต้องมีคําถามนี)้ 
[   ]ไม่ได้ประโยชน(์จําเป็นต้องมีคําตอบนี้) 
[   ]ติดตามข้อมูลข่าวสาร  [   ]สืบค้นข้อมูล [   ]อ้างอิง  
[   ]เผยแพร[่   ]ใช้เป็นแนวทางในการทํางาน [   ] ใช้ในการดําเนินชีวิต [   ]ใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างผลิต 
[   ]อ่ืนๆ……………….............……. 

 
 
 
 

 

 

 

 

รูป 
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ส่วนท่ี 2แบบสอบถามส่วนนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์ โดยความหมายของ
ระดับความพึงพอใจ มีดังนี้  
oหมายถึงไม่พึงพอใจ 
1 หมายถึง พอใจน้อยท่ีสุด     2 หมายถึง พอใจน้อย   
3 หมายถึง พอใจมาก  4 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
 (ให้ระบุ)
สาเหตุไม่
พึงพอใจ 

4 
พอใจ
มากท่ีสุด 

3 
พอใจ
มาก 

2 
พอใจ
น้อย 

1 
พอใจ 
น้อยท่ีสุด 

0 
ไม่พึง
พอใจ 

1. ความพึงพอใจต่อเนื้อหา        
– มีความเป็นปัจจุบัน       

– สอดคล้องตามวัตถุประสงค์       

– ตรงตามความต้องการของท่าน       

– ครบถ้วนตามความต้องการ       

– เข้าใจง่าย       

– มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ       

– ลําดับเนื้อหาต่อเนื่อง       

2. รูปแบบของผลิตภัณฑ์        
กรณีหนังสือ/เอกสาร กรณีหลักสูตร/อบรม       

ปกน่าสนใจ ชื่อน่าสนใจ       
– ขนาดตัวอักษรอ่าน
ง่าย 

– กิจกรรม
เหมาะสมกับท่าน
และผู้เข้าร่วม 

      

– ขนาดรูปเล่ม – ระยะเวลา
เหมาะสมกับท่าน
และผู้เข้ารว่ม 

      

– ภาพประกอบ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

– กิจกรรม
สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

      

*3. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในระดับใด       
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หมายเหตุ * เพื่อตอบตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการหน่วยงานให้ใช้คําตอบช่อง 3 และ 4 
โดยมีวิธีคํานวณดังน้ี ถ้าตอบ 3 (พอใจมาก) หรือ 4 (พอใจมากที่สุด)ให้นับเป็นพึงพอใจ 
 
ส่วนท่ี 3 
ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง...............ผลิตภัณฑ์................ดังนี้  
• ด้านเนื้อหา.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ด้านรปูแบบ....................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ท่านต้องการผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้าง จากกรมควบคุมโรค  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมาท่ี 
ชื่อ.............................  
ท่ีอยู.่......................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................. 
E-mail :…………………………………………….......... 
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ตัวอยาง

รายงานผลการ.............ความพึงพอใจผลิตภัณฑกลุมที่.....
ชื่อผลิตภัณฑ..........................................

ชื่อหนวยงาน................................................................

ประจําปงบประมาณ 2559
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คํานํา

ผลิตภัณฑ ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ใหระบุชื่อผลิตภัณฑ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เปนผลิตภัณฑ ก่ียวกับ
.................................................................... งบประมาณ.......................... มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ
.......................................... โดยผลิตภัณฑ..........ประจําป............(ใหระบุชื่อผลิตภัณฑ)............................มี
วัตถุประสงค หลักคือ ( ใหระบุวัตถุประสงคของผลิตภัณฑ ) ซึ่งจะเปนประโยชน ( ใหระบุประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับ ) ตอไป



98
สารบัญ

เร่ือง
หนา

1. บทนํา.............................................................................................................................................
2. เครื่องมือท่ีใชวัด......ผลิตภัณฑ........................................................................................................
3. ผลการวิเคราะห .............................................................................................................................
4. สรุปและขอเสนอแนะ.....................................................................................................................
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บทท่ี 1
บทนํา

( ใหนําเนื้อหาจากผลิตภัณฑมาเขียน )
1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ประชากรเปาหมาย
1.4 ขนาด/จํานวนลูกคาท่ีจะทําการวัด
1.5 การสุมตัวอยาง
1.6 ระยะเวลาดําเนินการ
1.7 ขั้นตอนการดําเนินการสรางผลิตภัณฑ (ขึ้นอยูกับขั้นตอนการดําเนินงานตาม

มาตรฐาน)
1.8 เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล
1.9 วิธีการรวบรวมขอมูล
1.10 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
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บทท่ี 2

เครื่องมือท่ีใชวัด......ผลิตภัณฑ
( ใหนําเนื้อหาจากขอ 1.7-1.9 มาเขียน )
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บทท่ี 3

ผลการวิเคราะห

3.1 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
( ใหนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานจากบทท่ี 2 พอสังเขป เพื่อสงตอในหัวขอ 3.2)
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตัวอยาง

การประเมินความพึงพอใจของกลุมลูกคาตอผลิตภัณฑ โครงการสงแบบสอบถามไปให.........................
(ระบุกลุมเปาหมาย.... เครือขาย..... ) จํานวน....................ฉบับ จําแนกเปน .......................... (ระบุวาแตละ
เครือขายสงไปให ใครบาง จํานวนเทาไร.... ฉบับ) จํานวนเครือขายรวมท้ังสิ้น.............. เครือขาย ไดแก.........
(ระบุชื่อเครือขาย) แบบประเมินความพึงพอใจไดรับคืนจํานวนท้ังสิ้น............ ฉบับจํานวน............... คน คิด
เปนรอยละ.................... จําแนกเปน .............................ฉบับ คิดเปนรอยละ............. (คิดรอยละตามจํานวน
แบบประเมินท่ีรับคืนของแตละเครือขาย) ไดผลดังนี้

3.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน
ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนหญิง รอยละ ….. เปนชาย รอยละ …… สวนมากอายุระหวาง 20 –

30 ป รอยละ ….. รองลงมา คือ อายุ 31-40 ป  คิดเปนรอยละ ….. อายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ ….. อายุ
10-20 ป  คิดเปนรอยละ ….. อายุ 51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ ……. ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน (n  =  ……..)
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน ( รอยละ )

เพศ
ชาย
หญิง

อายุ
นอยกวา 25 ป

25 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 00 ป
41 – 45 ป
46 – 50 ป
51 – 55 ป
55 ปข้ึนไป
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3.2.2 ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ......................

จากการวิเคราะหพบวา ภาพรวมลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในระดับ............. ....................
( x = ......)
ลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑรายดาน ดาน.........................มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในระดับ...

ในระดับ............... ( x = ......) รองลงมาคือดาน.........................ในระดับ............... ( x = ......) ดาน.........................
ในระดับ............... ( x = ......) ดาน.........................ในระดับ............... ( x = ......) ตามลําดับ

ดังตารางท่ี 2
เม่ือพิจารณารายขอในแตละดาน พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑรายขอสูงสุดในดาน

................... ไดแก ...................................................ในระดับ............... (รอยละ = ......) (เรียงตามดานทุกดาน)
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ตารางท่ี 2 แสดงคารอยละและคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ..................... ในภาพรวมและรายด้าน (n  =  ……..)

ความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑ
............................

ระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มาก พอใช ควรปรับปรุง ไมทราบ/ไมตอบ รวม คาเฉลี่ย SD ระดับความพึง

พอใจจํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ภาพรวม 100 มาก

1. ดาน ................................... 100 มากท่ีสุด
2. ดาน ................................... 100 ปานกลาง
3. ดาน ................................... 100 มากท่ีสุด
4. ดาน ................................... 100 มาก
5. ดาน ................................... 100 มากท่ีสุด
6. ดาน ................................... 100 มาก

ตารางท่ี แสดงคารอยละและคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ..................... รายข้อ (n  =  ……..)

ความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑ
............................

ระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มาก พอใช ควรปรับปรุง ไมทราบ/ไมตอบ รวม คาเฉลี่ย SD ระดับความพึง

พอใจจํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ดาน ...................................
1.1 ..................................... 100 มากท่ีสุด
1.2 .....................................
2. ดาน ...................................
2.1 ..................................... 100

6. ดาน ...................................
6.1 ..................................... 100
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บทท่ี 4
สรุปและขอเสนอแนะ

(ใหสรุปเปนขอ ๆ ตามวัตถุประสงคของโครงการ พรอมอภิปรายวาทําไมจึงเปนเชนนั้น _why
พรอมใหขอเสนอการปรับปรุงผลิตภัณฑจากผลการวิเคราะหขอมูล_how)
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ภาคผนวก
(รูปภาพผลิตภัณฑ พรอมคําบรรยายใตภาพ ) (ถามี)

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

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

....................................................................... ....................................................................
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 2 : ดานคุณภาพการใหบริการ

(ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน (กลุม /กอง /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12)

1. ตัวชี้วัดท่ี 2.2 : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด

2. หนวยวัด : ระดับ

3. นํ้าหนัก : 5

4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 หนวยงาน หมายถึง หนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 39 หนวยงาน ประกอบดวย กลุมตรวจสอบภายใน  กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ สถาบันวิจัย จัดการความรูฯ  สํานักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอท่ัวไป  สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง
สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ  สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  สํานักวัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กลุมคุมครองจริยธรรม ศูนยกฎหมาย สถาบันปองกันควบคุม
โรคในเขตเมือง และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12

4.2 การประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณา ๒ มิติ
ประกอบดวย  มิติกระบวนการและมิติผลลัพธโดยใชมุมมองของ ADLI

Approach หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีการท่ีเปนระบบชัดเจนทําซ้ําได
Deployment หมายถึง การนําไปปฏิบัติอยางครอบคลุมทุกข้ันตอนตามแผนและทุกหนวยงาน
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูสิ่งท่ีดําเนินการ และนํามาปรับปรุงแกไข
Integration หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหบรรลเุปาหมายท่ีมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ ไดแก

เปาหมาย แผน การดําเนินงาน การวัดวิเคราะห และการปรับปรุง ท้ังในระดับกระบวนงาน หนวยงาน และองคกร
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
 มิติผลลัพธ พิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของหนวยงาน

โดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน ดังน้ี
(1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ
(2) ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ
(3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
(4) ดานคุณภาพของการใหบริการ

- ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ความรูสึกของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอการใหบริการของกรมควบคุมโรค ประกอบดวยความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ (ไมพึงพอใจ)

- รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียตอกระบวนการใหบริการของหนวยงาน ใชการคํานวณจากผลคะแนนความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียเฉลี่ยรวมทุกดาน ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตองานบริการของหนวยงาน

4.3 เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด หมายถึง เกณฑการดําเนินงาน เพ่ือใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ใหบริการ และประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอกระบวนการตางๆ ประกอบดวย

4.3.1 การวิเคราะห จําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน พิจารณาจากการวิเคราะหใหสอดคลอง
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมฯ

สําหรับหนวยงานบริหาร : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงาน โดยการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของหนวยงานภายใน
ของกรมท่ีเปนลูกคาหลัก ซึ่งแตละหนวยงานบริหารจะมีกลุมลูกคาท่ีแตกตางกันไปตามบทบาทหนาท่ี
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สําหรับสํานัก/สํานักงาน : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงาน โดยการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของหนวยงาน
ภายใน/ภายนอกของกรมท่ีเปนลูกคาหลัก ซึ่งแตละสํานัก/สํานักงาน จะมีกลุมลูกคาท่ีแตกตางกันไปตามบทบาทหนาท่ี

สําหรับสถาบัน : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือเจาหนาท่ีของรัฐ (ท่ีไมใช
เจาหนาท่ีของหนวยงาน ผูใหบริการ) หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากสวนราชการ

สําหรับ กลุมเปาหมายผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมควบคุมโรค แตละหนวยงานควรคํานึงผูรับบริการ
ตนทาง ผูรับบริการปลายทาง (โดยพิจารณา วา เปนประเภทนโยบาย  ประเภทวิชาการ หรือ ประเภทปฏิบัติการ) และสอดคลองกับ
สายโซแหงคุณคา (Value Chain) ท้ังระดับกรม และหนวยงาน อน่ึง  แมวาผูรับบริการเปนสวนหน่ึงในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แต
ควรแยกผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงออกมาเปนอีกกลุมหน่ึงเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังไดอยาง
ชัดเจนในหมวด 3 (การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย)

4.3.2 การวิเคราะหกระบวนงานของหนวยงาน พิจารณาจากกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนตาม
สายโซแหงคุณคา (Value Chain) ใหสอดคลองกับกรมฯ

4.3.3 การคัดเลือกกระบวนงานท่ีจะประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจ โดยทุกหนวยงานดําเนินการคัดเลือก
กระบวนงานบริการอยางนอย 2 งานบริการ เปนกระบวนงานเดิม 1 กระบวนงาน เพ่ือเปนขอมูลในการเปรียบเทียบผลลัพธกับปท่ีผาน
มา และกระบวนงานใหมท่ีตองการพัฒนาปรับปรุง 1 กระบวนงาน ตามการวิเคราะหสายโซแหงคุณคา (Value Chain) ของหนวยงาน

4.4 เครื่องมือการบริหารจัดการ
1. แบบประเมินใหใชตามท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กําหนด

** สําหรับหนวยงานท่ีจําเปนตองใชแบบประเมินเฉพาะ ขอใหสงแบบประเมินให กพร.พิจารณาความสอดคลอง
และเช่ือมโยง ภายในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560

** ทุกหนวยงานขอใหสงแบบประเมินท่ีจะนําไปใชให กพร. เพ่ือนําไปจัดเตรียมในระบบออนไลน ภายในวันท่ี
28 กุมภาพันธ 2560

2. การเก็บขอมูล ใหทุกหนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง และกรอกขอมูลเขาระบบออนไลนท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร
กําหนดให ภายใน 25 มิถุนายน 2560

3. การวิเคราะหขอมูล โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร และแจงผลใหหนวยงานทราบ ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

5. เปาหมาย

ตัวชี้วัด หนวยวัด ปงบประมาณ
2559 2560 2561 2562 2563

รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละ 75 80 85 90 90
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6. สูตรการคํานวณ :

รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

= คะแนนความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียเฉลี่ยรวมทุกดาน x 100

5

เกณฑ/คะแนน 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน
รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

๗0 75 80 85 90

7. เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความสําเร็จ
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5

1 คะแนน 
2 คะแนน  

3 คะแนน   

4 คะแนน    

5 คะแนน     

8. เง่ือนไขของตัวชี้วัด : (ถามี)
9. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัด หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ.
2556 2557 2558 2559

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ

87.80 - - -
รอยละความพึงพอใจของกลุมลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑของกองบริหาร - 87 - -
รอยละของความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย - - 73.38 82.96
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10. รายละเอียดการดําเนินงาน

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 1.1 วิเคราะห จําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ

หนวยงาน

1.2 วิเคราะหความคาดหวัง ความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน

1. รายงานการวิเคราะห จําแนกผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียของหนวยงาน (ตามประเภทของหนวยงาน)
ตามแบบฟอรม 1 (0.5 คะแนน)
2. รายงานการวิเคราะหความคาดหวัง ความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ตามแบบฟอรม 2 และ 3 (0.5 คะแนน)

2 2.1 วิเคราะหสายโซแหงคุณคา (Value Chain) ของหนวยงาน

2.2 คัดเลือกกระบวนการของหนวยงาน พิจารณาจาก
กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนตามสายโซ
แหงคุณคา (Value Chain) ท้ังระดับกรม  และระดับหนวยงาน

1. รายงานการวิเคราะหสายโซแหงคุณคา (Value
Chain) ตามแบบฟอรม 4 (0.8 คะแนน)
2. สรุปรายงานการคัดเลือกกระบวนการของหนวยงาน
ท่ี พิ จ า ร ณ า จ า ก ก ร ะ บ วน ก า ร ส ร า ง คุ ณ ค า แ ล ะ
กระบวนการสนับสนุนตามสายโซแหงคุณคา (Value
Chain) ท้ั ง ร ะ ดั บ ก ร ม   แ ล ะ ร ะ ดั บ ห น ว ย ง า น
(0.2 คะแนน)

3 กําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล ดําเนินการเก็บ
ขอมูล และกรอกผลลงในระบบออนไลนฯ

กรอกผลลงในระบบออนไลนฯ ภายในวันท่ี 25
มิถุนายน พ.ศ.2560 (1 คะแนน) **หากเกินเวลาท่ี
กําหนด หัก 0.1 คะแนน

4 สรุปผลความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

ตัวชี้วัด คะแนน
0.2 0.4 0.6 0.8 1

รอยละความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

๗0 75 80 85 90

ผลคะแนนความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (1 คะแนน)

5 สรุปผลการดําเนินการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

รายงานสรุปผลฯ ครบถวนตามรายละเอียดทางหลัก
วิชาการในเชิงคุณภาพ ตามแบบฟอรม 5 (1 คะแนน)
- ความเปนมา: วิเคราะหลูกคา ผูมีสวนไดเสีย

กระบวนงาน การกําหนดกลุมตัวอยางตาม
หลักการทางสถิติ (0.5 คะแนน)

- ผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการ (0.5 คะแนน)

- จุดเดนของการใหบริการ
- จุดดอย/ประเด็นท่ีไมพึงพอใจ
- ขอคนพบเปรียบเทียบปท่ีแลว หรือ

ขอคนพบใหม
- ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ

*** หมายเหตุ : หักคะแนนตามเกณฑ ของในแตละขั้น
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11. เปาหมายการดําเนินงาน : รอบ 6 เดือน ดําเนินการไดตามข้ันตอนท่ี 2
: รอบ 9 เดือน ดําเนินการไดตามข้ันตอนท่ี 3
: รอบ 12 เดือน ดําเนินการไดตามข้ันตอนท่ี 5

12. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12.1 จัดเก็บขอมูลจากผูมารับบริการของหนวยงานตามแบบประเมินท่ีกําหนด
12.2 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนด
12.3 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส ในระบบ Estimates SM

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ.2560

14. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย
14.1 แบบฟอรม 1, 2, 3, 4 และ 5
14.2 แบบสอบถาม

15. ผูกํากับตัวชี้วัด
ระดับกรม :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 02 590 3395 jama_pin@hotmail.com

ระดับหนวยงาน :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล 02 590 3970 sripen_ncd@yahoo.com

16. ผูประสานตัวชี้วัด :
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

1. นางสาวอัจฉรา บุญชุม 02 590 3346 achara.mam@gmail.com
2. นางสาวรัฐลักษณ พิทักษจักรพิภพ 02 590 3379 Wezer_wezer@hotmail.com

ระดับหนวยงาน : ผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

1. นางนันทนภัส ภูมิถาวร 02 590 3970 ncd.evaluate@gmail.com
2. นางสาวมรุกัญญา แตงโสภา 02 590 3970 matsung@hotmail.com
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แบบฟอรม 1 การวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลผลิต/บริการตามพันธกิจ

ของกรม
ผลผลิต/บริการของ

องคกร
ประโยชนที่ไดรับ ระดับ

ความสําคัญ
ผูมีสวนได
สวนเสีย

ผลกระทบ ระดับ
ความสําคัญ

แบบฟอรม 2 วิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังขององคกรและผูรับบริการ
แหลงที่มา
ของขอมูล

ความตองการ/ความคาดหวังของ
ผูรับบริการแตละกลุมตอสินคา/

บริการ

สินคา/บริการตามประเด็น
ยุทธศาสตร/พันธกิจ

ผูรับบริการ(จําแนกแตละ
กลุม)

ความตองการ/ความคาดหวังของ
องคกรตอผูรับบริการแตละกลุม

หมายเหตุ : ขอมูลผูรับบริการแตละกลุมตองสอดคลองกับแบบฟอรม 1
แบบฟอรม 3 วิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังขององคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
แหลงที่มาของ

ขอมูล
ความตองการ/ความคาดหวังของ
ผูรับบริการแตละกลุม ตอสินคา/

บริการ

สินคา/บริการตามประเด็น
ยุทธศาสตร/พันธกิจ

ผูรับบริการ(จําแนกแตละ
กลุม)

ความตองการ/ความคาดหวังของ
องคกรตอผูรับบริการแตละกลุม

หมายเหตุ : ขอมูลผูรับบริการแตละกลุมตองสอดคลองกับแบบฟอรม 1

แบบฟอรม 4 การวิเคราะหสายโซแหงคุณคา (Value Chain)
กระบวนการสนับสนุน กระบวนการสรางคุณคา ผลผลิต

(สินคา/บริการ)
คุณภาพ/คุณคา
ของผลผลิต

กลุมเปาหมาย ผลลัพธ

แบบฟอรม 5 สรุปผลการสํารวจ

หนวยงาน.....................................................................
งานบริการ.....................................................................
1. ความเปนมา (วิเคราะหลูกคา ผูมีสวนไดเสีย  กระบวนงาน บอกถึงความเช่ือมโยง มีขอมูลสนับสนุนชัดเจน)
2. การกําหนดกลุมตัวอยางตามหลักการทางสถิติ
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ

- จุดเดนของการใหบริการ
- จุดดอย/ประเด็นท่ีไมพึงพอใจ
- ขอคนพบ
- ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ
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แบบประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

งานบริการ..................................................................... หนวยงาน.....................................................................

1. เพศ
[   ] หญิง [   ] ชาย

2. อายุ
[   ] ต่ํากวา 2๖ ป [ ] 26 – 35 ป
[   ] 36 – 45 ป [   ] 46 – 55 ป [   ] มากกวา 55 ปข้ึนไป

3. วุฒิการศึกษา
[   ] ต่ํากวาปริญญาตรี [   ] ปริญญาตรี [   ] สูงกวาปริญญาตรี

4. ตําแหนง (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย)
[   ] นายแพทย [   ] นักวิชาการสาธารณสุข [   ] นักวิชาการสงเสริมฯ
[   ] นักวิเคราะหนโยบายและแผน [   ] นักวิชาการพัสดุ [   ] นักวิชาการตรวจสอบภายใน
[   ] นักจัดการงานทั่วไป [   ] นักวิชาการเงินและบัญชี [   ] นักทรัพยากรบุคคล
[   ] เจาพนักงานการเงินและบัญชี [   ] เจาพนักงานพัสดุ [   ] เจาหนาที่ธุรการ
[   ] อ่ืนๆ ระบุ...................

5. ระดับ (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย)
[   ] ชํานาญการพิเศษ [   ] อาวุโส [   ] ชํานาญการ [   ] ชํานาญงาน
[   ] ปฏิบัติการ [   ] ปฏิบัติงาน [   ] ไมมีระดับ
[   ] พนักงานราชการ [   ] พนักงานกระทรวง [   ] อ่ืน ๆ ระบุ...........

6. หนวยงาน (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย)
[   ] กองบริหาร [   ] สํานัก
[   ] สถาบัน [   ] สคร. [   ] อ่ืนๆระบุ................

7. ทานทํางานในตําแหนงปจจุบัน เปนระยะเวลา...................ป (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย)
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(ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนขอในแตละดาน อยางนอยมี 3 ขอ)
ดาน/ประเด็นการประเมิน ไมพึงพอใจ

อยางมาก


ไมพึงพอใจ


ไมแนใจ/
เฉยๆ


พึงพอใจ


พึงพอใจ
อยางมาก


1. กระบวนการ/ ขั้นตอนในการใหบริการ
1) เขาถึงบริการไดงายไมยุงยากซับซอน
2) การประชาสัมพันธเก่ียวกับกระบวนการ/ ข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการใหบริการ
3) การใหบริการสะดวกรวดเร็ว
4) การใหบริการเปนไปตามกําหนดเวลา
5) การใหบริการมีความเสมอภาคตามลําดับกอน-หลัง
2. เจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ
1) บริการดวยความสุภาพ เรียบรอยและเปนกันเอง
2) เอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ
3) รับฟงปญหาและขอซักถามอยางเต็มใจ
4) ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
5) การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ ดวยความเสมอภาค
3. สิ่งอํานวยความสะดวก
1) ความสะดวกในการขอรับบริการจากชองทางตางๆ เชน

โทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย เว็บไซต อีเมล ฯลฯ
2) ความเพียงพอของชองทางตางๆ ในการขอรับบริการ
3) ความสะดวกในการเขาถึงจุดใหบริการ
4) ความเพียงพอของจุดใหบริการ
5) ความทันสมัยของอุปกรณตางๆ ในการใหบริการ
6) การเปดรับฟงความคิดเห็น ผานชองทางตางๆ เชน

โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น ฯลฯ
4. คุณภาพของการใหบริการ
1) ไดรับการบริการท่ีตรงกับความตองการ
2) การใหบริการมีความถูกตอง
3) การใหบริการครบถวน
4) การใหบริการเปนไปตามกระบวนการ/ข้ันตอนท่ีกําหนดไว

- สิ่งท่ีทําใหทานไมพึงพอใจ ..............................................................................................................................................................................
- จุดเดนของการใหบริการ ...............................................................................................................................................................................
- จุดดอยของการใหบริการ................................................................................................................................................................................
- ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ ........................................................................................................................................................

**ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม**
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 3 : ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

1. ตัวช้ีวัดท่ี 3 : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวมนําการ
2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : รอยละ 5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวมจะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวมของหนวยงาน 5 งบรายจาย ไดแก งบบุคลากร (เฉพาะคาตอบแทนพนักงานราชการ)
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน ท้ังนี้ ไมรวมรายการผูกพันเงินงบประมาณ เปนตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินของหนวยงาน

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุนหรือรายจายลงทุน
ไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ

• วงเงินงบประมาณรายจายรวมท่ีหนวยงานไดรับ หมายถึง วงเงินงบประมาณรายจาย เฉพาะ
งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรตั้งแตตนปงบประมาณจนถึงทุกสิ้นไตรมาส รวมท่ีไดรับในระหวางป ท้ังนี้ ไม
รวมงบกลาง เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

• เนื่องจากตัวชี้วัดนี้กําหนดข้ึนเพ่ือผลักดันการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมควบคุมโรคใน
แตละไตรมาสใหเปนไปตามเปาหมาย การใหคะแนนจึงพิจารณาความสามารถในการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงานเทียบกับเปาหมายอัตราการเบกิจายงบประมาณตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดเปนรายไตรมาส

• หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยกเวน สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
5. สูตรการคํานวณผลงาน:

6. เกณฑการใหคะแนน:
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนรายไตรมาส ดังนี้

ตัวชี้วัด นํ้า
หนัก

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก
1 2 3 4 5

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1

5 26 27 28 29 30*

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2

5 48 49 50 51 52*

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3

5 69 70 71 72 73*

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4

5 92 93 94 95 96*

เงินงบประมาณรายจายรวมที่หนวยงานเบิกจายตั้งแตตนปจนถึงทุกสิ้นไตรมาส x 100
วงเงินงบประมาณรายจายรวมที่หนวยงานไดรับตั้งแตตนปจนถึงทุกสิ้นไตรมาส

* หมายถึง เปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
1. ใชผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1, 2, 3 และ 4 โดยใหน้ําหนักคะแนน

รายไตรมาสเปนรอยละ 5
2. ไตรมาสใดท่ีหนวยงานไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดตามเปาหมายใหหักคะแนนไตรมาสละ

1 คะแนน จากผลคะแนนท่ีไดรับ โดยหักจากคะแนนท่ีไดรับ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4
3. หากผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสไมถึงระดับท่ี 1 ใหใสคาคะแนนท่ีไดเทากับ 1
4. ใชขอมูลสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายไตรมาสจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) จากรายงานในระบบ GFMIS โดยกองคลังเปนผูจัดทํา

8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2556 2557 2558 2559

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม

รอยละ

9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
1. ใชขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานรายไตรมาสท่ีกองคลังเปนผูสรุป โดยใชขอมูลจาก

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ซึ่งจะนําข้ึนเว็บไซต ภายในวันท่ี 15 ของเดือน
นับจากเดือนท่ีสิ้นไตรมาส

2. หนวยงานรายงานผลการเบิกจายจากการประเมินตนเองเปนรายไตรมาสในระบบ EstimatesSM
โดยใชตัวเลขผลการเบิกจายจากทะเบียนคุมงบประมาณของหนวยงาน

10. ความถี่ในการเก็บขอมูล : ไตรมาสท่ี 1, 2, 3 และ 4

11. ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม : ผูอํานวยการกองคลัง หมายเลขโทรศัพท : 0 2590 3071

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน: นางสมพร คลายเณร หมายเลขโทรศัพท : 02 590 3978

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม: 1. นางสาวสุณีย  สกุลศรีประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท : 0 2590 3065
2. นางสาวลัดดาวัลย  เชิญทอง หมายเลขโทรศัพท : 0 2590 3062

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน: 1. นางสาวกัญชลี ศรีสุรางค หมายเลขโทรศัพท : 02 590 3978
2. นางสาวพัชชวีร  ธัญญเลิศสิริ หมายเลขโทรศัพท : 02 590 3978

12. แนวทางการประเมินผล: -
ใชขอมูลผลการเบิกจายและคาคะแนนรายหนวยงานท่ีกองคลังเปนผูจัดทํา

13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด :
ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท

1. นางสาวสุณีย  สกุลศรีประเสริฐ 0 2590 3065
2. นางสาวลัดดาวัลย  เชิญทอง 0 2590 3062
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

1. ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ เพ่ือใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการดําเนินการในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดเปนเพียง
มาตรการข้ันต่ําท่ีชวยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามของระบบสารสนเทศท่ีทุกหนวยงานตองใหความสําคัญและ
จะตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังควรมีการปรับปรุงมาตรการเพ่ือ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยตามความเหมาะสม ถือเปนนโยบายและแนวปฏิบัติใหทุกกรมภายใตสังกัดกระทรวง
ดําเนินการ อีกท้ังกรมไดถูกกําหนดเปนหนวยงานท่ีถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศในระดับ
เครงครัดตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การทําใหอุปกรณ Hardware Software
และระบบเครือขาย ท่ีหนวยงานใชงานอยูสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีความปลอดภัย

แนวปฏิบัติ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินการสําหรับผูใชระบบสารสนเทศในการแกไข หรือดําเนินการ
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

เจาหนาท่ีงาน IT หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบหลักงานดานสารสนเทศของหนวยงาน เชน
ดแูลงานดานระบบเครือขาย ดูแลจัดหาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและระบบงานสารสนเทศตาง ๆ เปนตน
5. สูตรการคํานวณ : ไมมี
6. เกณฑการใหคะแนน :

ตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี

1
ข้ันตอนท่ี

2
ข้ันตอนท่ี

3
ข้ันตอนท่ี

4
ข้ันตอนท่ี

5
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการ
รักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดาน
สารสนเทศ

1 /
2 / /
3 / / /
4 / / / /
5 / / / / /

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
7.1 หนวยงานท่ีไมมีเจาหนาท่ีสารสนเทศ หรือหนวยงานท่ีไมสามารถหาวิทยากรในการใหความรูดาน

การดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ใหติดตอศูนยสารสนเทศ
7.2 ศูนยสารสนเทศใหดําเนินการในภาพของกรม ตามหนาท่ีความรับผิดชอบโดยเปนผูสนับสนุน

ดานวิชาการใหทุกหนวยงาน
7.3 กลุมคุมครองจริยธรรม ใหดําเนินการข้ันตอนท่ี 2 ถึงข้ันตอนท่ี 5 รวมกับกองการเจาหนาท่ี
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7.4 สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ใหดําเนินการข้ันตอนท่ี 1 ถึงข้ันตอนท่ี 3 รวมกับศูนย
สารสนเทศ

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ระดับ - - -

9. รายละเอียดการดําเนินงาน
ข้ันตอน

ท่ี
รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงาน

0.2 คะแนน หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศของหนวยงาน โดยมี
ผูบริหารระดับหนวยงาน ลงนาม

2 สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงานใหไดรับ
ความรูดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ ซึ่งกําหนดใหมีการทดสอบ
กอน และ หลัง การดําเนินการโดยมีหัวขอใน
การสื่อสารดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส เรื่องมาตรฐานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัย
2.แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
3.พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบ
ปลอดภัยในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2553
4.พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

1.3 คะแนน 2.1 เอกสารการจัดประชุม/อบรม
ใหความรูดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัดานสารสนเทศ โดย
จะตองมีผูเขารวมประชุมอยางนอย
50 % ของจํานวนเจาหนาท่ีใน
หนวยงานท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมระบบเครือขายกรมควบคุมโรค
และ 100% ของเจาหนาท่ีงาน IT
ของหนวยงาน ซึ่งเจาหนาท่ีงาน IT
ของหนวยงานสามารถเขารวมการ
ประชุมในฐานะผูบรรยาย หรือ
ผูเขารวมประชุม
2.2 แบบทดสอบ กอน และ หลัง
การดําเนินงานตามแบบทดสอบ
กอน-หลัง

3 จัดทําแนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุกระทบความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศระดับ
หนวยงานจํานวน 5 แนวปฏิบัติ

1 คะแนน แนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุกระทบความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ระดับหนวยงาน
หมายเหตุ : แนวปฏิบัติละ
0.2 คะแนน โดยใชแบบฟอรมท่ี 1
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

4 จัดทําแผนความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

1.5 คะแนน แผนความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับ
หนวยงานโดยใชแบบฟอรมท่ี 2

5 ซอมแผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศ
ในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

1 คะแนน เอกสารสรุปการจัดการซอมแผน
ตามขอ 4 ความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับ
หนวยงาน

10. เปาหมาย :
รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 2
รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 4
รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล : รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน ในระบบ Estimates SM
12. วิธีการจัดเก็บขอมูล :

12.1 รายงานผลความกาวหนารอบ 6 เดือน ในระบบ Estimates SM
12.2 รายงานผลความกาวหนารอบ 9 เดือน ในระบบ Estimates SM
12.3 รายงานผลความกาวหนารอบ 12 เดือน ในระบบ Estimates SM

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 2 : ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 : ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 : ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560

14. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย :
14.1 แบบทดสอบ กอน และ หลังการดําเนินงาน
14.2 แบบฟอรมท่ี 1 แนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุกระทบความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศระดับ

หนวยงาน
14.3 แบบฟอรมท่ี 2 แผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

15. ผูกํากับตัวช้ีวัด
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

1.นายสัตวแพทย พรพิทักษ พันธหลา 025903093

ระดับหนวยงาน :
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล 02 590 3970 sripen_ncd@yahoo.com
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16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม :

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1. นายปรีชา  ภูมิพ้ืนผล 025903093
2. นายวรวิทย พยุงเกียรติบวร 025903093

ระดับหนวยงาน : ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

1. นางสาวกุลพิมน เจริญดี 02 590 3970 kulpimol@gmail.com

2. นางสาวสุรัสวดี รุนจํารัส 02 590 3970 roonjumrut@hotmail.com

3. นายณรงครัตน นกสี 02 590 3970 syscosis_1@hotmail.com

17. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค

ช่ือผูประสานงาน โทรศัพท E-mail

1.นายชาญวิทย อมรสุรินทวงศ 025903093

2.นางสาวสุพจนา คุมวงษ 025903093

3. นางสาวจันทรเพ็ญ เอกมอญ 025903093

4. นางสาวกนิษฐนาถ นรภัทรพงศ 025903093

5. นายศุภเสกย ทิพยาวงษ 025903093

6. นายอัษฎางค โชติมัย 025903093



แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศระดับหนวยงาน

ช่ือหนวยงาน ........................................................................................................ กรมควบคุมโรค

1. ช่ือแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................

วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

2. ช่ือแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................

วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

แบบฟอรมที่ 1



3. ช่ือแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................

วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

4. ช่ือแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................

วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................



5. ช่ือแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................

วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................

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



แผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

ช่ือหนวยงาน ........................................................................................................ กรมควบคุมโรค

ช่ือแผน .......................................................................................................................................................................

ความสําคัญ/วัตถุประสงคของการจัดทําแผนน้ี .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

การวิเคราะหภัยคุกคามและผลกระทบตอหนวยงาน .................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

การจัดทําแผนบริหารความตอเน่ือง (BCP – Business Continuity Plan) สําหรับกลุมกิจกรรมท่ีไดรับผลกระทบ
จากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ ...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

กลยุทธการกูคืนกิจกรรมท่ีสําคัญและข้ันตอนการปฏิบัติการ .....................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

กําหนดทรัพยากรและบุคลากรสําคัญหรือจําเปนตอการบริหารความตอเน่ือง ..........................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ทีมบริหารความตอเน่ือง
ช่ือ-สกุล

กลุมงาน/ตําแหนงงาน

โทรศัพท
ท่ีทํางาน

โทรศัพท
ท่ีบาน

โทรศัพท
มือถือ E-mail

แบบฟอรมที่ 2



วัน-เดือน-ป และสถานท่ี ท่ีจัดการซอมแผน ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

วิธีการซอมแผน .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ หนวยงานอาจนําเสนอขอมูลเปนขอๆ หรือเปน Flow Chart หรือในรูปแบบของตาราง รวมท้ังสามารถ
แทรกรูปภาพและเพิ่มเติมหัวขออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม

.........................................................
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 4 : ดานพัฒนาองคกร

ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน (กลุม /กอง /ศูนย /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12)
1. ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองคกรไดตามเกณฑ
ท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด(ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี 6.1.2.2)

2. หนวยวัด: ระดับ

3. น้ําหนัก: รอยละ 5

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :
4.1 หนวยงาน หมายถึง ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 43 หนวยงาน โดยจํานวน 35

หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาท่ี
กองคลัง กองแผนงานศูนยสารสนเทศ สถาบันวิจัยจัดการความรูและมาตรฐานการควบคุมโรคสํานักสื่อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
สํานักโรคติดตอท่ัวไป สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ  สํานักโรคเอดส
วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  สํานักวัณโรค  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศสถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย
สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12 ใหดําเนินการตามเกณฑท่ี
กรมควบคุมโรคกําหนด

สําหรับหนวยงานท่ีมีบุคลากรจํานวนนอยและเปนหนวยงานจัดตั้งใหมจํานวน 8 หนวยงาน ไดแก
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานบริหาร
โครงการกองทุนโลก ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ กลุมคุมครองจริยธรรม
ศูนยกฎหมาย กองโรคปองกันดวยวัคซีน และสถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา ใหดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญขององคกรของหนวยงาน และดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน

4.2 เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนดหมายถึง เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานฉบับท่ี 2 ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีกรมควบคุมโรคนํามาเปนกรอบการบริหารจัดการองคกรกําหนดการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปพ.ศ.2560 ดังนี้

1. ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรของหนวยงานใหครบถวน ทันสมัย โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาพรวมในปจจุบันของหนวยงานท้ังโครงสรางของหนวยงาน จํานวนบุคลากร สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอ่ืนและประชาชน ความทาทายท่ีสําคัญในเชิง
ยุทธศาสตรท่ีกรมควบคุมโรคเผชิญอยู รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

2. ประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานฉบับท่ี 2(ดวยโปรแกรม
คํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองเพ่ือรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
ฉบับท่ี 2) เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง (OFI: Opportunity of Improvement)

3. จัดทําแผนในการปรับปรุงองคกรทุกหมวด เพ่ือปดชองวางโดยปพ.ศ.2560 ใหจัดทําแผนฯในหมวด 4
และหมวด 5 ครบทุกประเด็น ท่ีเปนชองวาง(GAP) สําหรับหมวดอ่ืนๆ ท่ีเหลือ จัดทําอยางนอย 1 ประเด็นและ
ใหผลดําเนินการสอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ 10 ตัวชี้วัด (ผลลัพธ หมวด 7)

4. ติดตามผลการดําเนินงานปดชองวาง (GAP) ตามแผนปรับปรุงองคกรทุกหมวดรอบ 9 เดือน



122

5. ประเมินความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงาน (หมวด7) และสรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการของ
หนวยงาน รอบ 12 เดือน

4.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธ หมวด 7)
มิติ RM (Results Management)

7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการ
บรรลุพันธกิจ

RM 1รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการขององคกร
RM 2 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการมิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

RM 3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร RM 4 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
RM 5 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสรางความผูกพันของบุคลากร

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและ
การกํากับดูแลสวนราชการ

RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA)
RM 7 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการนําองคการของผูบริหาร

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ
การเงิน และการเติบโต

RM 8 รอยละการเบิกจายของงบประมาณรายจายรวม

7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของ
กระบวนการ

RM 9 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดของ
กระบวนการท่ีสําคัญ
RM 10 รอยละความสําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู

หมายเหตุ : ใชเกณฑการใหคะแนนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของสํานักงานก.พ.ร. (หนา 87-92)
5.เปาหมายความสําเร็จ :

6.สูตรการคํานวณ :คิดคะแนนเปนระดับตามข้ันตอนท่ีกําหนด
7.เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด ระดับคะแนน ระดับขั้นของความสําเร็จ(Milestone)
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จของ
หนวยงานในการดําเนินการ
บริหารจัดการองคกรไดตาม
เกณฑท่ีกรมควบคุมโรค
กําหนด

0.5 
1.5  
3   

3.5    
5     

8. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : รูปแบบรายงาน (ท่ีไมใชตาราง) ทุกรายงานใหใช Font “TH SarabunPSK” Size 16

ตัวชี้วัด หนวย
วัด

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562 2563 2564

ระดบัความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการ
องคกรไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด

ระดับ 5 5 5 5 5
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9. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

10. รายละเอียดการดําเนินงาน :
ขั้นตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1
(0.5

คะแนน)

ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร
ของหนวยงาน

1.1 รายงานการทบทวนคําสั่งแตงตั้งฯ / คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนา
องคกรและผลงานคุณภาพของหนวยงาน โดยมีผูรับผิดชอบทุกหมวด(Process Owner)
(ไมมีรายงานการทบทวน/การประชุมหัก 0.1 คะแนน ไมมีคําสั่งแตงตั้งฯหัก 0.1
คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
1.2. รายงานลักษณะสําคัญขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 ของสํานักงาน ก.พ.ร. (หนา 18-20) โดยจัดทําขอมูลให
ครบถวนและทันสมัยจํานวนไมเกิน 10 หนา
(ไมมีรายงานลักษณะสําคัญขององคกร หัก 0.3 คะแนน ไมครบถวนหัก 0.1 คะแนน
ไมเปนปจจุบัน(ทันสมัย) หัก 0.1 คะแนน จํานวนหนาเกินกําหนดหัก 0.1 คะแนน
สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมท้ังบันทึกเปนไฟล word และ pdf ในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม2559

2
(1

คะแนน)

ประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ
ร ะ ดั บ พ้ื น ฐ า น  ฉ บั บ ท่ี 2 ( ด ว ย
โปรแกรมคํานวณผลการประเมิน
องคกรดวยตนเองเพ่ือรับรองการ
ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2)

2.1 รายงานการประชุมคณะทํางานเพ่ือประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพฯ
(ไมมีรายงานการประชุมหัก 0.3 คะแนน ไมเสนอผูบริหารพิจารณาหัก 0.2 คะแนน
สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
2.2 ผลการประเมินตนเอง จากโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองเพ่ือ
รับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2
(Certified Fundamental Level Version 2: Self Certified FL 2.0) เพ่ือหาจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุง (OFI)
(ไมมีผลการประเมินตนเองจากโปรแกรมฯ หัก 0.5 คะแนน มีผลการประเมินตนเองจาก
โปรแกรมฯ ไมครบทุกหมวดหักหมวดละ 0.1 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมท้ังบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 25
ธันวาคม 2559

3
(1.5

คะแนน)

3.1 จัดทําแผนในการปรับปรุง
องคกรทุกหมวดตามโอกาสในการ
ปรับปรุง (OFI) ท่ีพบทุกหมวด
(6หมวด) โดยคัดเลือก 1 หมวดตอ
1 ประเด็นยกเวนหมวด 4และหมวด
5 ใหทําแผนปรับปรุงฯ ทุกประเด็น
ท่ีเปนชองวาง(GAP)
3.2 คัดเลือกตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
ผลลัพธการดําเ นินการ (ตัว ช้ี วัด
ผลลัพธ หมวด 7)

3.1 แผนปรับปรุงองคกรของหนวยงาน (ตามคูมือการพัฒนาระบบคุณภาพองคกรกรม
ควบคุมโรค) ครบทุกหมวด(6หมวด) ตามแบบฟอรมหมายเลข 1
(ไมมีแผนปรับปรุงฯ หัก 0.5 คะแนน มีแผนปรับปรุงฯ ไมครบทุกหมวดหักหมวดละ 0.1คะแนน
กรณีหมวดท่ีไมพบ OFI เลย ใหสงหลักฐานความสําเร็จของทุกประเด็นในหมวดน้ันดวย
(ไมมีหลักฐานหัก 0.2 คะแนน มีหลักฐานไมครบถวนทุกประเด็น หักหมวดละ 0.1
คะแนนและหักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
3.2 ผลการคัดเลือกตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) มี 6 มิติ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2ของสํานักงาน
ก.พ.ร. (หนา 115-116) ตามแบบฟอรมหมายเลข 2
(มีตัวช้ีวัดไมครบหักตัวช้ีวัดละ 0.1 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน

ตัวชี้วัด หนวย
วัด

ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ.
2556 2557 2558 2559

ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการ
บริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุม
โรคกําหนด

ระดับ 5
(ปรับเกณฑฯ)

5
(ปรับเกณฑฯ)

5
(ปรับเกณฑฯ)

5
(ปรับเกณฑฯ)
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ขั้นตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

กรณีเปนตัวช้ีวัดท่ีไมไดเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหแนบ
รายละเอียดตัวช้ีวัดพรอมเครื่องมือวัดท่ีจัดทําข้ึนเองมาดวย หากไมแนบหักตัวช้ีวัดละ
0.1 คะแนนและหักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน)
สงหนังสือพรอมท้ังบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันท่ี 31
มกราคม 2560

4
(0.5

คะแนน)

ติดตามผลการดําเนินงานปดชองวาง
(GAP) ตามแผนปรับปรุงองคกรทุก
หมวด

แบบสรุปการติดตามผลการดําเนินงานปดชองวาง (GAP) ตามแผนปรับปรุงองคกรทุก
หมวด รอบ 9 เดือน ตามแบบฟอรมหมายเลข 3
(ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานปดชองวางตามแบบฟอรม หักหมวดละ 0.1 คะแนน
สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมท้ังบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 25
มิถุนายน 2560

5
(1.5

คะแนน)

5.1 วัดระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ ย ถ ว ง นํ้ าห นัก ในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการ (ผลลัพธ หมวด 7
จํานวน 10 ตัวช้ีวัด) (1 คะแนน)
5.2 สรุปผลการดําเนินงานบริหาร
จัดการของหนวยงาน รอบ 12
เดือน (0.5 คะแนน)

5.1 สรุปผลตามเกณฑการใหคะแนน (จากการประเมินตนเอง) เทียบกับรอยละของ
ผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตามแบบฟอรมหมายเลข 4
(ไมมีรายงานสรุปผลตามเกณฑการใหคะแนน หักตัวช้ีวัดละ 0.1 คะแนน สงไมทันตาม
กําหนดหัก 0.1 คะแนน)
5.2 สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน รอบ 12 เดือนได
ครบถวน ตามแบบฟอรมหมายเลข 5
(ไมมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม หัก 0.5 คะแนน ไมครบถวนหัก 0.1
คะแนนและหักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมท้ังบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 25
กันยายน 2560

หมายเหตุ : กรณี ระบุวาสงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนนหากไมสงภายใน 1 สัปดาหของเดือนถัดไป (วันที่ 7) หัก 0.5 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน:
ข้ันตอนท่ี 4 ตามแบบฟอรมหมายเลข 3
รอยละท่ีดําเนินการได 60 70 80 90 100 โดยท่ีรอยละของผลรวมคะแนนเฉลี่ย= (∑SM1-nX 100) ÷ n

SM1-nหมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวช้ีวัด

การใหคะแนน
(ทศนิยม 2 ตําแหนง) 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ
ผลตางของผลการดําเนินงานในแตละระดับตามชวงปรับเกณฑการใหคะแนน(Interval) = 0.1
ยกตัวอยางกรณี รอยละท่ีดําเนินการได 88 ตกอยูในระหวางชวงคะแนน 3-4
ผลตางของรอยละท่ีดําเนินการได = 8 (ซึ่งไดจาก 88 - 80) เทียบเทาผลตางของเกณฑการใหคะแนน ( 0.1 X 8) /10 = 0.08
ดังน้ัน คะแนนของข้ันตอนท่ี 4 = 0.3 + 0.08 = 0.38 คะแนน

ข้ันตอนท่ี 5.1 ตามแบบฟอรมหมายเลข 4
ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก 1 2 3 4 5 โดยท่ี ผลรวมคะแนนถวงนํ้าหนัก = ∑(W1-n x SM1-n) ÷ ∑W1-n

W1-n หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัดท่ีเลือกแตละตัว
โดยผลรวมของนํ้าหนักของทุกตัวช้ีวัดเทากับ 1
SM1-nหมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวช้ีวัด

การใหคะแนน
(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
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คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ
ผลตางของผลการดําเนินงานในแตละระดับตามชวงปรับเกณฑการใหคะแนน (Interval) = 0.2
ยกตัวอยางกรณี ผลรวมคะแนนถวงนํ้าหนักได 4.45 ตกอยูในระหวางชวงคะแนน 4-5
ผลตางของผลรวมคะแนนถวงนํ้าหนัก= 0.45 (ซึ่งไดจาก 4.45 - 4.00) เทียบเทาผลตางของเกณฑการใหคะแนน (0.2X0.45)/1 = 0.09
ดังน้ัน คะแนนของข้ันตอน 5.1 = 0.8 + 0.09 = 0.89 คะแนน
สําหรับ 8 หนวยงานใหมมีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ขั้นตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1
(1

คะแนน)

ทบทวนและจัด ทําคํ าสั่ งแต งตั้ ง
คณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนา
องค กรและผลงานคุณภาพของ
หนวยงาน

รายงานการทบทวนคําสั่งแตงตั้งฯหรือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนาองคกร
และผลงานคุณภาพของหนวยงาน โดยมีผูรับผิดชอบทุกหมวด(Process Owner)
(ไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ หัก 0.6 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน
ไมมีรายงานการทบทวน/การประชุมหัก 0.4 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1
คะแนน)
สงหนังสือพรอมท้ังบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 25
มีนาคม2560

2-3
(2

คะแนน)

ทบทวนและจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญขององคกรของหนวยงาน

รายงานลักษณะสําคัญขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 ของสํานักงาน ก.พ.ร. (หนา 18-20) โดยจัดทําขอมูลให
ครบถวนและทันสมัยจํานวนไมเกิน 10 หนา
(ไมมีรายงานลักษณะสําคัญขององคกร หัก 2 คะแนน ไมครบถวนหักขอละ 0.1 คะแนน
ไมเปนปจจุบัน (ทันสมัย) หัก 0.1 คะแนน จํานวนหนาเกินกําหนดหัก 0.1 คะแนน สงไมทัน
ตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมท้ังบันทึกเปนไฟล word และ pdf ในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในวันท่ี 25 มีนาคม2560

4-5
(2

คะแนน)

สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการ
ของหนวยงาน รอบ 12 เดือน
(0.5 คะแนน)

สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน รอบ 12 เดือน
ไดครบถวน(การดําเนินงานพัฒนาองคกรของหนวยงาน) ตามแบบฟอรมหมายเลข 5
(ไมมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม หัก 2 คะแนน ไมครบถวนหัก 0.1
คะแนนและหักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมท้ังบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 25
กันยายน 2560

11. เปาหมาย : รอบ 3 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 2
รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 4
รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 5

12. แหลงขอมูล: กลุม /กอง /ศูนย /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12 จํานวน 43 หนวยงาน

13.วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12.1 จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM
12.2 ผูกํากับตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พรอมท้ังแนบไฟลท่ี

สมบูรณตามท่ีกําหนดในแตละข้ันตอน
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14. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :หนวยงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560

15. ผูกํากับตัวช้ีวัด
ระดับกรม : ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย 02 590 3395 Jama_pin@hotmail.com

ระดับหนวยงาน: ผูอํานวยการ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมฯ
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

นางนิตยา  พันธุเวทย 02 590 3979 nitayabh@gmail.com

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
1. นางนวพรรณ  สันตยากร 0 2590 3349 navaphan.san@gmail.com
2. นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน 0 2590 3379 amonruts@hotmail.com
3. นางกนกนารถ  สงควอน 0 2590 3378 sw.guitar789@yahoo.com
4. นางสาวชบาทิพย กันทะสีมา 0 2590 3379 ckchabatip@gmail.com

ระดับหนวยงาน: หัวหนากลุมพัฒนาองคกร หรือผูรับผิดชอบงานฯ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

1. นายจําเริญ บุญยรังษี 02 590 3979 aum0908@gmail.com
2. นายชิต หัสชัย 02 590 3979 jj_hatsachai@hotmail.com

17. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
ชื่อผูประสานงาน โทรศัพท E-mail

1. นางนวพรรณ  สันตยากร 0 2590 3349 navaphan.san@gmail.com
2. นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน 0 2590 3379 amonruts@hotmail.com
3. นางกนกนารถ  สงควอน 0 2590 3378 sw.guitar789@yahoo.com
4. นางสาวชบาทิพย กันทะสีมา 0 2590 3379 ckchabatip@gmail.com
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แผนปรับปรุงองคกร

ช่ือหนวยงาน:
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โอกาสในการปรับปรุง :
(หมวด....)

ช่ือแผนงาน/โครงการปรับปรุง : ผูรับผิดชอบหลัก:
ช่ือกลุม/ศูนย/งาน :

วัตถุประสงค: งบประมาณ:

ตัวช้ีวัดหลักของแผนงาน/โครงการ : ระยะเวลาดําเนินการ:
รายละเอียดโดยยอ: วันท่ีจัดทํา:

ลําดับ กิจกรรม/ขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลลัพธการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูเก่ียวของ งบประมาณ ดําเนินการรอบ 9 เดือน
สําเร็จ (/ )ไมสําเร็จ(X )ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

1

2

3

...

...

ลงนาม ...............................................................
(...............................................................)

ตําแหนง...............................................................

อนุมัตวิันท่ี................./..................../.................

แบบฟอรมหมายเลข 1 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2 (ตัวช้ีวัดที่ 5/2560)



128

การคัดเลือกตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธ หมวด 7)

มิติ RM (Results Management) เลือกใชตัวชี้วัดคํารับรองฯของหนวยงาน
(ตัวอยาง)

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผล
และการบรรลุพันธกิจ

RM 1 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
องคกร

รอยละความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการขององคกร
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

65 70 75 80 85

RM 2 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการมิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

รอยละเฉล่ียความสําเร็จถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล การ
บรรลุเปาหมายดานประสิทธิผล

65 70 75 80 85

7 . 2 ผ ล ลั พ ธ ด า น ก า ร ใ ห
ความสําคัญกับผู รับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

RM 3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย(ปรับตามชื่อตัวชี้วัดของกลุมพัฒนา
ระบบบริหารแลว)

65 70 75 80 85

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนน
บุคลากร

RM 4 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน(ปรับตามชื่อตัวชี้วัดของกองการเจาหนาทีแ่ลว)

60 70 80 90 100

RM 5 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
สรางความผูกพันของบุคลากร

ขอคะแนนของหนวยงานจากกองการเจาหนาที่ 60 70 80 90 100

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกร
และการกํากับดูแลสวน
ราชการ

RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใส
ในหนวยงานภาครัฐโดยผานเกณฑประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน(ปรับตามชื่อตัวชี้วัดของกลุมคุมครองจริยธรรมแลว)

1 2 3 4 5

RM 7 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการนํา
องคการของผูบริหาร

กองแผนงาน ทําทุกป ??? (หนวยงานวัดเอง)
อาจขอคะแนนของหนวยงานจากกองแผนงาน

65 70 75 80 85

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ
การเงิน และการเติบโต

RM 8 รอยละการเบิกจายของงบประมาณรายจายรวม ตัวชี้วัด 3 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายรวม
(ปรับตามชื่อตัวชี้วัดของกองคลัง)

80 85 90 95 100

7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผล
ของกระบวนการ

RM 9 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ีสําคัญ

(หนวยงานวัดเอง โดยกําหนดใหสอดคลองกับตัวชี้ วัด 2.2 จาก
กระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุนของกรมควบคุมโรค)

65 70 75 80 85

RM 10 รอยละความสําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนักความสําเร็จ
จากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู

ตัวชี้วัด 7 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน(ปรับตาม
ชื่อตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยจัดการความรูและมาตรฐานการควบคุมโรค)

80 85 90 95 100

หมายเหตุ ; กรณีเปนตัวชี้วัดท่ีไมไดเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ใหแนบรายละเอียดตัวชี้วัดท่ีจัดทําข้ึนเองมาดวย

แบบฟอรมหมายเลข 2 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2 (ตัวช้ีวัดที่ 5/2560)
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แบบสรุปการติดตามผลการดําเนินงานปดชองวาง(GAP) ตามแผนปรับปรุงองคกรทุกหมวด รอบ 9 เดือน(ข้ันตอนที่ 4)
หมวด จํานวนกิจกรรมท้ังหมด จํานวนกิจกรรม

ท่ีดําเนินการสําเร็จ
ระบุปญหาและแนวทางการแกปญหา

กรณี ไมเปนไปตามแผนชื่อแผนงาน/โครงการ จํานวน
1 1. …………………………………………………………………………

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

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

2. ..............................................................................................
3. .............................................................................................

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

4 ................................................................................................. ................ ................
5 ................................................................................................. ................ ................
6 ................................................................................................. ................ ................

รวม ................. ................
รอยละของจํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการสําเร็จ ................

คะแนนท่ีได(ขั้นตอนท่ี 4) ................

ลงนาม ...............................................................
(...............................................................)

ตําแหนง...............................................................
ติดตามวันท่ี................./ มิถุนายน / 2560

แบบฟอรมหมายเลข 3 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2 (ตัวช้ีวัดที่ 5/2560)
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สรุปผลตามเกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด (ข้ันตอนที่ 5.1)

ลงนาม ...............................................................
(.........................................................)

ตําแหนง.........................................................
วันท่ี............/ กันยายน / 2560

หมายเหตุ : - สําหรับกองบริหารคิดคะแนนมิติประสิทธิผล (RM2) ใชเฉพาะตัวช้ีวัดภารกิจหนวยงาน
- “คะแนนท่ีได” ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานตนเอง

มิติหมวด7 ตัวชี้วัด
(RM)

น้ําหนัก
(W1-10)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด คะแนนท่ีได
(SM1-10)

คะแนนถวงน้ําหนัก
(Wn x SMn)

การใหคะแนน1 2 3 4 5
7.1 RM1 0.1 65 70 75 80 85 SM1

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

RM2 0.1 65 70 75 80 85 SM2
7.2 RM3 0.1 65 70 75 80 85 SM3
7.3 RM4 0.1 60 70 80 90 100 SM4

RM5 0.1 60 70 80 90 100 SM5
7.4 RM6 0.1 1 2 3 4 5 SM6

RM7 0.1 65 70 75 80 85 SM7
7.5 RM8 0.1 80 85 90 95 100 SM8
7.6 RM9 0.1 65 70 75 80 85 SM9

RM10 0.1 80 85 90 95 100 SM10
รวมน้ําหนักของ RM∑W1-10 = 1 คะแนน ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก∑(W1-10 x S M1-10)

แบบฟอรมหมายเลข 4 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2 (ตัวช้ีวัดที่ 5/2560)
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เกณฑการใหคะแนน:
ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก 1 2 3 4 5 โดยท่ี W1-10 หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัดท่ีเลือกแตละตัวโดยผลรวมของนํ้าหนักของทุกตัวช้ีวัดเทากับ 1

SM1-10 หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดการใหคะแนน(ทศนิยม 2 ตําแหนง) 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศผลตางของผลการดําเนินงานในแตละระดับตามชวงปรับเกณฑการใหคะแนน(Interval) = 0.2
กรณีผลรวมคะแนนถวงนํ้าหนักได 4.45 ตกอยูในระหวางชวงคะแนน 4-5 ผลตางของผลรวมคะแนนถวงนํ้าหนัก= 0.45 (ซึ่งไดจาก 4.45 - 4.00) เทียบเทาผลตางของเกณฑการใหคะแนน (0.2X0.45)/1 = 0.09
ดังน้ัน คะแนนของข้ันตอน 5.1 = 0.8 + 0.09 = 0.89 คะแนน
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สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน รอบ 12 เดือน

หนวยงาน.............................................................................................................................................................................
1. โครงการ/กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………………………..………….….……
2.วัตถุประสงค …………………………………………..………………………………………………..………….………………………………………..
...............................................................................................................................................................................................
3.ผลการดําเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
4. ปญหาในการดําเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
5. การแกไขปญหาท่ีหนวยงานไดดําเนินการ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
6. แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

6.1 การดําเนินการโดยหนวยงาน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

6.2 ขอเสนอตอผูบริหาร เพ่ือการกําหนดเปนนโยบายและยุทธศาสตร
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
7.ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

ลงนาม ...............................................................
(.........................................................)

ตําแหนง.........................................................
วันท่ี............/ กันยายน / 2560

แบบฟอรมหมายเลข 5 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2(ตัวช้ีวัดที่ 5/2560)
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 4 : ดานพัฒนาองคกร

1) ตัวช้ีวัดท่ี 6 : ระดับความสําเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลหนวยงาน
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : รอยละ 5
4) คําอธิบายตัวช้ีวัด :

ความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลหนวยงาน หมายถึง การดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงาน ไดอยางครบถวน ถูกตอง ตามแนวทางท่ีกรมฯ กําหนด และใหความสําคัญกับประเด็นมุงเนน จํานวน 4 เรื่อง
คือ 1) การวางแผนบริหารกําลังคน 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ 4) การสราง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ซึ่งมีท่ีมาจากชองวาง (Gap) ของการประเมินผลการดําเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมฯ โดยหนวยงานภายนอก

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกหนวยงานมีการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานตาม
ประเด็นมุงเนนดังกลาว นับตั้งแตการทบทวนวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานภาพการดําเนินงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการ
การดําเนินงานตามแผน การวัดผลการดําเนินงาน โดยการดําเนินงานดังกลาวใหมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
5) สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนท่ีกําหนด
6) เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลหนวยงาน

1 
2  
3   
4    
5     

7) เง่ือนไข: ไมมี
8) ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ.
2556 2557 2558 2559

ระดับความสําเร็จการบริหารทรัพยากร
บุคคลหนวยงาน

ระดับ เปนตัวชี้วัดท่ีกําหนดในป 2560
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9) รายละเอียดการดําเนินงาน :
ข้ันตอน

ท่ี
รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 - ประเมินสถานภาพการดําเนินงาน
ดานบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
ประกอบดวย 1) โครงสราง/การบริหาร
กําลังคน 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การ
ประ เ มินผลการปฏิ บั ติ ร าชการขอ ง
หนวยงานและบุคคล 4) การดําเนินงาน
เสริมสร า งความผาสุก /ความผู ก พัน
บุคลากร และการดําเนินงานในสวนตาง ๆ
ท่ีเก่ียวของ

1 - หลักฐานท่ีแสดงถึงการประเมินสถานภาพ
การดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน (ตามแบบฟอรม 1 และ 2)
- หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเพ่ือ

ถายทอดตัวชี้วัดคาเปาหมายของหนวยงานไปยัง
บุคลากรในหนวยงาน อาทิ การจัดประชุม /
หนังสือแจงเวียน ฯลฯ

2 - จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยนําขอมูลท่ีไดจากการดําเนินงาน
ตามข้ันตอนท่ี 1 มาประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปของหนวยงาน ท่ีเชื่อมโยงกับแผน
กลยุทธ การบริ หารทรัพยากรบุ คคล
ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2558 - 2562

1 - แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ห น ว ย ง า น  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 0
โดยครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวของกับประเด็นสําคัญ
ของการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยงาน ท่ีมีการลงนามโดยผูบริหารหนวยงาน
(ตามแบบฟอรม 3)

3 - ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และติดตาม
ผลการดําเนินการตามแผนฯ

1 - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
(ตามแบบฟอรม 4)

4 - ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พรอมปญหาอุปสรรค และเสนอแนว
ทางการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปงบประมาณตอไป

1 - รายงานผลการดํ า เนินงานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน พรอมท้ังประเมินผลสําเร็จตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร บ ริ ห ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
(ตามแบบฟอรม 4)

5 - สรุปผลการประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน

- ดานการพัฒนาบุคลากร
- ดานการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ

1 - รายงานสรุปผลความสําเร็จการดําเนินงาน
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง ห น ว ย ง า น
ครบท้ัง 4 ดาน
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

- ดานการสรางความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร

โดยนําขอมูลจาก
1. ประเมินผล ผานระบบออนไลน

(ตามท่ีกองการเจาหนาท่ีกําหนด*)
1) ความพึงพอใจท่ีมีตอการ

พัฒนาบุคลากร
2) ความพึงพอใจและความ

เชื่อม่ันของบุคลากรตอระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

3) ความผูกพันของบุคลากร
2. นําขอมูลจากกองการเจาหนาท่ี

มาวิเคราะห พรอมท้ังขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน

3. จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร
หนวยงานรับทราบ

* หมายเหตุ : กองการเจาหนาท่ีจะแจงกําหนดเวลาการประเมินแตละดานใหทราบอีกครัง้หนึ่ง

10) เปาหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 2
รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 5

11) แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล: กลุม /กอง /ศูนย /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12 จํานวน 40 หนวยงาน
11.1 จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM
11.2 ผูกํากับตัวชี้วัดสรุปและรายงานตามตัวชี้วัดนี้ของหนวยงานในแบบรายงาน SAR ในระบบ

Estimates SM และแนบไฟลท่ีกําหนดในแตละข้ันตอน
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12) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : รายงานความกาวหนาการดําเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 25560

13) ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด
ระดับกรม :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที 0-2590-3041 yutthapong.k@gmail.com

ระดับหนวยงาน :
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นางนิตยา  พันธุเวทย 02 590 3979 nitayabh@gmail.com
14) ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม :

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
นางธัญลักษณ  เอกอุน
นางยุพิน  รุนประพันธ
นางพิชญสินี พุมเหรียญ

0-2590-3046
0-2590-3879
0-2590-3049

t.eakune@gmail.com
yuroony@hotmail.com
sineeph@gmail.com

ระดับหนวยงาน :
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นางสาวจริยา บัวอยู 02 590 3979 aya.yabber@gmail.com
นางสาวธาริณี พังจุนันท 02 590 3979 sendtokob@gmail.com



137

การทบทวนผลการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
หนวยงาน
วิสัยทัศน :
พันธกิจ :

1. สภาพปญหาดานโครงสราง / การบริหารกําลังคน
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................

2. สภาพปญหาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................

3. สภาพปญหาดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและบุคลากร
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................

4. สภาพปญหาดานการเสริมสรางความผาสุก / ความผูกพันของบุคลากร
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................

5. สภาพปญหาดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................

แบบฟอรมท่ี 1
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ผังโครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

บุคลากรจําแนกตามสายงาน จํานวน ขาราชการ ลูกจางประจํา จํานวน พนักงานราชการ จํานวน อื่น ๆ จํานวน
1. ....... วิชาการ จํานวน ทั่วไป จํานวน
2. ผูทรงคุณวุฒิ อาวุโส
3. เชี่ยวชาญ ชํานาญงาน
4. ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน
5. ชํานาญการ

ปฏิบัติการ
รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน

หนวยงาน....................................................
ช่ือผูบริหารหนวยงาน........................................

จํานวน
บุคลากร
ท้ังหมด

ชื่อ...................................................................
รองผูบริหารหนวยงาน (ถามี)

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

จํานวน
รอง

ผูบรหิารฯ

แบบฟอรมท่ี 2
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2560
หนวยงาน..................................................

ดานโครงสราง / การบริหารกําลังคน
กลยุทธ : วางแผนกําลังคนอยางเปนระบบ (การวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง)
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/

โครงการ
(ระบุตัวช้ีวัดและเปาหมาย)

กลุมเปาหมายและจํานวน
กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ดานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเตรียมความพรอมบุคลากร เพ่ือการปฏิบัติงานในการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กลยุทธ : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามสมรรถนะ.....(ความรู/ทักษะ)  / การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี (มีวินัย ปองกันการทุจริตฯ) / การพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง .....ฯลฯ
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/

โครงการ
(ระบุตัวช้ีวัดและเปาหมาย)

กลุมเปาหมายและจํานวน
กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรมท่ี 3
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ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและบุคลากร
กลยุทธ : พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/

โครงการ
(ระบุตัวช้ีวัดและเปาหมาย)

กลุมเปาหมายและจํานวน
กลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ดานการเสริมสรางความผาสุก / ความผูกพันของบุคลากร
กลยุทธ : พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/

โครงการ
(ระบุตัวช้ีวัดและเปาหมาย)

กลุมเปาหมายและจํานวน
กลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (ถามี)
กลยุทธ : การแตงตั้งโยกยายใหโปรงใส เปนธรรมฯ /การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตฯ   ฯลฯ
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/ กลุมเปาหมายและจํานวน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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โครงการ
(ระบุตัวช้ีวัดและเปาหมาย)

กลุมเปาหมาย

อนุมัติ

ลงชื่อ .............................................................
(                                            )
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2560
หนวยงาน..................................................

ดานโครงสราง / การบริหารกําลังคน
กลยุทธ : วางแผนกําลังคนอยางเปนระบบ (การวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง)
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน /

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา

ดานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเตรียมความพรอมบุคลากร เพ่ือการปฏิบัติงานในการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กลยุทธ : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามสมรรถนะ.....(ความรู/ทักษะ)  / การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี (มีวินัย ปองกันการทุจริตฯ)  / การพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง .....ฯลฯ
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน /

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา

ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและบุคลากร
กลยุทธ : พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบฟอรมท่ี 4
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน /
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา

ดานการเสริมสรางความผาสุก / ความผูกพันของบุคลากร
กลยุทธ : พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน /

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (ถามี)
กลยุทธ : การแตงตั้งโยกยายใหโปรงใส เปนธรรมฯ /การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตฯ   ฯลฯ
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน /

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา
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*รอยละของผลสําเร็จตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน

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

* หมายเหตุ : คํานวณจาก จํานวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีบรรลุตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย x 100
จํานวนกิจกรรม/โครงการ ท้ังหมดท่ีระบุในแผน



145

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 4 : ดานการพัฒนาองคกร

(สํานัก/สถาบัน/กอง/สคร.)
1. ตัวช้ีวัดท่ี 7 : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน

2. หนวยวัด : ระดับ

3. น้ําหนัก: รอยละ 5

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน พิจารณาความสําเร็จจากการใชแนวคิด หรือนํา
เครื่องมือการจัดการความรูมาประยุกตใชการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพมากข้ึน พัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน มีกระบวนการ ดังนี้

1) KM Team (ผูรับผิดชอบงาน KM) ของหนวยงานดําเนินการทบทวนและคัดเลือกหัวขอความรูสําคัญของ
หนวยงานท่ีตองดําเนินการเรงดวน (ตามท่ีไดระบุในโครงสรางความรูหนวยงาน (Knowledge
Structure) เพ่ือกําหนดเปนโจทยในการนํามาจัดการความรู (สํานักวิชาการ, สถาบัน, สคร.อยางนอย 3
เรื่อง กองบริหารและหนวยงานขนาดเล็ก อยางนอย 1 เรื่อง)
หมายเหตุ :
1.1) รายละเอียดของโครงสรางความรูหนวยงาน (Knowledge Structure) ดูได ท่ีเว็บไซต

สถาบันวิจัย จัดการความรูและมาตรฐานการควบคุมโรค ท่ี http://irem.ddc.moph.go.th
1.2) “การบันทึกความรูดานประวัติศาสตรงานปองกันควบคุมโรค” สามารถเปนหัวขอความรูสําคัญ

ท่ีหนวยงานอาจเลือกมาเปนแผนจัดการความรูของหนวยงานได  โดยในป 2560 สถาบันวิจัยฯ
จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบันทึกความรูดานประวัติศาสตรงานปองกันควบคุมโรค

2) หนวยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการตามจํานวนของหัวขอความรูตามท่ีกําหนดไว โดยเลือก
เครื่องมือการจัดการความรูตามความเหมาะสมของงาน (อยางนอย 1 เครื่องมือ/หัวขอความรู) ไดแก
2.1) การถอดบทเรียน

-ถอดบทเรียนจากตวัคน (Tacit K. to Explicit K.) ในกรณีผูรูท่ีมีประสบการณสูงและ
ใกลเกษียณอายุราชการ หรืองานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานบอย (ยายงาน
หรือลาออก)
-ถอดบทเรียนจากโครงการ

2.2) การจัดตลาดนัดความรู
2.3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู
2.4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
2.5) การเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring)
2.6) การใชมาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)

3) หนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว โดย KM Team ของหนวยงานใหการสนับสนุน
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ชี้แนะ
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4) เม่ือสิ้นสุดโครงการ KM Team ของหนวยงานดําเนินการ
4.1) สรุปผลการดําเนินงานตามรายหัวขอความรู โดยในเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของแตละ

หัวขอความรู ใหระบุเนื้อหาเพ่ิมเติมดังนี้
4.1.1) ความรูท่ีไดจากประสบการณของผูรู หรือจากการดําเนินงาน หรือจากผลงานวิจัยมี

อะไรบาง (เชน ไดความรูอะไร, อะไรท่ีควรทํา, อะไรท่ีไมควรทํา, มีขอควรระวังอะไรบาง)
4.1.2) ความรูท่ีไดนั้น สามารถนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมอะไรไดบาง โดยสามารถ

ระบุไดดังนี้
- ดานการพัฒนางาน ไดแก แกปญหาและขอติดขัดในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานใหดี

ข้ึนกวาเดิม เปนแหลงอางอิงท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใชในการตัดสินใจเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย กําหนดวิธีการ
ทํางานและมาตรการตางๆ ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ฯลฯ หรือ

- ดานการพัฒนาบุคลากร ไดแก นําองคความรูท่ีไดไปใชในการทํางาน และเกิดเปน
องคความรูใหม นําไปถายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของบุคลากรหรือขององคกร

4.2) ทบทวนผลการดําเนินงานภาพรวมของหนวยงานพรอมเขียนสรุปบทเรียน (ภาพรวมหนวยงาน)

5. สูตรการคํานวณผลงาน : ผลรวมการดําเนินงานของหัวขอความรูสําคัญของหนวยงานตามคาเปาหมาย แตละเรื่อง
ทําครบท้ัง 5 ข้ันตอนตามท่ีกําหนด

6. เกณฑการใหคะแนน : แตละหัวขอความรูคิดคะแนนตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนด

ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

1 
2  
3   
4    
5     

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : (ถามี)

8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน ระดับ
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

1 KM Team ทบทวนและคัดเลือกหัวขอ ความรูสําคัญ
ของหนวยงานท่ีตองดําเนินการเรงดวน ตามท่ีระบุใน
โครงสรางความรูหนวยงาน (Knowledge Structure)
เพ่ือกําหนดเปนโจทยในการนํามาจัดการความรู
(จํานวนตามท่ีระบุ)

1
คะแนน

- สรุปผลการทบทวนและคัดเลือกหัวขอ
ความรูสําคัญของหนวยงานท่ีตอง
ดําเนินการ พรอมระบุเครื่องมือ KM ท่ีจะ
นํามาประยุกตใช
*สงใหสถาบันวิจัยฯ ภายในวันท่ี 25
ธันวาคม 2559 (อยางเปนทางการ)

2 หนวยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ
ตามจํานวนของหัวขอความรูท่ีกําหนดไว เสนอ
ผูบริหารรับทราบ โดยเลือกเครื่องมือการจัดการ
ความรูตามความเหมาะสมของงาน ไดแก

1) การถอดบทเรียน
2) การจัดตลาดนัดความรู
3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
5) การเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring)
6) การใชมาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)

ฯลฯ

1
คะแนน

- โครงการและแผนปฏิบัติการของหัวขอ
ความรูตามท่ีกําหนดไวทุกเรื่อง (แบบฟอรม
ท่ี 1)
*สงใหสถาบันวิจัยฯ ภายในวันท่ี 25
ธันวาคม 2559 (อยางเปนทางการ)

3  KM Team ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 1
คะแนน

-รายงานความกาวหนาในระบบ Estimates
SM รอบ 6 เดือน (0.50 คะแนน)
-รายงานความกาวหนาในระบบ Estimates
SM รอบ 9 เดือน (0.50 คะแนน)
หมายเหตุ: สถาบันวิจัยฯ จะเขาไปดึงขอมูล
จากระบบเอง หนวยงานไมตองสงรายงาน

4 - สรุปผลการดําเนินงานของแตละหัวขอความรูตาม
เปาหมายท่ีกําหนด ดังนี้

สํานัก/สถาบัน/สคร.1-12 เปาหมาย 3 เรื่อง
 ดําเนินการได 3 เรื่อง = 1.00 คะแนน
 ดําเนินการได 2 เรื่อง = 0.66 คะแนน
 ดําเนินการได 1 เรื่อง = 0.33 คะแนน

กองบริหาร/หนวยงานขนาดเล็ก เปาหมาย 1 เรื่อง
 ดําเนินการได 1 เรื่อง = 1.00 คะแนน

1
คะแนน

- เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
แตละหัวขอความรู (ตามประเภทเครื่องมือ
KM ท่ีใช) โดยตองเปนหัวขอความรูท่ี
ปรากฏในแผนการปฏิบัติการ
*สงใหสถาบันวิจัยฯ ภายในวันท่ี 25
กันยายน 2560 (อยางเปนทางการ)
หมายเหตุ:
1. ถาเปนการถอดบทเรียนแลวนําไปจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานใหสงคูมือดังกลาวมาให
ดวย
2. สถาบันวิจัยฯ ไดจัดทําแบบฟอรมถอด
ความรูจากผูรูหนวยงานแนบมาใหตาม
แบบฟอรมท่ี 3 สวนประเภทเครื่องมือ KM
อ่ืนๆ หนวยงานสามารถเลือกรูปแบบไดเอง
ตามเหมาะสม
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ข้ันตอน

ท่ี
รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

- ในเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของแตละหัว
ขอความรู ใหระบุเนื้อหาเพ่ิมเติม ไดแก

1) ความรูท่ีไดจากประสบการณของผูรู หรือ
จากการดําเนินงาน หรือจากผลงานวิจัยมีอะไรบาง
(ไดความรูอะไร, อะไรท่ีควรทํา, อะไรท่ีไมควรทํา, มีขอ
ควรระวังอะไรบาง)

2) ความรูท่ีไดนั้น สามารถนําไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรมอะไรไดบาง

5 สรุปบทเรียนเม่ือสิ้นสุดโครงการ 1
คะแนน

1. ความครบถวนของเอกสาร (0.3 คะแนน)
ประกอบดวย

1.1 เอกสารสรุปบทเรียนการจัดการ
ความรูของภาพรวมหนวยงาน (ตาม
แบบฟอรมท่ี 4) ความยาว 5-6 หนา
(รวมภาพ)

1.2 เอกสารสกัดความรูจากการถอด
บทเรียนตามแบบฟอรมท่ี 5
2. คุณภาพของการเขียนเอกสารในขอ 1
(0.7 คะแนน) (หมายถึง การเขียนบทความ
ท่ีอานแลวรูเรื่องวาใคร ทําอะไร
เกิดประโยชนอะไร)

*สงใหสถาบันวิจัยฯ ภายในวันท่ี 25
กันยายน 2560 (อยางเปนทางการ)

10. เปาหมายหนวยงาน จํานวน 35 หนวยงาน ดําเนินการสําเร็จข้ันตอนท่ี 5 ในทุกหัวขอความรู

หนวย
งาน

ส.
แมลง

ส.
CD.

ส.
EID

ส.
Enocc

ส.
NCD

ส.
ระบาด

ส.
เอดส

ส.
วัณ
โรค

ส.
แอลกอ
ฮอลล

ส.
ยาสูบ

ส.
บําราศ

ส.
ราช

ประชา

สป
คม.

เรื่อง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ข้ันตอน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

หนวยงาน กอง
จ.

กอง
แผน

สลก. กพร. กอง
คลัง

ตรวจ
สอบฯ

ส.สื่อ
สารฯ

ศูนยสาร
สนเทศ

ส.ความ
ความ

รวมมือฯ

สถาบัน
วิจัยฯ

เรื่อง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
ข้ันตอน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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หนวยงาน สคร.

1
เชียง
ใหม

สคร.
2

พิษณุ
โลก

สคร.
3

นคร
สวรรค

สคร.4
สระ
บุรี

สคร.5
ราช
บุรี

สคร.6
ชลบุรี

สคร.7
ขอน
แกน

สคร.
8 อุดร
ธานี

สคร.
9

นคร
ราชสีมา

สคร.10
อุบล

ราชธานี

สคร.
11

นครศรี
ธรรมราช

สคร.
12 สง
ขลา

เรื่อง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ข้ันตอน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

เปาหมายการดําเนินงาน :
รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 5
11. แหลงขอมูล: สํานักฯ/สถาบัน/กอง/สคร.1-12 จํานวน 35 หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร  สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ สถาบันวิจัย จัดการความรูและ
มาตรฐานการควบคุมโรค สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอท่ัวไป สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ สํานัก
โรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  สํานักวัณโรค  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันปองกันควบคุมโรค         เขตเมือง
สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ  และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 ยกเวน 7 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ศูนยกฎหมาย กลุมคุมครองจริยธรรม ศูนย
อํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ กองโรคปองกันดวยวัคซีน ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงาน
ควบคุมโรคไมติดตอ และสถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา

12.วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12.1 จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560

15. ผูกํากับตัวช้ีวัด :
ระดับกรม:

ช่ือผูกํากบัตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศัพท E-mail
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย จัดการ
ความรูและมาตรฐานการควบคุมโรค

0 2590 3251-3

ระดับหนวยงาน: ผูอํานวยการ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมฯ
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศัพท E-mail

นางนิตยา  พันธุเวทย 02 590 3979 nitayabh@gmail.com
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16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม :

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศัพท E-mail
1. นางมณี สุขประเสริฐ 0 2590 3251-3 ตอ 19
2. นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร 0 2590 3251-3 ตอ 18

ระดับหนวยงาน : ผูรับผิดชอบงานจัดการความรู ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศัพท E-mail

1. นางสาวธาริณี พังจุนันท 02 590 3979 sendtokob@gmail.com
2. นางสาวจริยา บัวอยู 02 590 3979 aya.yabber@gmail.com
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แบบฟอรมที่เก่ียวของ
- แบบฟอรม 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ

- แบบฟอรม 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน
(แบบฟอรม SAR)

- แบบฟอรม 3 ถอดความรูจากผูรูหนวยงาน
(กรณีเลือกเครื่องมือการถอดความรูจากตัวคน)

- แบบฟอรม 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู
ภาพรวมของหนวยงาน

- แบบฟอรม 5 สกัดความรูจากการถอดบทเรียน
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ช่ือโครงการ..........................................................................................................
ยุทธศาสตรท่ี..........................................................................................................................................

ผลผลิตท่ี...............................................................................................................................................

กิจกรรมหลักท่ี....................................................................................................................................

ผลผลิตยอย..........................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
......................................................................................................................................................................

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

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

2. วัตถุประสงค
.....................................................................................................................................................................

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

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

4. เครื่องมือKM ท่ีใชในโครงการ
ชื่อหัวขอความรู เครื่องมือ KM ท่ีใช

3. เปาหมายผลผลิตโครงการและตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ
ลําดับ ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ

ผลผลิต จํานวน หนวยนับ ตัวชี้วัด จํานวน หนวยนับ

5. ระยะเวลาดําเนินการ……………………………………………………………………………………………………..

แบบฟอรมท่ี 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ KM
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6. แผนปฏิบัติการ KM

กิจกรรม ปงบประมาณ 2559 งบประ
มาณ

ผูรับผิด
ชอบตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หัวขอความรูท่ี 1 เรื่อง
....................................

-ใหระบุกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการ

หัวขอความรูท่ี 2 เรื่อง
....................................

-ใหระบุกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการ

หัวขอความรูท่ี 3 เรื่อง
....................................

-ใหระบุกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการ
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7. กลุมเปาหมาย
- กลุมเปาหมายท่ีใชประโยชน

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

9. ผูรับผิดชอบโครงการ............................................................................................................................................

10. ผูอนุมัตโิครงการ..........................................................................................................................................…..
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ตามขอปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทุกโครงการท่ีใชเงินงบประมาณ ตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยรายงานในระบบ EstimateSM ของกองแผนงาน

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อหนวยงาน :  รอบ……. เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : มิติที่ ___
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูจัดเก็บขอมูล :
โทรศัพท : โทรศัพท :
คําอธิบายตัวชี้วัด :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนน :

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน:

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2556 2557 2558

ขอมูลผลการดําเนินงาน : อธิบายผลการดําเนินงานที่ดําเนินการไดจนถึงปจจุบันวา มีความกาวหนาอยางไร
บาง

1) อธิบายกระบวนการทํางานที่ดําเนินการไปแลวตามแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว
2) ปจจุบันทํากิจกรรมอะไร(ใครทําอะไรกับใคร ทําอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ไดแกไขปญหาดวย

วิธีการใด ผลเปนอยางไร)

แบบฟอรม SAR
สําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ / ข้ันตอนการดําเนินงาน

แบบฟอรมท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอรม SAR)
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน :

ความตองการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ :

ขอเสนอแนะ :

หลักฐานอางอิง : ชื่อเอกสาร / หลักฐานอางอิง
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1. ผูรู (ขอมูลผูรู)
-ชื่อผูรู.............................................................................................................................
-ตําแหนง.........................................................................................................................
-ภูมิลําเนา (ระบุท่ีอยูท่ีผูรูพักอาศัยหรือสถานท่ีทํางานท่ีสามารถตดิตอได)......................
-มือถือ..............................................................................................................................
-งานอดิเรก.......................................................................................................................
-คติประจําใจ....................................................................................................................

2. ผูถอดความรู (รายชื่อ ตําแหนงของผูถอดความรู)
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................

3. ช่ือหัวขอความรู ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4. ประโยชนของความรู (ความรูของหัวขอเรื่องนี้ จะเกิดประโยชนอยางไรบาง)
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. เนื้อหาและสาระสําคัญของความรู(ตามหัวขอความรู) เขียนบรรยายอธิบายสาระสําคัญของการ

ดําเนินงานตามหัวขอความรู ซึ่งระบุถึง
- เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ เคล็ดลับท่ีทําใหงานดังกลาวประสบความสําเร็จ ควรระบุใหชัดเจนวา
อยูในข้ันตอนไหน

-ใชเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณอะไร
-ปญหา/อุปสรรคท่ีพบ
-เรามีวิธีการแกไขปญหา/อุปสรรคนั้นอยางไร ท่ีทําใหปญหาคลี่คลาย
-ขอคิด ขอเสนอแนะ(ท่ีเก่ียวของกับหัวขอความรูนี้)
6. วิธีการนําความรูไปใช (ถาจะนําหัวขอความรูนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรนําไปใชในรูปแบบใด เชน

นําไปสูการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน, ทําเปนคลิปวีดีโอ, ฝกปฏิบัต,ิ ฯลฯ
7. ผูเรียนรู (ระบุคุณสมบัติท่ีพึงมีของผูเรียนรู)

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

............................................................................................................................. ..................
8. ประสบการณท่ีประทับใจ (บรรยายถึงเหตุการณหรือสิ่งท่ีประทับใจในการทํางาน โดยบอกเหตุผลท่ีทํา

ใหประทับใจดวย)
9. ขอคิด (บอกขอคิดหรือคติประจําใจของผูรู)

หมายเหตุ  สามารถศึกษาเพ่ิมเติมท่ีคูมือ KM ประจําป 2559 ภาคผนวก

แบบฟอรมท่ี 3 ถอดความรูจากผูรูหนวยงาน (Tacit K.to Explicit K.)
(กรณีเลือกเครื่องมือการถอดความรูจากตัวคน)



158

การจัดทําสรุปบทเรียนการจัดการความรู (ภาพรวมหนวยงาน) เปนเหมือนบทสรุปผูบริหาร (Executive
Summary) เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน โดยเขียนรอยเรียงใหเห็นความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมดานการจัดการความรูท่ีหนวยงานไดดําเนินการ นําไปสูเปาหมายอะไร สงผลดีอะไรกับ
หนวยงาน ไดความรูและบทเรียนในเรื่องอะไรบาง บทความมีความยาว 5 – 6 หนากระดาษ A4 (รวมภาพ)
ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังนี้

 การเขียน ควรเขียนในลักษณะบรรยายรอยเรียงเชิงบทความใหเห็นรายละเอียด (โดยเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญ)
ใชคําศัพทท่ีเขาใจงายๆ  กินใจ ใชศัพทภาษาท่ีเปนทางการเฉพาะเทาท่ีจําเปน แตมีหัวขอตามท่ีระบุครบ
 ควรแทรกภาพกิจกรรมท่ีเห็นวาสําคัญ ซึ่งคาดวาจะชวยใหผูอานเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งข้ึน การแทรกภาพ

ควรแทรกในระหวางเนื้อหาท่ีกําลังกลาวถึง หรืออาจเปนภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา ภาพบุคคลท่ี
เปนผูปฏิบัติงานนั้น อาจมีคําพูด “โดนใจ” แทรกเปนกรอบคําพูดดวยก็ได ท้ังนี้ใหสงภาพเปน JPG File มาดวย

 ขอพึงระวัง การเขียนสรุปบทเรียนการจัดการความรู (ภาพรวมหนวยงาน)นี้  มิใชการเขียนสรุปรายงานการประชุม

ท้ังนี้ กรุณาศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากคูมือ KM ประจําป 2559 ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของสํานักฯ
ท่ี www.kmddc.go.th

แบบฟอรมท่ี 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรูภาพรวมหนวยงาน

1. ช่ือเรื่อง
2. เนื้อหาประกอบดวย

1)หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
2)ภาพรวมโครงการ+ผลการดําเนินงาน
-อธิบายโครงการโดยสังเขปใหมองเห็นภาพวาโครงการนี้มีวัตถุประสงคอะไร มีกิจกรรมอะไรบาง

แลวไดดําเนินการอะไร ไดพบปญหา/อุปสรรค(ท่ีสําคัญ)อะไรบาง แลวแกไขหรือทําใหคลี่คลายไดอยางไร
แลวผลสุดทายเปนอยางไร

-บทสรุปการเรียนรู จากโครงการนี้เราไดเรียนรูในเรื่องใดบาง (องคความรู และบทเรียนท่ีได )
ทานจะนําความรูท่ีไดนี้ไปพัฒนาตอยอดในงานอยางไร ถาจะนําไปประยุกตใชหรือไปขยายผลท่ีอ่ืน ตอง
พึงระวังในเรื่องอะไรบาง หรือถาไมเกิดผลตามท่ีเราตั้งใจไว  ขอใหทบทวนและระบุวาเปนเพราะปจจัย
หรือเหตุผลอะไร

3. รายช่ือคณะทํางาน
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แบบฟอรมนี้จัดทําขึ้น โดยมีจุดมุงหมายใหเปนการรวบรวมความรู (ฝงลึก) จากผูปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน  ซึ่งสกัดไดจากเวทีตางๆ เชน การถอดบทเรียน , CoPs, เสวนาทางวิชาการ,ตลาดนัด
ความรู ฯลฯ อาจมีมากกวาการท่ีระบุในรายงานตามตัวชี้วัด หนวยงานสามารถสะสม Case ไปได
เร่ือยๆ และเปนความสะดวกของผูสนใจ ท่ีเขามาอานแลวสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยงาย (ทาน
สามารถศึกษาตัวอยางการเขียนไดในคูมือ KM ป 2559)

ประเด็น/หัว
ขอความรู

เร่ืองเลา (ที่ระบุถึงเทคนิค เคล็ดลับ ที่ทําใหงาน
สําเร็จหรือมีการพัฒนาข้ึน)

อางอิง/แหลงที่มา

หมายเหตุ ถาเปนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบเชิญวิทยากรมาใหความรู (บรรยาย) อาจใช
เปนการสรุปภาพรวมวาจัดประชุมอะไร ไดความรูอะไร พรอมรวบรวม Slide PowerPoint เผยแพร
ในคลังความรูของหนวยงาน ท้ังนี้ เพื่อเปนการเผยแพรผลงานของหนวยงานทานดวย

.

แบบฟอรมท่ี 5 สกัดความรูจากการถอดบทเรยีน
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติท่ี 4 : ดานพัฒนาองคกร
ระดับหนวยงาน (ตอเนื่อง)

ตัวช้ีวัดท่ี 8 (SDA 1654): ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยผาน
เกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติท่ีดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก
หลักศิลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจักไตรตรองวาอะไร
ควรทํา ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ

ความโปรงใส หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังจากภายในและ
ภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการ
ตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลท่ีไดรับการยอมรับวาเท่ียงตรงและเชื่อถือได

หนวยงานภาครัฐ หมายถึง หนวยงานท่ีอยูภายในสังกัดกรมควบคุมโรค (ยกเวน 10 หนวยงาน ไดแก
1.สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 2.สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3.กลุมคุมครองจริยธรรม
4.ศูนยกฎหมาย 5.ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ 6.ศูนยบริหารจัดการปญหาเอดส
แหงชาติ 7.สํานักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดสทดลองระยะท่ี 3 8.สถาบันเวชศาสตรปองกันการศึกษา
9.กองโรคปองกันดวยวัคซีน 10.สํานักท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค)
5. สูตรการคํานวณผลงาน : ไมมี
6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ตัวช้ีวัด
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ข้ันตอนท่ี

1
ข้ันตอนท่ี

2
ข้ันตอนท่ี

3
ข้ันตอนท่ี

4
ข้ันตอนท่ี

5
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระดับคุณธรรม
ความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ

0.5 
1.5  
2   

2.5    
5     

7. เง่ือนไข: (ถามี)
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8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ

ระดับ - - -

9. รายละเอียดการดําเนินการ :

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน

1 ทบทวน และวิเคราะหแผนปฏิบัติการสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและปราบปราม
การทุจริตฯ  โดยพิจารณาถึงผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และปญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ

- แจงรายชื่อผูประสานงานประจําหนวยงาน จํานวน
2 คน ใหกลุมคุมครองจริยธรรม ภายในวันท่ี 31
ตุลาคม 2557

0.5 คะแนน 1. รายงานการประชุม
ท่ีแสดงถึงการทบทวน วิเคราะห
แผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ  โดย
พิจารณาถึงผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 และปญหา อุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ
* หักคะแนน กรณี
1.ไมมีเอกสารแนบ หัก 0.1 คะแนน
2. สงลาชาแตไมเกิน 3 วัน หัก 0.1
คะแนน
3. สงลาชาเกิน 3 วัน หัก 0.2
คะแนน
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน

2 นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาประกอบการ
ทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติ การสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ท่ีสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรการสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2558 – 2561 โดย
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์
(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ท่ีใช
วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูอํานวยการให
ความเห็นชอบ พรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน

1 คะแนน 1. บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติ
การใหผูอํานวยการลงนามใหความ
เห็นชอบ

2.สําเนาแผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสะทอน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการ
ดําเนินการตามแผนฯ ท่ีใชวัดผลได
อยางเปนรูปธรรม
(ตามแบบฟอรม 1)

3. Print Screen หนาเว็บไซต
หนวยงานท่ีแสดงถึงการเผยแพร
แผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของหนวยงาน

* หักคะแนน กรณี
1.เอกสารแนบไมครบ หัก 0.1
คะแนน
2. สงลาชาแตไมเกิน 3 วัน หัก 0.1
คะแนน
3. สงลาชาเกิน 3 วัน หัก 0.2
คะแนน
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน

3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ การสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

0.5 คะแนน 1. รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดรอบ
6 เดือนแรก ในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนด ในระบบ
ESM (ตามแบบฟอรม 2)
2. แนบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินงานของกิจกรรมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนดดังกลาวไดบรรลุผล
ตามขอมูลท่ีแจงมาจริงหรือเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ
เชน ภาพถาย รายงานการประชุม
หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
* หักคะแนน กรณี
1.ไมมีเอกสารแนบ หัก 0.1 คะแนน
2. สงลาชาแตไมเกิน 3 วัน หัก 0.1
คะแนน
3. สงลาชาเกิน 3 วัน หัก 0.2
คะแนน
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน

4 ประเมินตนเองเบื้องตนตามแบบฟอรมการประเมิน
ความโปรงใส

0.50 คะแนน 1. รายงานความกาวหนาตัวชี้วัด
รอบ 9 เดือน (SAR)

2. รายงานความกาวหนารอบ 9 เดือน
(ตามแบบฟอรม 2)

3. รายงานผลการประเมินตนเอง
เบื้องตนตามแบบฟอรมการประเมิน
ในระบบ ESM (ตามแบบฟอรม 3)
* หักคะแนน กรณี
1.เอกสารแนบไมครบ หัก 0.1
คะแนน
2. สงลาชาแตไมเกิน 3 วัน หัก 0.1
คะแนน
3. สงลาชาเกิน 3 วัน หัก 0.2
คะแนน

5 5.1 ประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานประจําป พ.ศ. 2560
1. จัดสงตามระยะเวลาท่ีกําหนด

5.2 คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน

0.1
คะแนน

0.2
คะแนน

0.3
คะแนน

0. 4
คะแนน

0.5
คะแนน

29 กย.
60

28 กย.
60

27 กย.
60

26 กย.
60

25 กย.
60

0.2
คะแนน

0.4
คะแนน

0.6
คะแนน

0.8
คะแนน

1
คะแนน

20 40 60 80 100

0.50 คะแนน

1 คะแนน

จัดสงแบบประเมินความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําป พ.ศ. 2560 โดยพิจารณา
คะแนนจาก
1.กําหนด เวลาพรอมหลักฐาน/
เอกสารการประเมินท่ีอางถึง
(ตามแบบฟอรม 4)

2. ผลการประเมินตามแบบฟอรม 4
พรอมเอกสาร และหลักฐานท่ีอางถึง
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน

5.3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
รอบ 12 เดือน พรอม ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

1 คะแนน 1. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
(ตามแบบฟอรม 2) พรอมระบุปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ

2. แนบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินการของกิจกรรมตามแผนท่ี
กําหนดดังกลาวไดบรรลุผลตาม
ขอมูลท่ีแจงมาจริงหรือเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ เชน
ภาพถาย รายงานการประชุม หรือ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน

10. เปาหมาย : ระดับ 5

11. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : กลุม/กอง/ศูนย/สํานัก/สถาบัน/สคร.1-12 จากแบบรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM

12. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
 ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559 (ข้ันตอน 1-2)
 ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560 (ข้ันตอน 3)
 ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 (ข้ันตอนท่ี 4)
 ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560 (ข้ันตอนท่ี 5)

13. ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด :

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท
หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม กลุมคุมครองจริยธรรม 0 2590 3003
ผูกํากับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท
นางนิตยา  พันธุเวทย 02 590 3979 nitayabh@gmail.com
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14. ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม :

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท
นางสาวอรณดี  ธีระวตากูร กลุมคุมครองจริยธรรม 02 590 3044 – 45
นางสาวมารยาท  พืชพันธุ กลุมคุมครองจริยธรรม 02 590 3044 – 45
นางสาวศิโรรัตน  รื่นอารมย กลุมคุมครองจริยธรรม 02 590 3044 - 45

14. ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน :

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท
นายจําเริญ บุญยรังษี 02 590 3979 aum0908@gmail.com
นายชิต หัสชัย 02 590 3979 jj_hatsachai@hotmail.com



167

(แบบฟอรม 1)
แผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ใสช่ือหนวยงาน).....................................

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ 2560 งบ
ประมาณ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
สนับสนุนนโยบาย
สรางเสริมการพัฒนา
จิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกัน
ตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เชน กลุม
บริหารท่ัวไป
/กลุมแผนงาน
และ
งบประมาณ /
กลุม
ยุทธศาสตร
และพัฒนา
องคกร

ยุทธศาสตรท่ี 2
การสนับสนุน บูรณา
การ และสรางความ
เขมแข็งเครือขายทุก
ภาคสวนท้ังในและ
ระหวางประเทศ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
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และการปองกันการ
ทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ 2560 งบ
ประมาณ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
สื่อสาร การกํากับ
ดูแล  และการ
ประเมินผล ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการ ปองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบใหไดตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด
ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ดาน
คุณธรรมจริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
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ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ 2560 งบ
ประมาณ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาศักยภาพ
องคกร และคุณภาพ
ขอมูลขาวสาร ดาน
คุณธรรมจริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

(...........................................................................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการ.......................................................
วันท่ี.....................................................................................
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(แบบฟอรม 2)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ใสช่ือหนวยงาน).....................................

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบ
ประมาณ

ผลการใชงบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
สนับสนุนนโยบาย
สรางเสริมการพัฒนา
จิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกัน
ตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรท่ี 2
การสนับสนุน บูรณา
การ และสรางความ
เขมแข็งเครือขายทุก
ภาคสวนท้ังในและ
ระหวางประเทศ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริต
ประพฤติมิชอบ
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ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบ
ประมาณ

ผลการใชงบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
สื่อสาร การกํากับ
ดูแล  และการ
ประเมินผล ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการ ปองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบใหไดตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด
ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ดาน
คุณธรรมจริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
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ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบ
ประมาณ

ผลการใชงบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาศักยภาพ
องคกร และคุณภาพ
ขอมูลขาวสาร ดาน
คุณธรรมจริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

(...........................................................................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการ.......................................................
วันท่ี.....................................................................................

หมายเหตุ รายงานพรอมแนบหลักฐานประกอบการดําเนินงานในระบบ ESM
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(แบบฟอรม 3)

คาคะแนนการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็นคําถาม คะแนน หมายเหตุ
1 หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ท่ีผูบริหารลง
นามใหความเห็นชอบ หรือไม (ทุกวิธ)ี

5

2 หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม

5

3 หนวยงานของทานมีการบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
(ทุกวิธ)ี พรอมระบุวิธีการจัดซื้อ   จัดจาง และเหตุผลท่ีใชในการ
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง บนเว็บไซต (ตามแบบสขร.1) ท่ีเปน
ปจจุบัน หรือไม

5

4 หนวยงานของทานมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม (หนวยงานท่ี
ไมไดดําเนินการเองใหถายสําเนาจากหนวยงานหลักท่ีดําเนินการให)

5

5 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงาน และวิเคราะหผลการจัดซื้อ
จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม

5

6 หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม

5

7 หนวยงานของทานมีการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผานเว็บไซตของ
หนวยงานหรือไม
8 หนวยงานของทานมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม

5

9 หนวยงานของทานมีการประกาศหลักเกณฑการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือน หรือคาจางใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชน
ปดประกาศ  แจงเวียน  เปนตน

5

10 หนวยงานของทานมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือน หรือคาจางของบุคลากรในหนวยงานหรือไม
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ประเด็นคําถาม คะแนน หมายเหตุ
11 หนวยงานของทานมีการประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนหรือ
คาจางในระดับดีเดน หรือ 2 ข้ัน ใหบุคลากรในหนวยงานทราบ
หรือไม เชนปดประกาศ  แจงเวียน  เปนตน

5

12 หนวยงานของทานมีผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูใชบริการเห็นอยางชัดเจน
หรือไม” เชน ผังแสดงการใหบริการทางการเงิน การจัดซื้อ จัดจาง
การตรวจแล็ป การใหบริการจายยา เปนตน

5

13 หนวยงานของทานมอบหมายผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธ
และตอบขอซักถามตามภารกิจของหนวยงาน หรือไม เชนผูดูแล
เว็บไซต Facebook Lineกลุมหนวยงาน เปนตน”

5

14 หนวยงานของทานมีการอัพเดตขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักหลักของหนวยงานท่ีเปนปจจุบัน และประชาสัมพันธบนเว็บไซต
หนวยงาน หรือไม

5

15 หนวยงานของทานมีการกําหนดชองทางการรองเรียน พรอมท้ัง
เผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ และ
ประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม

5

16 หนวยงานของทานมีการมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
พรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ
และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม

5

17 หนวยงานของทานสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน
พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบทุกไตรมาสหรือไม

5

18 หนวยงานของทานมีการจัดประชุม/สัมมนาอภิปรายภายใน
องคกรเพ่ือใหความรูเรื่องประมวลจริยธรรม และการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีหรือไม

5

19 หนวยงานของทานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรอมท้ัง
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน หรือไม

5

20 หนวยงานของทานมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานในระยะเวลาท่ี
กําหนด และใหผูบริหารลงนามรับทราบหรือไม

5

คะแนนรวม 100

กลุมคุมครองจริยธรรม
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(แบบฟอรม 4)

แบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุมคุมครองจริยธรรม ดําเนินการประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ผลประเมินจะแสดงถึง
ระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏบัิติเพ่ือแกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใส
มากยิ่งข้ึน

ความรวมมือจากหนวยงานของทานจะสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงดานความโปรงใสภายในหนวยงาน สงผลให
หนวยงานมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานท่ีดี ตลอดจนชวยสรางความเช่ือมั่นของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอหนวยงาน
ตอกรมควบคุมโรค และตอประเทศชาติตอไป

กลุมคุมครองจริยธรรม ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
----------------------------------------------------------------------

ชื่อหนวยงาน
1. วิธีการตอบแบบประเมินความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน

โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีเปนตัวเลือกคําตอบท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงสําหรับหนวยงานของทาน และหากมีเอกสาร
หรือหลักฐานอางอิงใหใสเครื่องหมาย ลงในชอง พรอมระบุช่ือเอกสารและสงมอบเอกสาร/หลักฐานท่ีอางอิงน้ัน

2. คําอธิบายรายละเอียด คํานิยาม และวิธีการตอบขอคําถาม ดูในคูมือคําอธิบายแบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็นคําถาม มี ไมมี
การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง

1) หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ท่ีผูบริหารลงนามใหความ
เห็นชอบ หรือไม (ทุกวิธี)

 

มีหลักฐาน คือ
 หลักฐานสําเนาแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
2) หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซตของ
หนวยงานหรือไม

 

มีหลักฐาน คือ
 Print screen หนาเว็บไซตหนวยงานท่ีไดแสดงใหเห็นถึงการประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
3) หนวยงานของทานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง (ทุกวิธี) พรอมระบุวิธีการจัดซื้อ   จัดจาง และเหตุผลท่ีใชใน
การตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง บนเว็บไซต (ตามแบบสขร.1) ท่ีเปนปจจุบัน หรือไม

 

มีหลักฐาน คือ
 Print screen หนาเว็บไซตกรมควบคุมโรคหรือสํานักงานเลขานุการกรม ท่ีมีการรายงานผลการจัดซื้อ จัดจาง…
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................………………
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4) หนวยงานของทานมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม
(หนวยงานท่ีไมไดดําเนินการเองใหถายสําเนาจากหนวยงานหลักท่ีดําเนินการให)

 

มีหลักฐาน คือ
 สําเนาแบบฟอรมการตรวจสอบบุคลากรฯ ……………………………………...................................
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………….…………………………………
5) หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงาน และวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 หรือไม

 

มีหลักฐาน คือ
 สําเนารายงาน และวิเคราะหผลการจัดซื้อ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ……
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..…………….............

6) หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม  
มีหลักฐาน คือ
 สําเนาแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือ………………….……………….....................................
 Print screen หนาเว็บไซตหนวยงาน
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………………………….
7) หนวยงานของทานมีการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือไม
 

มีหลักฐาน คือ
 Print screen หนาเว็บไซตหนวยงานท่ีเห็นถึงการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………...………………
8) หนวยงานของทานมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

หรือไม
 

มีหลักฐาน คือ
 รายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นถึงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลัก
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..............................
9) หนวยงานของทานมีการประกาศหลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน หรือคาจางใหบุคลากรในหนวยงาน

ทราบหรือไม เชนปดประกาศ  แจงเวียน  เปนตน
 

มีหลักฐาน คือ
 ภาพถายการปดประกาศ ………………………………………………………………………………………....................
 สําเนาหนังสือเวียนภายในหนวยงาน…………………………………………………………....................…………
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….…………………………….................
10) หนวยงานของทานมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน หรือคาจางของบุคลากรในหนวยงาน

หรือไม
 

มีหลักฐาน คือ
 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ………………………………………………………………………………………....................
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….…………………………….................
11) หนวยงานของทานมีการประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางในระดับดีเดน หรือ 2 ข้ัน ใหบุคลากรใน

หนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ  แจงเวียน  เปนตน
 

มีหลกัฐาน คือ
 ภาพถายการปดประกาศ ………………………………………………………………………………………....................
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 สําเนาหนังสือเวียนภายในหนวยงาน…………………………………………………………....................…………
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….…………………………….................

12) หนวยงานของทานมผัีงแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูใชบริการเห็นอยาง
ชัดเจน หรือไม” เชน ผังแสดงการใหบริการทางการเงิน การจัดซื้อ จัดจาง การตรวจแล็ป การใหบริการจายยา เปนตน

 

มีหลักฐาน คือ
 ภาพถายสถานท่ีติดผังข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลากํากับ……………………………….....……………………………………
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..…
13) หนวยงานของทานมอบหมายผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธ และตอบขอซักถามตามภารกิจของหนวยงาน

หรือไม เชนผูดูแลเว็บไซต Facebook Lineกลุมหนวยงาน  เปนตน”
 

มีหลักฐาน คือ
 บันทึกมอบหมายผูรับผิดชอบ...................................................................................................................
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………..………..

14) หนวยงานของทานมีการอัพเดตขอมูลภารกิจหลักของหนวยงานท่ีเปนปจจุบัน และประชาสัมพันธบนเว็บไซต
หนวยงาน หรือไม

 

มีหลักฐาน คือ
 Print screen หนาเว็บไซตหนวยงานท่ีอัพเดตขอมูลภารกิจหลักของหนวยงานท่ีเปนปจจุบัน..……………
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………….……………………………
15) หนวยงานของทานมีการกําหนดชองทางการรองเรียน พรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัด
กรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม

 

มีหลักฐาน คือ
 บันทึกแจงเวียนชองทางการรองเรียน .....……………………………………………………………………………………………
 Print screen หนาเว็บไซตของหนวยงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการเผยแพรชองทางการรองเรียน.......
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………………………….……………
16) หนวยงานของทานมีการมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนพรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานใน
สังกัดกรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม

 

มีหลักฐาน คือ
 คําสั่งใหปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.…………………………………………………………………………………………......................
 บันทึกมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………….………………….....................
17) หนวยงานของทานสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
รายงานผูบังคับบัญชาทราบทุกไตรมาสหรือไม

 

มีหลักฐาน คือ
 บันทึกสรุปรายงานการจัดการเรื่องรองเรียน…………………...........….………
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................……………………………………………………………………………………..…..
18) หนวยงานของทานมีการจัดประชุม/สัมมนาอภิปรายภายในองคกรเพ่ือใหความรูเรื่องประมวลจริยธรรม และการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีหรือไม
มีหลักฐาน คือ
 สําเนาโครงการและบันทึกอนุมัติโครงการ……………………………………………………..…..……………..…...……..……
 ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม..…………………………………………………..………………………...……………
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
19) หนวยงานของทานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ท่ีผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ พรอมท้ังประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน หรือไม

 

มีหลักฐาน คือ
 สําเนาแบบฟอรม 1 และบันทึกขอความเห็นชอบ……………………………………………………..…..……………
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 Print screen หนาเว็บไซตของหนวยงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการเผยแพรแผนปฏิบัติการฯ..……………………………
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................

20) หนวยงานของทานมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และใหผูบริหารลงนามรับทราบหรือไม

 

มีหลักฐาน คือ
 สําเนาแบบฟอรม 2 และบันทึกเสนอผูบริหารลงนามรับทราบ…………………………………………………………………
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………..……….…...….……………………

กลุมคุมครองจริยธรรม
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คูมือคําอธิบาย
แบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แนวทางการตอบแบบประเมิน

1. กรุณาระบุชื่อหนวยงานใหชัดเจน
2. หนวยงานจะตองตอบขอคําถามตามประเด็นตางๆ วา “มี” หรือ “ไมมี” โดยใสเครื่องหมายถูก ()

ลงในชอง  ท่ีกําหนดท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงสําหรับหนวยงาน
3. กรณีท่ีหนวยงานตอบวา “มี” ใหหนวยงานระบุเอกสารหลักฐานท่ีใชอางอิง โดยใสเครื่องหมายถูก ()

ลงในชอง  ท่ีหนวยงานมีหลักฐานดังกลาว หรือ  อ่ืนๆ ซึ่งหนวยงานจะตองระบุรายการเอกสาร/
หลักฐาน ใหชัดเจนและท่ีสําคัญใหแนบเอกสาร/หลักฐานเทาท่ีจําเปนสําหรับการตรวจสอบการให
คะแนน กรณีเปนการอางเอกสาร/หลักฐานซ้ํา หนวยงานไมตองถายเอกสารเพ่ิมเพียงแตระบุอางอิงวาใช
เอกสารในขอคําถามใด และโปรดทําสลิป (slip) ท่ีเอกสาร/หลักฐานแนบดวย

5. กรณีหนวยงานไมสามารถตอบคําตอบขอใดขอหนึ่งได เนื่องจากขอจํากัดหรือขอกําหนดดานกฎหมาย
ใหระบุขอจํากัดหรือขอกําหนดดังกลาวทายขอคําถามนั้นๆ

 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอท่ี 1 “หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ท่ีผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ หรือไม” (ทุกวิธ)ี
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับแผนการจัดซื้อจัดจางท่ีหนวยงานไดจัดทําข้ึนใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ
คําถามขอท่ี 2 “หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ผานเว็บไซตของหนวยงานท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได โดยระยะเวลาการนําข้ึนเว็บไซต ไมเกิน
วันท่ี 31 ตุลาคม 2559

คําถามขอท่ี 3 “หนวยงานของทานมีการบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง (ทุกวิธี) พรอม
ระบุวิธีการจัดซื้อ   จัดจาง และเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง บนเว็บไซต (ตามแบบสขร.1) ท่ี
เปนปจจุบัน หรือไม”
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หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับบันทึกขอมูลการจัดซื้อ จัดจางทุกวิธี ตามแบบสขร.1 ท่ี
สํานักงานเลขานุการกรมดูแลใหเปนปจจุบัน

คําถามขอท่ี 4 “หนวยงานของทานมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของ
กับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม (หนวยงานท่ีไมไดดําเนินการเองใหถายสําเนาจากหนวยงานหลัก
ท่ีดําเนินการให)”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานวาไดมีการตรวจสอบบุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดซื้อ จัดจาง
ของหนวยงาน โดยหนวยงานท่ีตองใหศูนยตนทุนดําเนินการใหถายสําเนามาใชแนบเปนหลักฐานได

คําถามขอท่ี 5 “หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงาน ผลการจัดซือ้จัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม ”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการสรุปรายงานผลการจัดซื้อ จัดจางวาดําเนินการตาม
แผนท่ีกําหนดหรือไม ตามแบบฟอรมรายงานผลท่ีกําหนด

คําถามขอท่ี 6 “หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของหนวยงาน

คําถามขอท่ี 7 “หนวยงานของทานมีการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผานเว็บไซตของหนวยงาน ท่ีประชาชนหรือหนวยงานอ่ืนสามารถ
เขามาดูขอมูลดังกลาวได

คําถามขอท่ี 8 “หนวยงานของทานมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักไดมีการจัดทําและใชงานไประยะหนึ่งแลวตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ซึ่งอาจจะคอยๆมีการปรับปรุงเปนบางจํานวนกอนก็ได

คําถามขอท่ี 9 “หนวยงานของทานมีการประกาศหลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หรือคาจางใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ  แจงเวียน  เปนตน”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการประกาศหลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หรือคาจางใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ  แจงเวียน  เปนตน เพ่ือใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรับทราบ และสรางความโปรงใสในการพิจารณา

คําถามขอท่ี 10 “หนวยงานของทานมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หรือคาจางของบุคลากรในหนวยงานหรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หรือคาจางของบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง
เพ่ือลดขอรองเรียนในเรื่องดังกลาว
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คําถามขอท่ี 11 “หนวยงานของทานมีการประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางในระดับ
ดีเดน หรือ 2 ข้ัน ใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ  แจงเวียน  เปนตน”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางในระดับ
ดีเดน หรือ 2 ข้ัน ใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ  แจงเวียน  เปนตน เพ่ือความ
โปรงใส และลดขอรองเรียน

คําถามขอท่ี 12 “หนวยงานของทานมีผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาท่ีใช
ในการดําเนินการใหผูใชบริการเห็นอยางชัดเจน หรือไม” เชน ผังแสดงการใหบริการทางการเงิน การจัดซื้อ
จัดจาง การตรวจแล็ป การใหบริการจายยา ฉีดวัคซีน เปนตน”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาท่ีใชใน
การดําเนินการเพ่ือใหผูใชบริการเห็นอยางชัดเจน ไมวาผูรับบริการจะเปนบุคคลภายในหนวยงานหรือนอก
หนวยงาน เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินงาน และลดขอรองเรียน

คําถามขอท่ี 13 “หนวยงานของทานมอบหมายผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธ และตอบขอ
ซักถามตามภารกิจของหนวยงาน หรือไม เชนผูดูแลเว็บไซต Facebook Lineกลุมหนวยงาน  เปนตน

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับคําสั่งแตงตั้ง หรือบันทึกการมอบหมายผูรับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ และตอบขอซักถามตามภารกิจของหนวยงาน เชนผูดูแลเว็บไซต Facebook Lineกลุม
หนวยงาน  เปนตน

คําถามขอท่ี 14 “หนวยงานของทานมีการอัพเดตขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจหลักหลัก
ของหนวยงานท่ีเปนปจจุบัน และประชาสัมพันธบนเว็บไซตหนวยงาน หรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการนําขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน ข้ึนเว็บไซตใหเปนปจจุบันเพ่ือใหประชาชนสามารถคนหาขอมูลตางๆ หรือเขาดูขอมูลสําคัญของ
หนวยงานไดตลอดเวลา

คําถามขอท่ี 15 “หนวยงานของทานมีการกําหนดชองทางการรองเรียน พรอมท้ังเผยแพร
ประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับชองทางการรองเรียน พรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถ
รองเรียน หรือดูขอมูลชองทางการรองเรียนไดงายและสะดวก

คําถามขอท่ี 16 “หนวยงานของทานมีการมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนพรอมท้ัง
เผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงาน
หรือไม”
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หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับคําสั่งแตงตั้งหรือบันทึกมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่อง
รองเรียนของหนวยงาน พรอมท้ังแจงเวียนทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ เพ่ือสะดวกในการประสานงาน
และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนไดทราบและติดตอไดสะดวก

คําถามขอท่ี 17 “หนวยงานของทานสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน พรอมท้ังระบุ
ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานรายงานผูบังคับบัญชาทราบทุกไตรมาสหรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน พรอมท้ัง
ระบุปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานรายงานผูบังคับบัญชาทราบทุกไตรมาสเพ่ือท่ีผูบริหารจะไดทราบ
สถานการณท่ีเปนปจจุบัน และจัดการขอรองเรียนไดทันเวลา

คําถามขอท่ี 18 “หนวยงานของทานมีการจัดประชุม/สัมมนาอภิปรายภายในองคกรเพ่ือให
ความรูเรื่องประมวลจริยธรรม และการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีหรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการจัดประชุม/สัมมนาอภิปรายภายในองคกรเพ่ือให
ความรูเรื่องประมวลจริยธรรม และการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เชน สําเนาโครงการท่ี
ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารหนวยงาน บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ ภาพถายการจัดโครงการ เปนตน

คําถามขอท่ี 19 “หนวยงานของทานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรอมท้ังประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน หรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแบบฟอรม 1) พรอมท้ังประชาสัมพันธผานเว็บไซต
หนวยงานเพ่ือแสดงถึงการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรม จริยธรรม และผูสนใจไดเขามาดูขอมูลท่ีเปน
ประโยชนและนําไปใชเปนตัวอยางได

คําถามขอท่ี 20 “หนวยงานของทานมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานในระยะเวลาท่ีกําหนด และใหผูบริหารลงนามรับทราบหรือไม”

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน (ตามแบบฟอรม 2 ) ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในรายละเอียดตัวชี้วัด
และผูบริหารตองลงนามรับทราบผลการดําเนินงานนั้นดวย

********************
กลุมคุมครองจริยธรรม
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กระบวนการจัดทําและติดตามประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ประจําปงบประมาณ 2560

วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม 2559 ประชุมผูกํากับตัวชี้วัดเก่ียวกับการจัดทํารายละเอียด

ตัวชี้วัด (KPI Template)
กพร. และผูกํากับตัวชี้วัด

31 ตุลาคม 2559 เจรจาตัวชี้วัดภารกิจกับหนวยงาน กพร.
17-18 ตุลาคม 2559 ชี้แจงถายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กพร. และผูกํากับตัวชี้วัด

ตุลาคม 2559 หนวยงานเสนอกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทุกหนวยงาน
ตุลาคม 2559 ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน กพร.
ธันวาคม 2559 ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักโรค

ไมติดตอ กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ 2560
สํานักโรคไมติดตอ

25 ธันวาคม 2559 หนวยงานสรางตัวชี้วัดคํารับรองในระบบ Estimates SM ทุกหนวยงาน
31 ธันวาคม 2559 หนวยงานจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองของ

หนวยงาน (ฉบับสมบูรณ) สงไปยัง กพร. จํานวน 2 เลม
และซีดี 2 แผน ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ทุกหนวยงาน

25 ธันวาคม 2559
25 มีนาคม 2560
25 มิถุนายน 2560
25 กันยายน 2560

หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการหนวยงาน ป 2559 แตละไตรมาส ในระบบ
Estimates SM

ทุกหนวยงาน
(กลุมท่ีรับผิดชอบสง file
รายละเอียดการ
ดําเนินงานใหกลุมพัฒนา
องคกร กอน 5 วันทําการ
ของการรายงานแตละไตร
มาส เพ่ือใหกลุมพัฒนา
องคกรสามารถรายงานใน
ระบบ Estimates SM
ภายในวันท่ี 25 ของ
ไตรมาส)

ตุลาคม – ธันวาคม
2560

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดภารกิจ คือ NCD Clinic Plus และ
Drowning เตรียมเอกสารเพ่ือรับการตรวจประเมิน
ตัวชี้วัดคํารับรองจากหนวยงานภายนอก สําหรับตัวชี้วัด
อ่ืนๆ หนวยงานหลักท่ีกํากับตัวชี้วัดนั้นๆ จะตรวจสอบ
เอกสารท่ีรายงานในระบบ Estimate

ทุกหนวยงาน
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รอบการรายงานในระบบ Estimate SM
จากการประชุมถายทอดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอ ประจําป

งบประมาณ 2560 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักโรคไมติดตอ ซึ่งท่ีประชุมได
รวมกันพิจารณาตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ พรอมระบุกลุมผูกํากับตัวชี้วัด และกําหนดใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
เพื่อรายงานผลในระบบ Estimate SM ดังนี้

1. กลุมพัฒนาองคกร สงหนังสือแจงเวียนใหทุกกลุมสงผลการดําเนินงานตามไตรมาส ระบุใหรายงาน
ผลมายังกลุมพัฒนาองคกร

2. กลุมตางๆ รายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดคํารับรองฯ ตามแบบฟอรม พรอมกับแนบ File
หลักฐานประกอบการดําเนินงานฯ มายังกลุมพัฒนาองคกร กอน 5 วันทําการของการรายงาน
แตละไตรมาส โดยรายงานผลการดําเนินงานใหสอดคลองตามข้ันตอนท่ีระบุใน Template ให
เรียบรอยครบถวน

3. กลุมพัฒนาองคกร ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ File หลักฐานประกอบการดําเนินงานฯ
ของตัวชี้วัดคํารับรองฯ ท่ีกลุมสงมา และรายงานในระบบ Estimate SM ภายในวันท่ี 25 ของ
ไตรมาส ยกเวน รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม ใหกลุมบริหารงาน
ท่ัวไปดําเนินการรายงานในระบบ Estimate SM ภายในวันท่ี 7 หลังสิ้นไตรมาส

รอบการรายงาน
กําหนดสงผลการ

ดําเนินงาน
จากกกลุมตางๆ

กลุม พอ. รายงาน
ผลการดําเนินงานใน
ระบบ Estimate SM

กําหนดการรายงานผล
ตัวช้ีวัดอัตราการเบิกจายเงินฯ

ในระบบ Estimate SM
รอบ 3 เดือน
(1 ต.ค. 59 – ธ.ค. 59)

ภายในวันท่ี
20 ธันวาคม 2559

ภายในวันท่ี
25 ธันวาคม 2559

ภายในวันท่ี
7 มกราคม 2559

รอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 59 – มี.ค. 60)

ภายในวันท่ี
20 มีนาคม 2560

ภายในวันท่ี
25 มีนาคม 2560

ภายในวันท่ี
7 เมษายน 2559

รอบ 9 เดือน
(1 ต.ค. 59 – มิ.ย.60)

ภายในวันท่ี
19 มิถุนายน 2560

ภายในวันท่ี
25 มิถุนายน 2560

ภายในวันท่ี
7 กรกฎาคม 2559

รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 59 – ก.ย.60)

ภายในวันท่ี
18 กันยายน 2560

ภายในวันท่ี
25 กันยายน 2560

ภายในวันท่ี
7 ตุลาคม 2559
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ 2560

กลุม ..........................................................................................
รอบที่รายงาน  รอบ 3 เดือน (1 ต.ค 59 – ธ.ค 59)  รอบ 6 เดือน (1 ต.ค 59 – ม.ีค 60)

 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค 59 – ม.ิย 60)  รอบ 12 เดือน (1 ต.ค 59 – ก.ย 60)
ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ผลการดําเนินงานตามขั้นตอน เอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน

ที่ สรุปรายละเอียดท่ีสําคัญ
ในแตละขั้นตอน

พรอมแนบ File สงมาดวย (ถาม)ี
1

2

3

4

5

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ความตองการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
ปญหา อุปสรรคตอการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ..........................................ผูจัดเก็บฯ ลงช่ือ..............................................................หัวหนากลุม/ผูกํากับฯ
(.........................................................) (.............................................................)

วัน เดือน ป.................................................. วัน เดือน ป..................................................

แบบฟอรมสําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ /ข้ันตอนการดําเนินงาน (SAR)



189
กลุมพัฒนาองคกร ข้ันตอนการดําเนินงาน หนา

หมายเลขเอกสาร SOP_NCD 8 แกไขครั้งท่ี -/2559 ฉบับท่ี 1
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการ
บริหารจัดการการปฏิบัติราชการ
คํารับรองฯ สํานักโรคไมติดตอ

ผูจัดทํา นางสาวปยนุช จันทรอักษร
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข

วันท่ีออกเอกสาร 22 กรกฎาคม 2559
ทบทวน     นางนิตยา  พันธุเวทย
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

1. วัตถุประสงค(์Objectives)
1.1 เพ่ือใหการจัดทําตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอเปนไปตามหลักเกณฑและ

ข้ันตอนท่ีถูกตองตามท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
1.2 เพ่ือใหบุคลากรซึ่งเปนผูจัดเก็บตัวชี้วัดคํารับรองฯ ของสํานักโรคไมติดตอ สามารถดําเนินงาน และ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการได

2. ขอบเขต (Scope)
แนวทางการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ครอบคลุม การรับการถายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค แลวนํามาถายทอดและแบงน้ําหนักตัวชี้วัดคํารับรองฯ ไปยัง
กลุมตางๆ ของสํานักโรคไมติดตอ ใหผูกํากับและผูจัดเก็บตัวชี้วัดคํารับรองฯ ดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอน และ
ผลลัพธของรายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองฯ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการ
ดําเนินการลงในระบบ Estimate

3. คําจํากัดความ(Definition)
คํารับรองการปฏิบัติราชการเปนการแสดงความจํานงของผูทําคํารับรองเก่ียวกับการพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการและผลการดําเนินการของสวนราชการท่ีสวนราชการตองการบรรลุผล โดยมีตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนท่ีชัดเจน ระหวางผูทําคํารับรอง คือ ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ กับผูรับคํารับรอง คือ
รองผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ และหัวหนากลุมทุกกลุม สวนราชการจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือ
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน ซึ่งจะใชเปนเกณฑในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตอไป
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4. ปฏิบัติ(Procedure)
4.1 ผังกระบวนการ

SOP_NCD 8

รับถายทอด

เจรจาตัวชี้วัดภารกิจหลัก

ชี้แจงถายทอด

จัดทําเลมตัวชี้วัดคํารับรอง

ลงนามตัวชี้วัดคํารับรอง

สรางตัวชี้วัดคํารับรองในระบบ Estimate

รายงานผลในระบบ Estimate

รับการตรวจประเมิน

แกไข

สัญลักษณ

จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด       ข้ันตอน/กิจกรรม            จุดตัดสินใจ            จุดเช่ือมตอ       ทิศทางการไหล

ตรวจสอบ

ดําเนินการตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ

ติดตามผลการดําเนินงาน

ตรวจประเมินผล
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4.2 การ

ลําดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ บันทึก เอกสาร
อางอิง

1. 1. รวบรวม Template ท่ีจัดทําโดยกลุม
วิชาการ (กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง กลุมพัฒนา
ระบบสาธารณสุข กลุมปองกันการบาดเจ็บ
จากจราจร และกลุมปองกันการบาดเจ็บจาก
สาเหตุ อ่ืนๆ) ตามแบบฟอรม Template
ตัวชี้วัดคํารับรอง ซึ่งประกอบดวย ชื่อตัวชี้วัด
น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการให
คะแนน ท่ีผานการเห็นชอบจากผูอํานวยการ/
รองผูอํานวยการท่ีไดรับมอบหมาย
2. เจรจาตัวชี้วัดท่ีหนวยงานเพ่ิมเติมตาม
บทบาทภารกิจหลักของหนวยงานในมิติ
ประสิทธิผล โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรมควบคุมโรคเปนผู พิจารณา และให
ขอเสนอแนะในรายละเอียดตัวชี้วัด

กลุมพัฒนาองคกร แบบฟอรม
Template ตัวชี้วัด
คํารับรองฯ

2. รับการถายทอดรายละเอียดตัวชี้ วัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ในมิติท่ี
1 - 4จากกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

กลุมพัฒนาองคกร

3. 1. ชี้แจงถายทอดรายละเอียด และแบง
น้ําหนักตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หนวยงานไปยังกลุมตางๆ ของสํานักโรคไมติดตอ
2. รวบรวมขอมูลผูจัดเก็บตัวชี้วัดคํารับรองฯ
จากทุกกลุม โดยหัวหนากลุมเปนผูกําหนด
รายชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด

กลุมพัฒนาองคกร

เจรจาตัวชี้วัดภารกิจหลัก

รับถายทอด

ชี้แจงถายทอด
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ลําดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ บันทึก เอกสาร
อางอิง

4 จัดทําเลมคู มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ
สํานักโรคไมติดตอ ซึ่งมีรายละเอียด ไดแก
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และ
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ น้ําหนัก ขอมูลพ้ืนฐาน
คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน เปนตน

กลุมพัฒนาองคกร คูมือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของสํานักโรค
ไมติดตอ

5. 1. สงเลมเลมคูมือการประเมินผลฯ ไปยัง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
2. ปรั บแก ไข และจั ดทํ าเล ม คู มื อการ
ประเมินผลฯ (ฉบับสมบูรณ) สงไปยัง กลุม
พัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
3.แจกจ ายคู มือการประเมินผลฯ (ฉบับ
สมบูรณ) ใหทุกกลุมของสํานักเพ่ือใหบุคลากร
ท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการฯ

กลุมพัฒนาองคกร

6. เปนการลงนามในสัญญา (MOU) ระหวาง
ผู อํานวยการสํานักโรคไมติดตอ กับรอง
ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ และหัวหนา
กลุมวาจะนําไปปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามท่ี
ไดตกลงไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ทุกกลุมของ
สํานักโรคไมติดตอ

MOU ตัวชี้วัดคํา
รับรองฯ

7. สรางตัวชี้วัดคํารับรองฯ ในระบบ Estimates
SM

กลุมพัฒนาองคกร

จัดทําเลมตัวชี้วัดคํารับรองฯ

แก
ไข

ลงนามตัวชี้วัดคํารับรอง

สรางตัวชี้วัดคํารับรองในระบบ Estimate

ตรวจสอบ
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ลําดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ บันทึก เอกสาร
อางอิง

8. ดําเนินงานตามข้ันตอน และผลลัพธตัวชี้วัดคํา
รับรองฯ ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในรอบ
3 6 9 และ 12 เดือน

ทุกกลุมของ
สํานักโรคไมติดตอ

9. ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน พรอมให
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการทํางานตามข้ันตอน
และผลลัพธ ตั วชี้ วั ดคํารับรองฯ ใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดในรอบ 3 6 9 และ 12 เดือน

คณะกรรมการอํานวยการ
ติดตาม กํากับดูแลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

10. ตรวจประเมินผลการดําเนินงานในทุกตัวชี้วัด
ยกเวนตัวชี้วัดการเบิกจายเงิน พรอมพิจารณา
ใหคะแนน และขอ เสนอแนะในผลการ
ดําเนินงานรอบ 6 และ 12 เดือน

คณะทํางานการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการฯ

แบบการตรวจให
คะแนนการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
กรมควบคุมโรค

คูมือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของสํานักโรค
ไมติดตอ

11. ทุกกลุมสงไฟลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
คํารับรองฯ มายังกลุมพัฒนาองคกร เพ่ือให
กลุมพัฒนาองคกร ตรวจสอบ และรายงานผล
การดําเนินงานตามคํารับรองฯ รอบ 3 6 9
และ 12 เดือน ในระบบ Estimates SM

ทุกกลุมของ
สํานักโรคไมติดตอ

แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานัก
โรคไมติดตอ  กรม
ควบคุมโรค

ติดตามผลการดําเนินงาน

ดําเนินการตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ

ตรวจประเมินผล

รายงานผลในระบบ Estimate
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ลําดับท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ บันทึก เอกสาร
อางอิง

12. หนวยงานสวนกลางจะดึ งขอ มูลผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ จากระบบ
Estimate เพ่ือตรวจ และใหคะแนนผลการ
ดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ยกเวนตัวชี้วัดท่ี
หนวยงานเพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหนวยงาน จะมีการตรวจตามผลการ
ดําเนินงานและหลักฐานหรือเอกสารอางอิงท่ี
ปรากฎ  และให คะแนน โดยหน ว ยงาน
ภายนอก

ทุกกลุมของ
สํานักโรคไมตดิตอรับการตรวจประเมิน
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๕. แบบฟอรมท่ีใช (Form)
1. แบบฟอรม Template ตัวชี้วัดคํารับรองฯ
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอ

กรมควบคุมโรค
3. แบบการตรวจใหคะแนนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค

6. เอกสารอางอิง (Reference Document)
- แนวทางการถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดสูหนวยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค
- คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักโรคไมติดตอ

7. รายละเอียดอ่ืนๆ
-
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(ราง)
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล
1. ตัวช้ีวัดท่ี …… : ชื่อตัวชี้วัด
2. หนวยวัด : ระดับ/ข้ันตอน
3. น้ําหนัก : 10
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :
………………………………..โปรดระบุ.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5. สูตรการคํานวณ : หากมี โปรดระบุ
6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ข้ันตอน พิจารณา
จากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระบุชื่อตัวชี้วัด 1 
2  
3   
4    
5     

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : หากมี โปรดระบุ
8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :

9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 ระบุรายละเอียด
2 ระบุรายละเอียด
3 ระบุรายละเอียด
4 ระบุรายละเอียด
5 ระบุรายละเอียด

10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี .................(โปรดระบุ)
รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี .................(โปรดระบุ)
รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี .................(โปรดระบุ)

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ.
2557 2558 2559

ระบุชื่อตัวชี้วัด รอยละ โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ
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11. แหลงขอมูล :
………………………………..โปรดระบุ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม ……….
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน …….…
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน ….…..

14. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย : -
15. ผูกํากับตัวช้ีวัด

ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด กลุม โทรศัพท E-mail

ระบุชื่อหัวหนากลุม

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :

ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด กลุม โทรศัพท E-mail

ระบุชื่อผูจัดเก็บ



198

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

กลุม ..........................................................................................
รอบที่รายงาน  รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 58 – ธ.ค. 58)  รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 58 – ม.ีค. 59)

 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 58 – ม.ิย. 59)  รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 58 – ก.ย. 59)
ชื่อตัวชี้วัด ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ผลการดําเนินงานตามขั้นตอน เอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน

ที่ สรุปรายละเอียดท่ีสําคัญ ในแตละขั้นตอน
พรอมแนบ File สงมาดวย (ถาม)ี

1

2

3

4

5

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน (โปรดระบุ)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ความตองการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ (โปรดระบ)ุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหา อุปสรรคตอการดําเนินงาน (โปรดระบ)ุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ (โปรดระบุ)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ..........................................ผูจัดเก็บฯ ลงช่ือ............................................................หัวหนากลุม/ผูกํากับฯ
(.........................................................) (.............................................................)

วัน เดือน ป.................................................. วัน เดือน ป..................................................
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการดําเ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ……. (รอบ 6/12 เดือน) ของสํานักโรคไม่ติดต่อ

โดยคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ….…

ผู ้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................
..................................................................................................................................

….. มิติด้าน.............................. ( ...............)

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

ตอน
ต้องแสดง

ต่อผู ้ประเมิน
คะแนน

ถูกหัก
รวมคะแนน หมายเหตุ

1.

รวม
2.

รวม
3.

รวม
4.

รวม
5.

รวม

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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1. ตัวช้ีวัดท่ี :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได้รับ            
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
2. หน่วยวัด : ร้อยละ  
3. น้ําหนัก :  
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

4.1 ผู้ท่ีได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)  ใน 10 ปีข้างหน้า 

4.2 จํานวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีข้ึนทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
หมายเหตุ : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง 

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Type area 1 หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านในเขต
รับผิดชอบและอาศัยอยู่จริง 

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Type area 3 หมายถึง ผู้ป่วยท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่   
ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่เขตรับผิดชอบ 

5.  สูตรการคํานวณ :    (A/B) x 100 
A = จํานวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีข้ึนทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
B = จํานวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีข้ึนทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
6.  เกณฑ์การให้คะแนน :  

ค่าคะแนน 
ระดับข้ันตอนความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
0.5 �     
1 � �    
1.5 � � �   
0.5 � � � �  
1.5 � � � � � 

7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ปีละ 1 ครั้ง  
8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน 
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง 
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
(CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 

ร้อยละ - - 77.89 

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 
2559 จากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของ สคร1-12) 
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน : 
ข้ันตอน

ท่ี 
รายละเอียด 

คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
และเกณฑ์การให้คะแนน 

1 การประชุมชี้แจง  เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย/ตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ การดําเนินงานเพ่ือลดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

0.5 1. หนังสือเชิญประชุม / เอกสาร
ประกอบการประชุม 

2. ภาพการประชุม 
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

2 พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือลดโรคหัวใจและหลอด
เลือด 
-ประชุมราชการเพ่ือปรึกษาหารือการพัฒนาคู่มือ
การป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) สําหรับ อสม./อสค. 
(0.25 คะแนน) 
-ประชุมราชการในการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล
ตามตัวชี้วัดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับระบบ 
HDC (0.25 คะแนน) 
-ประชุมราชการเพ่ือพัฒนาชุดเครื่องมิอและองค์
ความรู้สําคัญในการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและ
หลอดเลือดและโรคไตเรื้อรังในสถานบริการ
สุขภาพ (0.25คะแนน) 
-ประชุมราชการเพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค และเพ่ิมพูนทักษะให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานโรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) (0.25 คะแนน) 

1 1. หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 

2. สรุปรายงานการประชุม 
3. (ร่าง)คู่มือการป้องกัน ควบคุม

โรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) 
สําหรับ อสม./อสค. 

4. (ร่าง)ชุดเครื่องมิอและองค์
ความรู้สําคัญในการป้องกัน
ควบคุมโรคหัวใจและหลอด
เลือดและโรคไตเรื้อรังใน
สถานบริการสุขภาพ 

3 สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือลดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
-คู่มือการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) สําหรับ อสม./อสค. 
(0.4 คะแนน) 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝึกการเช่ือมโยงข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับระบบ HDC       
(0.4 คะแนน) 
-ชุดเครื่องมือและองค์ความรู้สําคัญในการป้องกัน
ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไตเรื้อรัง
ในสถานบริการสุขภาพ (0.4 คะแนน) 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรค และเพ่ิมพูนทักษะให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานโรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) (0.3 คะแนน) 
 

1.5 1. คู่มือการป้องกันควบคุม
โรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) สําหรับ อสม./อสค. 

2. ชุดเครื่องมือและองค์ความรู้
สําคัญในการป้องกันควบคุม
โรคหัวใจและหลอดเลือดและ
โรคไตเรื้อรังในสถานบริการ
สุขภาพ 

3.หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 

4.หนังสือขอส่งคู่มือฯ 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียด 
คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

และเกณฑ์การให้คะแนน 
 

4 เร่งรัดให้เกิดการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด  

0.5 1. หนังสือติดตาม เร่งรัดการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk)  

2. สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือลด
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD) รอบ 6 เดือน 

5 5.1 ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูงท่ีข้ึน
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
≥80% 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 70 72.5 75 77.5 80 

 

5.2 สรุปรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือลด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) พร้อมท้ังระบุ
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
 

0.5 
 
 
 

 
 
    1 

1. ผลการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

 
 

2. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเพ่ือลดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) 
พร้อมท้ังระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขส่งให้ผู้บริหารในสํานัก 

 
10. เป้าหมาย :  

รอบ 3 เดือน     ถึงชั้นตอนท่ี  1 
รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี  2-3  

  รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี  4 
  รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี  5 
 
11. แหล่งข้อมูล : โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข  
 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
     รายงานผลการคัดกรองโดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคและเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  

ไตรมาสท่ี 1      ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559 
ไตรมาสท่ี 2  ภายในวันท่ี 25 มีนาคม  2560 
ไตรมาสท่ี 3  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 
ไตรมาสท่ี 4  ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560 



203 

 

 
 
14. แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบด้วย : แบบรายงานผลการประเมิน 
 
15. ผู้กํากับตัวช้ีวัด  
ระดับหน่วยงาน : สํานักโรคไม่ติดต่อ 

ช่ือผู้กํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท์ E-mail 
1. นางสาวณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง 02 590 3986 nuttiwan2516@hotmail.com 

 

 
16. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด :  
ระดับหน่วยงาน : สํานักโรคไม่ติดต่อ 

ช่ือผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท์ E-mail 
1. นางสาวหทัยชนก  ไชยวรรณ 02 590 3987 hathaichai@gmail.com 
2. นางสาวอลิสรา  อยู่เลิศลบ 02 590 3987 alissara2559@gmail.com 
3. นางสาวนูรุลฮูดา  เบ็ญซอและ 02 590 3987  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


