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๑. ตัวชี้วัดที่ MOU_02_03_PMS: ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของกลุ่ม 

2.  หน่วยวัด: ระดับ 
3.  น้ าหนัก: ร้อยละ 7 
4.  ค าอธิบายตัวชี้วัด: 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา บรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และ
ระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ 1) การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องท าให้ชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 2) การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 3) 
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือวัดความส าเร็จ
ของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตั้งแต่แรก 5) การน าผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดี
ความชอบผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการด าเนินงาน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1.  ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs)  
 2.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ(Competency)    
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน คือ ข้าราชการและพนักงานราชการ 
 การประเมินผลผลส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs)  หมายถึง 
กระบวนการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม ฝ่าย/บุคคล โดยพิจารณา 
ความสอดคล้องเชื่อมโยง (Alignment) ระหว่างเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค และบทบาทภารกิจของ
หน่วยงาน โดยผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในระดับบุคคล (cascade) โดยมีจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และการลงนามข้อตกลงผล
การปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค่า
เป้าหมายระดับหน่วยงาน กลุ่ม/ฝ่าย และระดับบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่ายุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดไปได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยผลส าเร็จของตัวชี้วัดที่หน่วยงานน ามาประเมินได้แก่ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด DSA ตัวชี้วัด PSA ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน 
 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) หมายถึง กระบวนการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะทางความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคลากร โดยด าเนินงานตาม
แนวทางของกรมควบคุมโรค ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 ประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 2) 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) 3) สมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจของกรมควบคุม
โรค (Functional Competency) 

รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือเสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
สคร.9 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มิติมิติประสิทธิภาพ MOU_02 ตัวชี้วัดร่วมของทุกกลุ่ม (Common KPI) 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 
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5.  สูตรการค านวณ: คิดคะแนนเป็นระดับข้ันตอนที่ก าหนด 
6.  เกณฑ์การให้คะแนน:  

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด: ไม่มี 
8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด: 

 
9. รายละเอียดการด าเนินงาน: รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2559 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม รายละเอียดด าเนินงาน 
ค่า 

คะแนน 
เอกสารประกอบการประเมิน 

1 จัดท า PMS 
รายบุคคลที่มี
คุณภาพ  

สร้าง PMS รายบุคคลในระบบ PMS Online ที่มี
คุณภาพ ภายในวันที ่15 มิถุนายน 2559  

1  - แบบประเมิน PMS และ
สร้างในระบบ PMS Online 
ของทุกคนในกลุ่ม ภายใน
เวลาที่ก าหนด  

2 รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ/
แนบหลักฐานใน
ระบบ 

รายงานผลการปฏิบัตริาชการและแนบหลักฐานการ
ปฏิบัติราชการ ในระบบ PMS Online ภายในวันที ่1 
กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2559 (56 วัน) 

1 - กลุ่มรายงาน/แนบหลักฐาน
การปฏิบัตริาชการรายบุคคล 
ในระบบ PMS Online 

ระดับคะแนน 
ระดับของความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      

2      

3      
4      

5      

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากรของกลุ่ม 

ระดับ ตัวชี้วัดใหม่ 
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ขั้นตอนท่ี กิจกรรม รายละเอียดด าเนินงาน 
ค่า 

คะแนน 
เอกสารประกอบการประเมิน 

**ผู้ประเมินตรวจสอบและติดตามก ากับการ
ด าเนินงาน ภายในวันที่ ภายในวันที ่1 กรกฎาคม - 
25 สิงหาคม 2559 (56 วัน)  

3 ด าเนินการประเมิน
สมรรถนะตนเอง 

บุคลากรประเมินสมรรถนะตนเองตามแบบฟอร์มเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน และด าเนินการ
ต่อไปดังน้ี  

 ** ข้าราชการ/พนักงานราชการ น าคะแนนประเมิน
สมรรถนะตนเองบันทึกในระบบ PMS Online  ภายใน
วันที ่25 สิงหาคม 2559 

** ลูกจ้างประจ า/พนักงานกระทรวงสธ. น าแบบการ
ประเมินท่ีมีคะแนนประเมินตนเอง แนบกับแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS)  

1 - ข้าราชการและพนักงาน
ราชการประเมินสมรรถนะ
ตนเองบันทึกในระบบ PMS 
Online  

- แบบการประเมินที่มี
คะแนนประเมินตนเอง แนบ
กับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (PMS) 

4 ประเมินให้
คะแนนในระบบ  
PMS Online 
ตามขั้นตอนการ
ประเมิน
ตามล าดับจน
เสร็จสิ้น
กระบวนการ
  

4.1 ผู้ประเมินท าการประเมินผลการปฏิบัตริาชการใน
กระดาษ (ทุกคน) ส่งมาที่กลุม่พัฒนาองค์กร ภายใน
วันที่ 4 กันยายน 2559 (กรอกคะแนนตาม
แบบฟอร์มตารางสรุปผลคะแนน) (1 คะแนน) 

**หมายเหตุ กลุ่มส่งคะแนนประเมินในกระดาษมายัง
กลุ่มพัฒนาองค์กร เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนให้สอดคล้องกับผลประเมนิระดับดีเด่น และ
ตรวจหลักฐาน PMS และผลงานเด่น ผู้ที่มีผลประเมิน
ระดับดีเด่นเพิ่มเตมิ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2559 
หลักจากน้ันกลุม่พัฒนาองค์กร จะจัดส่งผลคะแนน
กลับไปยังกลุม่เพ่ือบันทึกในระบบ PMS Online 
ต่อไป 

4.2 ผู้ประเมินท าการบันทึกคะแนนจาการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ลงในระบบ PMS Online พร้อม
อนุญาตให้ผู้ถูกประเมินเห็นคะแนน ภายในวันที ่12 
กันยายน 2559 

4.3 กลุ่มแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัตริาชการ 
แบบกระดาษ PMS ของบุคลากรทุกคน (ข้าราชการ
พนักงานราชการพิมพ์จากระบบ PMS Online) มาที่
งานการเจ้าหน้าท่ี ภายในวันที ่16 กันยายน 2559 

1 - กลุ่มส่งผลคะแนนประเมิน
แบบกระดาษ PMS ของ
บุคลากร (ทกุคน) มาที่งาน
การเจ้าหน้าท่ี ภายในวันที่ 
16 กันยายน 2559 
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ขั้นตอนท่ี กิจกรรม รายละเอียดด าเนินงาน 
ค่า 

คะแนน 
เอกสารประกอบการประเมิน 

5 กลุ่มจัดท าบทสรุป
ผู้บริหาร ผลการ
ด าเนินการปฏิบัติ
ราชการตาม
ตัวช้ีวัด MOU รอบ 
6 เดือนหลัง 

ส่งบทสรุปผู้บริหาร ผลการด าเนินการปฏิบัตริาชการตาม
ตัวช้ีวัด MOU รอบ 6 เดือนหลัง เสนอผู้อ านวยการ และ
ส าเนาใหก้ลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 6 กันยายน 
2559 

 

1 - ส าเนาบันทึกเสนอผอ.ลง
นามรับทราบ  

- บทสรุปผู้บริหารการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามรอบ 6 เดือนหลัง  

 
เกณฑ์ความครบถ้วน 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ร้อยละ ต่ ากว่า 79.99 80.00-84.99 85.00-89.99 90.00-94.99 95.00-100.00 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร 
รอบ 6 เดือนหลัง ปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการด าเนินการตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร 
รอบ 6 เดือนหลัง ปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอน
ที่ 

กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลา 

1 จัดท า PMS 
รายบุคคลที่มีคุณภาพ 
 

1.1 กลุ่มต่อรองและจัดท า PMS (ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายของงาน โดยให้มีความทา้ทายมาก
ยิ่งขึ้น กรณีที่ผลการด าเนินงานรอบที่ผา่นมาอยู่ในระดับที ่5) ในรูปแบบเอกสาร (ทุกคน) ส่งมาที่กลุ่ม
พัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 

ภายในวันที่ 16 พ.ค. 
59 

1.2 คณะกรรมการประเมินผลฯ ตรวจสอบความสอดคล้อง KPI matrix ค่าเป้าหมาย น้ าหนักร้อยละ
ตัวชี้วัด ของรายบุคคล ครั้งที่ 1 
**หมายเหตุ คณะกรรมการใช้เวลาในการตรวจสอบ กลุ่มเล็ก 2 วัน ส่วนศตม. 4 แห่ง/กลุ่มบริหารใช้เวลา 
4 วัน และส่งกลับมายังกลุ่มพัฒนาองค์กร 

ระหว่างวันที ่17 – 22 
พ.ค. 59 

1.3 กลุ่มพัฒนาองค์กรส่ง PMS คืนกลุ่มเพื่อด าเนินการแก้ไข  ภายในวันที่ 13 พ.ค. 
2559 

1.4 กลุ่มด าเนินการแก้ไข PMS ตามขอ้เสนอแนะฯ (จ านวน 8 วัน) และส่งกลับมายังกลุ่มพัฒนาองค์กร 
ครั้งที่ 2  

ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 
2559 

1.5 คณะกรรมการประเมินผลฯ ตรวจสอบความสอดคล้อง KPI matrix ค่าเป้าหมาย น้ าหนักร้อยละ
ตัวชี้วัด ของรายบุคคล ครั้งที่ 2 และส่งกลับมายังกลุ่มพัฒนาองค์กร 

ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 
2559 

1.6 กลุ่มด าเนินการแก้ไข PMS ตามขอ้เสนอแนะฯ และน าข้อมูลเข้าประชุมการสร้างตัวชี้วัดในระบบ 
PMS Online (ส่งตัวแทน/ผู้รับผิดชอบหลักของกลุ่มเข้ารว่มประชุม) 

ในวันที่ 10 มิ.ย. 2559 

1.7 กลุ่มสร้างตัวชี้วัดในระบบ PMS Online ให้ครบถ้วนทุกคน และหัวหนา้กลุ่มตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนในการบันทึกขอ้มูลตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล และสมรรถนะของผู้รับการประเมินในระบบ 
PMS Online 

ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 
2559 
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ขั้นตอน
ที่ 

กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลา 

2 รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ/แนบ
หลักฐานในระบบ 

2.1 ผู้รับการประเมินรายงานผลและแนบหลักฐานการปฏิบัติราชการ ในระบบ PMS Online ระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม - 25 สงิหาคม 2559 (56 วัน) 
2.2 ผู้ประเมินตรวจสอบและติดตามก ากับการด าเนินงาน ในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 25 
สิงหาคม 2559 (56 วัน)  

ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม - 25 
สิงหาคม 2559 (56 
วัน) 

3 การประเมินสมรรถนะ
ตนเอง 

ผู้รับการประเมินในส่วนของสมรรถนะ ด าเนินการดังนี้ 
1. ข้าราชการ/พนักงานราชการ ประเมินสมรรถนะตนเองพร้อมน าคะแนนบันทึกในระบบ PMS 
Online   
2. ลูกจ้างประจ า/พนักงานกระทรวงสธ. ประเมินสมรรถนะตนเอง และน าไปแนบกับแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (PMS) ตามขั้นตอนที่ 4.3 

ภายในวันที่ 25 
สิงหาคม 2559 

4 ประเมินให้คะแนน
ในระบบ  PMS 
Online ตาม
ขั้นตอนการประเมิน
ตามล าดับจนเสร็จ
สิ้นกระบวนการ
  
 

4.1 ผูป้ระเมินท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระดาษ (ทุกคน) ส่งมาที่กลุ่มพัฒนาองค์กร 
ภายในวันที่ 4 กันยายน 2559 โดยกรอกคะแนนตามแบบฟอร์มตารางสรุปผลคะแนน (1 คะแนน) 
**หมายเหตุ เพือ่เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนให้สอดคล้องกับผลประเมินระดับดีเด่น 
ประกอบการตรวจหลักฐาน PMS และผลงานเด่น ในวันที่ 8 กันยายน 2559 หลักจากน้ันกลุ่ม
พัฒนาองค์กร จะจัดส่งผลคะแนนกลับไปยังกลุ่มเพื่อบันทึกในระบบ PMS Online ต่อไป 

ภายในวันที่ 4 กันยายน 
2559 

4.2 ผู้ประเมินท าการบันทึกคะแนนจาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลงในระบบ PMS Online 
พร้อมอนุญาตให้ผู้ถกูประเมินเห็นคะแนน  

ภายในวันที่ 12 
กันยายน 2559 

4.3 กลุ่มส่งแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ แบบกระดาษ PMS ของบุคลากรทุกคน 
(ข้าราชการพนักงานราชการพิมพจ์ากระบบ PMS Online) มาที่งานการเจ้าหน้าที่  

ภายในวันที่ 16 
กันยายน 2559 

5 กลุ่มจัดท าบทสรุป
ผู้บริหาร ผลการ
ด าเนินการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชีว้ัด 
MOU รอบ 6 เดือน
หลัง 

ส่งบทสรุปผู้บริหาร ผลการด าเนินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด MOU รอบ 6 เดือนหลัง เสนอ
ผู้อ านวยการ และส าเนาให้กลุม่พัฒนาองค์กร  

ภายในวันที่ 6 กันยายน 
2559 

 
 

10. เป้าหมาย: รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนที่ 5 รอบ 6 เดือนแรก 
  รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนที่ 5 รอบ 6 เดือนหลัง 
 
11.  แหล่งข้อมูล: 
  - Owner: กลุ่มพัฒนาองค์กร 
  - Supporter: ทุกกลุ่มงาน 
    
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

11.1 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของกลุ่มงาน (ทุกกลุ่ม ในสังกัดส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จ.นครราชสีมา) รวบรวม
และจัดส่งเอกสาร ได้แก่ OS Matrix ของกลุ่ม และตาราง RPUI กลุ่ม แบบฟอร์ม PMS ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   

11.2 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของหน่วยงาน ร่วมด าเนินการ รวบรวมข้อมูล สรุปเสนอผู้บริหาร และจัดส่งเอกสารถึงกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 

 



๖ 

 

 
13.  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:  

ไตรมาสที่ 2  ภายในเดือน มีนาคม 2559 
ไตรมาสที่ 3  ภายในเดือน มิถุนายน 2559 
ไตรมาสที่ 4  ภายในเดือน สิงหาคม 2559 

 

13.  ผู้ก ากับตัวชี้วัด  
ระดับหน่วยงาน: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.  แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์ 084-605-6710 phalin1@hotmail.com 

2.  นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ์  093-559-5551 bonyapong@yahoo.com 
 

 
 
ระดับกลุ่มงาน:  

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1.    

 
14. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  

ระดับหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1. นางจันทกานต์  วลัยเสถียร  094-2982-265  jantakarnvalaisathien@yahoo.com 

๒. นางเมยุรี   ประสงค์ 081-854-0471 meyuree@gmail.com 
 
ระดับกลุ่มงาน:  

 

 
   
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1.    

2.   
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ตัวชี้วัดที่ MOU_02: ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของกลุ่มงาน 
 

2.  หน่วยวัด:  ระดับ 
 

3.  น้ าหนัก:  5 
 

4.  ค าอธิบายตัวชี้วัด: 
คุณธรรม  หมายถึง ความประพฤติท่ีดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลัก

ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า 
ไม่ควรท า น ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ 

ความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ 
รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

กลุ่มงาน หมายถึง ทุกกลุ่ม/งาน/ศูนย์/ศตม. ที่อยู่ภายในสังกัดของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

5.  สูตรการค านวณ: คิดคะแนนเป็นระดับข้ันตอนที่ก าหนด 
 

6.  เกณฑ์การให้คะแนน:  
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับ 

คะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระดับคุณธรรมความ
โปร่งใสของกลุ่มงาน 

1      
1      

1      
1      

1      
 
7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด: ไม่มี 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือเสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
สคร.9 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 มิติประสิทธิภาพ MOU_02 ตัวชี้วัดร่วมของทุกกลุ่ม (Common KPI) 

รอบ 6 เดือนหลัง ขั้นตอนที่ 3 - 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2559) 
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8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด: 

 
 
9.  รายละเอียดการด าเนินงาน: 
ขั้นตอนที่ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
คะแน

น 
เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 1.1 ร่วมเป็นคณะท างานฯ (อย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน)  
1.2 คณะท างานหรือตัวแทนจากกลุ่มงาน ร่วมประชุม

คณะท างานฯ  

1 รายงานการประชุมคณะท างานฯ 
(เอกสารที่กลุ่มบริหารทั่วไป) 

2 ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปี 
2559 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมคณะท างานฯ) 
 

1 แผนปฏิบัติการฯ (แบบฟอร์มที่ 1) เสนอ
ผู้อ านวยการ สคร.9 ภายใน 25 ธ.ค.2558 
(เอกสารที่กลุ่มบริหารทั่วไป) 

3 3.1 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน ปี 2559 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีระบุใน
แบบฟอร์มที่ 2) และรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานฯ (แบบฟอร์มที่ 2) พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน 
    - หมายเหตุ: กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ และกลุ่มพัฒนาองค์กร  
3.2 คณะท างานหรือตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุม
คณะท างานฯ ตามที่ก าหนด 

1 1. กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง รายงานความก้าว 
หน้าผลการด าเนินงาน (แบบฟอร์มที่ 2) 
พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน 
   - รอบ 6 เดือน ภายใน 1 มี.ค.2559              
   - รอบ 9 เดือน ด าเนินงานได้อย่างน้อย
ร้อยละ 80 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่
ระบุในแบบฟอร์มที่ 2) ส่งกลุ่มบริหาร
ทั่วไป ภายใน 10 มิ.ย.2559   
2. รายงานการประชุมคณะท างานฯ 
(เอกสารที่กลุ่มบริหารทั่วไป)       

4 ทุกกลุ่มงานประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ปี 2559 (ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่
ระบุผู้ตอบ/ผู้จัดเก็บหลักฐานในแบบฟอร์มที่ 4 หรือหาก
กลุ่มงานของท่านได้ด าเนินการก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้) 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

1 ส่งผลการประเมินความโปร่งใสฯ 
(แบบฟอร์มที่ 4) และเอกสารหลักฐาน
การด าเนินงาน (ครอบคลุมในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีระบุในแบบฟอร์มที่ 4) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสของกลุ่มงาน 

ระดับ - 
 



๙ 

 

ขั้นตอนที่ 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คะแน
น 

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

  
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ร้อยละ 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 

ส่งกลุ่มบริหารทั่วไป ภายใน 15 ส.ค.
2559 
 

5 คณะท างานหรือตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุม
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการด าเนินงานในปี 
2560  
 

1 รายงานการประชุมคณะท างานฯ 
(เอกสารที่กลุ่มบริหารทั่วไป) 

 
10. เป้าหมาย: รอบ 6 เดือนแรก  ขั้นตอนที่ 1 - 3 

รอบ 6 เดือนหลัง  ขั้นตอนที่ 3 - 5 
 
11.  แหล่งข้อมูล:  
 Owner:   กลุ่มบริหารทั่วไป 
 Supporter:   10 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ 

- 1.กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
- 2.กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
- 3.กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม 
- 4.กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
- 5.กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
- 6.กลุ่มพัฒนาองค์กร 
- 7.กลุ่มปฏืบัติการควมคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
- 8.กลุมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
- 9.ศูนย์ควบคุมโรงติดต่อน าโดยแมลง 4 แห่ง 
- 10.กลุ่มบริหารทั่วไป 
-  

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  
จากแบบฟอร์มที่ก าหนด การรายงานความก้าวหน้าและตามเอกสารหลักฐานการประเมิน  

 



๑๐ 

 

 
 
13.  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:  

ไตรมาสที่ 1, 2  ภายใน 1 มีนาคม 2559 
ไตรมาสที่ 3, 4  ภายใน 15 สิงหาคม 2559 

 
14.  ผู้ก ากับตัวชี้วัด  

ระดับหน่วยงาน: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1. นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร 092-9693-454 teerawat_99@yahoo.com 
2. นายนันท์  ฉัตรพรมราช 084-6715015 nuntchutprommarat@yahoo.com 

 

ระดับกลุ่มงาน: หัวหน้ากลุ่มงาน 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
1.    

 
15. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  

ระดับหน่วยงาน: กลุ่มบริหารทั่วไป ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1. นางสาวพัชรา  สายสิงห ์ 081-8714477 Som05102526@gmail.com 

2. นางสาวสุทิภรณ์  บรรจงปรุ 093-0256921 Toom_tuk_toon@hotmail.com 
3. นางสาวภัญรัตน์  เคยการ 088-3783517 pik-089@hotmail.com 

 

ระดับกลุ่มงาน: คณะท างานฯ/ ผู้รับผิดชอบงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสของกลุ่มงาน 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.    

2.    
3.    

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบรายละเอียดตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน ปี 2559  



๑๑ 

 

2. แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

3. แบบฟอร์มที่ 4 แบบประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ปี 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๒ 

 

ผลการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ปี 2559 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

 
ทุกกลุ่มงานประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ปี 2559 (ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ี

ระบุผู้ตอบ/ผู้จัดเก็บหลักฐานในแบบฟอร์มที่ 4 หรือหากกลุ่มงานของท่านได้ด าเนินการก็สามารถระบุเพ่ิมเติมได้) โดย
ส่งผลการประเมินความโปร่งใสฯ (แบบฟอร์มที่ 4) และเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน ส่งกลุ่มบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 
15 สิงหาคม 2559 
 

ประเด็นค าถาม ม ี ไม่ม ี ผู้ตอบแบบประเมินและ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน 

การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง    
1) หน่วยงานของท่านมีการจัดท าแผนการจดัซื้อจัดจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ท่ีผู้บริหารลงนามให้ความเห็นชอบ หรือไม่ (ทุกวิธี) 
  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐานส าเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................... 

   

2) หน่วยงานของท่านมีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  หรือไม่  

  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐาน หรือ Print screen ที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่แผนการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................... 

   

3) หน่วยงานของท่านมีการประกาศเผยแพร่การจดัซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบยีบก าหนด หรือไม่ 

  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน.…………….......................   
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................….......…………………… 

   

4) หน่วยงานของท่านมีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตดัสิน
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง หรือไม่  

  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน.………………………………  
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………………… 

   

5) หน่วยงานของท่านมีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ 
หรือไม่  

  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน.…………………………………  

   

ขั้นตอนที่ 4 (แบบฟอร์มที่ 4) 



๑๓ 

 

ประเด็นค าถาม ม ี ไม่ม ี ผู้ตอบแบบประเมินและ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน 

 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………… 
6) หน่วยงานของท่านมีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคางานที่มีสิทธไิด้รับการคัดเลือก

แต่ละโครงการ หรือไม่  
  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน.……………………….....  
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………… 

   

7) หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการจัดซื้อจดัจ้าง พร้อมระบุวธิีการจัดซื้อจดัจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจดัจ้าง หรือไม่  

  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน.………………….………  
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………… 

   

8) หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 หรือไม่ 

  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการจดัซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558………… 
 Print screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จาก

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อ

จัดจ้าง………                        
 อืน่ๆ โปรดระบุ.............................………………… 

   

9) หน่วยงานของท่านมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม ่

  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการวิเคราะหผ์ลการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559…… 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………………… 

   

10) หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

  งานพัสด ุ

  10.1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

   

      มีหลักฐาน คือ 
       รายงานการวิเคราะห์……………………………………………… 
       อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….……… 

   

      10.2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

  งานพัสด ุ



๑๔ 

 

ประเด็นค าถาม ม ี ไม่ม ี ผู้ตอบแบบประเมินและ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน 

      มีหลักฐาน คือ 
       รายงานการวิเคราะห์………………………..………………………… 
       อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………….…………………… 

   

การด าเนินงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
11) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูม่ือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก หรือไม ่
หมายเหตุ: 10 กลุ่มงานตามภารกจิหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มพัฒนาภาคีเครือขา่ย 2.กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 3.กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 4.กลุม่ระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
5.กลุ่มแผนงานและประเมินผล 6.กลุ่มพัฒนาองค์กร 7.กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 8. กลุ่มห้องปฏิบตัิการทางการแพทยด์้านควบคุมโรค 9.ศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 10.กลุ่มบริหารทั่วไป (อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 เรื่อง) 
 

  10 กลุ่มงานตามภารกิจ
หลัก (โครงสร้างใหม่) อย่าง

น้อยกลุ่มละ 1 เรื่อง 
และหากกลุ่ม/งาน/ศูนย์
อื่นๆ มีแนวทาง/คู่มือฯ ให้
ระบุในช่องหลักฐานและ
จัดส่งคู่มือ/แนวทาง ด้วย 

   มีหลักฐาน คือ 
    บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง ……………………………………… 
    คู่มือการปฏิบัติงาน/คูม่ือก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน เรือ่ง........................… 
    อื่นๆ โปรดระบุ............................………………………………………..…………………… 

  

12) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม ่

  10 กลุ่มงานตามภารกิจ
หลัก (โครงสร้างใหม่) 

และหากกลุ่ม/งาน/ศูนย์
อื่นๆ มีการรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม

แนวทาง/คู่มือฯ ให้ระบุใน
ช่องหลักฐานและจัดส่ง

คู่มือ/แนวทาง ด้วย 

มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เป็นต้น 
     - ระบุ ............................………………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………… 

  

ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ    

13) หน่วยงานของท่านมีระบบการให้บริการที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ ( ตัวอย่าง มีระบบการ
ให้บริการ หรือการให้บริการออนไลน์ เช่น การจองรถ การจองห้องประชุม การ
ให้บริการเงินยมื การรับเช็ค หรือมีระบบบตัรคิว เป็นต้น) 

  กลุ่มบรหิารทั่วไป 

 มีหลักฐาน คือ 
 เอกสารคู่มือ..……………………………………………………………….. 
 บัตรคิวการให้บริการ......…………………………………………………….……… 
 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง............................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................………………………………… 

   



๑๕ 

 

ประเด็นค าถาม ม ี ไม่ม ี ผู้ตอบแบบประเมินและ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน 

14) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการใหผู้้ใช้บริการ หรือให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนหรือไม่ 

  ศตม.9.1, 9.3, 9.4 
(มาลาเรียคลินิก) 

 มีหลักฐาน คือ 
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบตัิงาน.....………………………………… 
 แนวทางการปฏิบัติงาน.............................................. 
 คู่มือการให้บริการ..………………………………………………… 
 Print screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบตังิานจาก

เว็บไซต์ของหน่วยงาน....... 
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………… 

   

การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน    
15) หน่วยงานของท่านมีผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือไม่ เช่นผู้ดูแล

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  กลุ่มพัฒนาองค์กร (IT) 

 มีหลักฐาน คือ  
 ค าสั่งการปฏิบตัิงาน.………………………………………....... 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………… 

   

16) หน่วยงานของท่านมีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หรือไม ่

  กลุ่มพัฒนาองค์กร (IT) 

 มีหลักฐาน คือ 
 Print screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................………………………………… 

   

17) หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อ หรือไม่    กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง 
และกลุม่พัฒนาองค์กร 

(IT) 

       1. วารสาร    
           มีหลักฐาน คือ..................................................    
       2. จุลสาร    
           มีหลักฐาน คือ...........................................................    
       3. แผ่นพับ    

           มีหลักฐาน คือ......................................................................    
       4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook    

           มีหลักฐาน คือ.....................................................    
       5. อื่นๆ โปรดระบ ุ    
           มีหลักฐาน คือ.....................................................    



๑๖ 

 

ประเด็นค าถาม ม ี ไม่ม ี ผู้ตอบแบบประเมินและ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน 

การตอบสนองข้อร้องเรียน    
18) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการ

ตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรยีนทราบ หรือไม ่
  กลุ่มบรหิารทั่วไป/ 

นิติกร (NCD) 
 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือการปฏิบตัิงานเรื่องร้องเรยีน…………………………………………… 
 แผนผังปฏิบตัิงานเรื่องร้องเรยีน..………………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ....................................................... 

   

19) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม ่   กลุ่มบรหิารทั่วไป/ 
นิติกร (NCD) 

 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือการปฏิบตัิงานเรื่องร้องเรยีน.………………………………… 
 แผนผังปฏิบตัิงานเรื่องร้องเรยีน.………………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……… … 

   

20) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงาน หรือผูร้ับผดิชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม ่   กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือการปฏิบตัิงานเรื่องร้องเรยีน.………………………… 
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน....…………………… 
 ค าสั่งการปฏิบตัิงาน.…………………………….…… 
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………… ………….. 

   

21) หน่วยงานของท่านมีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่ 

  กลุ่มบรหิารทั่วไป 

 มีหลักฐาน คือ  
 รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป.....................  
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................……………… ………… 

 
 
 

  

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร    

22) หน่วยงานของท่านมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเรื่องประมวล
จริยธรรม หรือเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่  

  กลุ่มบรหิารทั่วไป 

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการประชุม หรือส าเนาโครงการ............................................  
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีท่ีบันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่

เจ้าหน้าท่ี............................................................................................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ............…………………… ………... 

   

23) หน่วยงานของท่านมีเอกสารเรื่องประมวลจริยธรรม หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

  กลุ่มบรหิารทั่วไป 



๑๗ 

 

ประเด็นค าถาม ม ี ไม่ม ี ผู้ตอบแบบประเมินและ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน 

 มีหลักฐาน คือ 
 คู่มือหรือเอกสารประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน.……… 
 อื่นๆ โปรดระบุ........................…………… …..……...……...... 

 
 

  

24) หน่วยงานของท่านมีการจัดท า หรือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบตังิานเพื่อป้องกันการ
ทุจริต เช่น ระบบเช็คลสิประกอบการคืนเงินยืม การเบิกจ่ายเงิน เปน็ต้น หรือไม ่

  งานการเงิน 

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการด าเนินงานการจัดท า  หรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 อื่นๆ โปรดระบุ...............… …………………….……..... 

   

25) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบคุลากรในหน่วยงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจดัจ้าง หรือไม ่

  งานพัสด ุ

 มีหลักฐาน คือ 
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซือ้จัดจ้าง...………… …………………………… 
 อื่นๆ โปรดระบุ...............……………………… ……………………….... 

   

26) หน่วยงานของท่านมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 

  คณะท างานฯ (กลุม่
บริหารทั่วไป เลขาฯ) 

 หลักฐาน คือ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
     หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559........................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................… …………………………… 

   

27) หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่  

  คณะท างานฯ (กลุม่
บริหารทั่วไป เลขาฯ) 

มีหลักฐาน คือ 
 เอกสารผลการด าเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต.……...…............... 
 อื่นๆ โปรดระบุ..................………………… ……......………… 

   

28) “หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ให้ผู้บริหารทราบหรือไม่” 

  คณะท างานฯ (กลุม่
บริหารทั่วไป เลขาฯ) 

  มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปญัหา 

อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
......................................................................................................... 

 อื่นๆ โปรดระบุ...............................................………………… 

   



๑๘ 

 

ประเด็นค าถาม ม ี ไม่ม ี ผู้ตอบแบบประเมินและ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน 

29) หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพือ่การบริหารงานท่ี
โปร่งใส หรือไม ่

  คณะท างานฯ (กลุม่
บริหารทั่วไป เลขาฯ) 

 มีหลักฐาน คือ 
 รายช่ือคณะท างาน/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม  
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................…………………….…….............. 

   

30) หน่วยงาน (กลุ่มงาน) มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรบัปรุงการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส อย่างไร 

  ทุกกลุ่ม/งาน/ศูนย ์

 มีหลักฐาน คือ 
 ผลการด าเนินงานของกลุ่ม..................................................... 
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กจิกรรมการรวมกลุ่ม...................... 
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................………………………… 
 

   

จ านวนกิจกรรมที่กลุ่มงานรบัผิดชอบตอบแบบประเมินและจัดเก็บหลักฐาน (ตามที่ระบุในแบบฟอร์มที่ 4) ....................... 

จ านวนกิจกรรมที่กลุ่มงานด าเนินการได้แล้วเสร็จ ....................... 

ผลการด าเนินงาน คดิเป็นร้อยละ ....................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 

1. ตัวชี้วัดที่ MOU_02_HRD: ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการและ พนักงานราชการ  
2.  หน่วยวัด: ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย 
3.  น้ าหนัก: ร้อยละ  

4.  ค าอธิบายตัวชี้วัด: ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรในกลุ่ม

ข้าราชการ และพนักงานราชการ ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ

พัฒนาบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด  

5.  สูตรการค านวณ: คิดคะแนนจากการด าเนินงานได้ตามที่ก าหนด 

6.  เกณฑ์การให้คะแนน: แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  
6.1 ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าประเมินความพึงพอใจฯ ออนไลน์ ครบทุก

คน ภายในเวลาที่ก าหนด (2 คะแนน) 

คะแนน 0.6 1.2 1.8 2.4 2 

ร้อยละ ต่ ากว่า 79.99 80.00 – 84.99 85.00 – 89.99 90.00 – 94.99 95.00 – 100.00 

 6.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการและ พนักงานราชการ (3 คะแนน) 
คะแนน 0.5 1 1.6 3 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ต่ ากว่า 

2.51 

2.51 - 

3.00 

3.01 - 

3.50 

3.51 - 

4.00 

 
7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด: ไม่มี 

8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดใหม่ 

9.  รายละเอียดการด าเนินงาน: ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคน สังกัดทุกกลุ่มของหน่วยงาน เข้าประเมินความพึง
พอใจฯ ออนไลน์ ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่กลุ่มพัฒนาองค์กรก าหนด 
10. เป้าหมาย:   

 10.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรในกลุ่มข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าประเมินความพึงพอใจฯ ออนไลน์ 

 10.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51 - 4.00     

รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือเสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
สคร.9 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มิติมิติประสิทธิภาพ MOU_02 ตัวชี้วัดร่วมของทุกกลุ่ม (Common KPI) 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2559 



๒๐ 

 

11.  แหล่งข้อมูล: 

 Owner: กลุ่มพัฒนาองค์กร 

 Supporter: ทุกกลุ่มงานภายใน สคร.9  

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล: ประเมินจากข้อมูลการวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร (ออนไลน์) ที่

ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ โดยเทียบผลคะแนนที่ได้กับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรประเด็นประเมิน

ระดับหน่วยงาน   

13.  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ภายในเดือน กรกฎาคม 2559 

14.  ผู้ก ากับตัวชี้วัด  

ระดับหน่วยงาน: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.  แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์ 084-605-6710 phalin1@hotmail.com 

2.  นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ์  093-559-5551 bonyapong@yahoo.com 

 

ระดับกลุ่มงาน:  

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.    

 

15. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  

ระดับหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1. นางจันทกานต์  วลัยเสถียร  094-2982-265  jantakarnvalaisathien@yahoo.com 

2. นางเมยุรี   ประสงค์ 081-854-0471 meyuree@gmail.com 

3. นายสุนนท์ชัย ทามณี 080-028-9054 sammainaruk@hotmail.com 
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ระดับกลุ่มงาน:  

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.    

2.   
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
สคร.9 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มิติพัฒนาองค์กร MOU_04 งานบูรณาการ (Matrix Jobs) 
 
1.  ตัวชี้วัดที่ MOU_04_KM: ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน (KM)  
 

2.  หน่วยวัด:  ระดับ 
 

3.  น้ าหนัก:  ร้อยละ …. 
 

4.  ค าอธิบายตัวชี้วัด: 
ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน พิจารณาความส าเร็จจากการใช้แนวคิด หรือน า

เคร่ืองมือการจดัการความรู้มาประยกุต์ใช้การปฏิบตังิาน เพ่ือพฒันางานให้มีคณุภาพมากขึน้ พฒันาคนให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตังิานมากย่ิงขึน้ มีกระบวนการ ดงันี ้

1) จัดท าแผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มที่ 1) อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ตาม
ความเหมาะสมของงาน (อย่างน้อย 1 เครื่องมือ/หัวข้อความรู้)  ได้แก่ (1) การถอดบทเรียน ได้แก่ ถอด
บทเรียนจากตัวคน (ในกรณีผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูงและใกล้เกษียณอายุราชการ หรืองานนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย) และถอดบทเรียนจากโครงการ/จากการด าเนินงาน (2) การจัดตลาดนัด
ความรู้ (3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) (5) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) (6) 
การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) (7) การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) เป็นต้น 

2) ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ รอบ 6 เดือน (แบบฟอร์มที่ 2) 

3) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน (แบบฟอร์มที่ 2) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงาน  

4) จัดท าคูมื่อการปฏิบตังิานอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ (ตัวอย่างที่

เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 
http://www.opdcddc.org/th/document/detail.php?id=251&pcid=22&pcpage=1) 

5) สรุปบทเรียนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน แบบฟอร์มที่ 4 สกัด
ความรู้จากการถอดบทเรียน และแบบฟอร์มที่ 5 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้) 

กลุ่มงานที่เป็น Supporter หลัก ได้แก่ .กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง กลุ่มบริหารทั่วไป และงานเภสัชกรรม 
 

 
5.  สูตรการค านวณ: คิดคะแนนเป็นระดับขั้นตอนที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 

รอบ 6 เดือนหลัง ขั้นตอนที่ 3 - 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2559) 
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6.  เกณฑ์การให้คะแนน:  

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับ

คะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับความส าเร็จ
ของการจัดการ
ความรู้ของกลุ่มงาน 
(KM) 

1      
1      
1      
1      
1      

7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด: ไม่มี 
 
8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด: 

 
9.  รายละเอียดการด าเนินงาน: 
ขั้นตอ
นที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน 
คะแน

น 
เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 จัดท าแผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มที่ 1) อย่างน้อย 
1 เรื่อง โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ตามความ
เหมาะสมของงาน 

1 แผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มที่ 1) 
ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 ภายในวันที่ 
15 ธ.ค.2558 

2 ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ และ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ รอบ 6 เดือน (แบบฟอร์มที่ 2) 
 

1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน 
(แบบฟอร์มที่ 2) พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการด าเนินงาน เช่น สรุปผลการ
ประชุม, ภาพถ่าย เป็นต้น ส่งกลุ่มพัฒนา
องค์กร สคร.9 ภายในวันที่ 15 มี.ค.2559 
 

3 3.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ รอบ 9, 12 เดอืน (แบบฟอร์มที่ 2)  

1 3.1 รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
(แบบฟอร์มที่ 2) พร้อมแนบเอกสาร

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ของกลุ่มงาน 
(KM) 

ระดับ - 
(5 ขั้นตอน) 
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ขั้นตอ
นที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน 
คะแน

น 
เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

3.2 ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
จัดการความรู้ ในการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ 
(KM Team) ของหน่วยงาน  

หลักฐาน ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 
(ทางอีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com) 
- รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 10 มิ.ย.
2559 
- รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ส.ค.
2559 
3.2 รายงานการประชุมคณะท างาน
จัดการความรู้ (เอกสารที่กลุ่มพัฒนา
องค์กร) 

4 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (อย่างน้อย 1 เรื่อง) ที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้  
(ตวัอยา่งที ่เว็บไซตก์ลุม่พฒันาระบบบรหิาร กรมควบคมุโรค 
http://www.opdcddc.org/th/document/detail.php?id=251&pcid=2
2&pcpage=1) 

1 คูมื่อการปฏิบตังิาน 1 เร่ือง ส่งกลุ่ม

พัฒนาองค์กร สคร.9 (PDF file ทาง
อีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com) ภายใน
วันที่ 10 ส.ค.2559 

5 สรุปบทเรียนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ได้แก่ 
- แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน (เฉพาะ

กรณีท่ีเลือกเครื่องมือการถอดบทเรียนจากตัวคน) 
- แบบฟอร์มที่ 4 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน  
- แบบฟอร์มที่ 5 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ 

1 สรุปบทเรียนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 (ทางอีเมล์ 
fonitdpc5@yahoo.com) ภายในวันที่ 
10 ส.ค.2559 

 
10. เป้าหมาย: รอบ 6 เดือนแรก ถึงข้ันตอนที ่1 - 2 
  รอบ 6 เดือนหลัง  ถึงข้ันตอนที่ 3 - 5 
 
11.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

11.1 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของกลุ่มงาน จัดท า รวบรวม และส่งเอกสาร ได้แก่ แผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มที่ 
1), รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6, 9 เดือน (แบบฟอร์มที่ 2), ถอดความรู้จาก
ผู้รู้หน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 3), สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน (แบบฟอร์มที่ 4) และสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ 
(แบบฟอร์มที่ 5) 

11.2 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของหน่วยงาน จัดท า ร่วมด าเนินการ รวบรวมข้อมูล สรุปเสนอผู้บริหาร รายงานผลการ
ด าเนินงาน และจัดส่งเอกสารถึงส านักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 

 
12.  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:  

ไตรมาสที่ 1  ภายใน 15 ธันวาคม 2558 
ไตรมาสที่ 2  ภายใน 15 มีนาคม 2559 
ไตรมาสที่ 3  ภายใน 10 มิถุนายน 2559 
ไตรมาสที่ 4  ภายใน 10 สิงหาคม 2559 
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13.  ผู้ก ากับตัวชี้วัด  

ระดับหน่วยงาน: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.  แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์ 084-605-6710 phalin1@hotmail.com 
2.  นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ์  093-559-5551 bonyapong@yahoo.com 

 

ระดับกลุ่มงาน:  
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1. หัวหน้ากลุ่ม/งาน/ศตม.   
 
14. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  

ระดับหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.  นางสาวนันท์นภัส  สุขใจ  087-868-6013 fonitdpc5@yahoo.com 
 

ระดับกลุ่มงาน:  
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1. คณะท างานจัดการความรู้ สคร.9 / 
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน 
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ช่ือกลุ่มงาน           ส่วนราชการ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ช่ือเรื่องการจัดการความรู้                    

เป้าหมายการจัดการความรู้                    

ยุทธศาสตร์ที่                     

ล าดับ กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การจัดการความรู ้

ระยะเวลาด าเนนิการ ปีงบประมาณ 2559 เครื่องมือการ
จัดการความรู ้

ตัวชี้วดักิจกรรม กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ 
ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

1                   

2                   

3                   

4                   

 

ผู้จัดท า  .................................................................... 
           (.................................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
         (ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้/ KM Team) 
วันท่ีจัดท า ................./......................../................... 

ผู้เสนอ  ................................................................... 
              (............................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
            (หัวหน้ากลุ่ม............................................) 
วันท่ีเสนอ ...................../....................../.................. 

ผู้อนุมัติ  ........................................................... 
            (  นายแพทย์ธีรวัฒน์   วลัยเสถียร  ) 
ต าแหน่ง.....ผู้อ านวยการ สคร.9 นครราชสีมา... 
                       ประธาน (CKO) 
วันท่ีอนุมัติ ................./..................../................ 
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แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (รอบ 6, 9, 12 เดือน) 
ตามแผนการจัดการความรู้ เรื่อง ................................................................................................................ (รอบ .................. เดือน) 

กลุ่มงาน...................................................................... 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การจัดการความรู ้

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ผลผลิต/ 

ผลการด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี    
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

 

ผูร้ายงาน  .................................................................... 
             (.................................................................) 
ต าแหน่ง ...................................................................... 
          (ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้/ KM Team) 
วันท่ีจัดท า ...................../......................../................... 

ผูต้รวจทาน  ................................................................... 
                  (............................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................................ 
                (หัวหน้ากลุ่ม............................................) 
วันท่ีเสนอ ........................./....................../.................. 

 

 

 



๒๘ 

 

แบบฟอร์มที่ 2 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน (Tacit Knowledge to Explicit Knowledge) 
(กรณีเลือกเคร่ืองมือการถอดความรู้จากตัวคน) 

 

1. ผู้รู้   (ข้อมูลผู้รู้) 
- ชื่อผู้รู้................................................................................................................... .......... 

- ต าแหน่ง............................................................................................................... .......... 

- ภูมิล าเนา (ระบุที่อยู่ที่ผู้รู้พักอาศัยหรือสถานที่ท างานที่สามารถติดต่อได้)...................... 

- มือถือ....................................................................................................................... ....... 

- งานอดิเรก.......................................................................................................................  

- คติประจ าใจ................................................................................................................... . 

2. ผู้ถอดความรู้  (รายชื่อ และต าแหน่งของผู้ถอดความรู้) 

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

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

  3..................................................................................................................... ................. 

3. ชื่อหัวข้อความรู้ ............................................................................................................................. ...... 

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

4. ประโยชน์ของความรู้ (ความรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง) 

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

5. เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้(ตามหัวข้อความรู้)  เขียนบรรยายอธิบายสาระส าคัญของการด าเนินงานตามหัว
ข้อความรู้ ซึ่งระบุถึง 

 - เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับที่ท าให้งานดังกล่าวประสบความส าเร็จ ควรระบุให้ชัดเจนว่าอยู่ในขั้นตอนไหน 

 - ใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อะไร 

 - ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

 - เรามีวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคนั้นอย่างไร ที่ท าให้ปัญหาคลี่คลาย 

 - ข้อคิด ข้อเสนอแนะ(ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อความรู้นี้) 

6.  วิธีการน าความรู้ไปใช้ (ถ้าจะน าหัวข้อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรน าไปใช้ในรูปแบบใด เช่น น าไปสู่การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน, ท าเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ, ฯลฯ 

 

ภาพผู้รู้ 



๒๙ 

 

7. ผู้เรียนรู้ (ระบุชื่อ ต าแหน่ง และคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้) 
............................................................................................................................................... 

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

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

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

8. ประสบการณ์ที่ประทับใจ (บรรยายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ประทับใจในการท างาน โดยบอกเหตุผลที่ท าให้ประทับใจด้วย) 
9. ข้อคิด (บอกข้อคิดหรือคติประจ าใจของผู้รู้) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการถอดความรู้จากผู้รู้ 2-3 ภาพ 



๓๐ 

 

แบบฟอร์มที่ 3 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน 
 

 แบบฟอร์มนี้จัดท าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการรวบรวมความรู้ (ฝังลึก) จากผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ซึ่ง
สกัดได้จากเวทีต่างๆ เช่น การถอดบทเรียน , CoPs, เสวนาทางวิชาการ, ตลาดนัดความรู้ ฯลฯ อาจมีมากกว่าการที่ระบุ
ในรายงานตามตัวชี้วัด หน่วยงานสามารถสะสม Case ไปได้เรื่อยๆ และเป็นความสะดวกของผู้สนใจ ที่เข้ามาอ่านแล้ว
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย  

ประเด็น/ 

หัวข้อความรู้ 

เรื่องเล่า (ที่ระบุถึงเทคนิค เคล็ดลับ  

ที่ท าให้งานส าเร็จหรือมีการพัฒนาขึ้น) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

- ถ้าเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ (บรรยาย) อาจใช้เป็นการสรุปภาพรวม
ว่าจัดประชุมอะไร ได้ความรู้อะไร พร้อมรวบรวม Slide PowerPoint เผยแพร่ในคลังความรู้ของหน่วยงาน ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานท่านด้วย 

- ศึกษาจากคู่มือการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ที่ เว็บไซต์ของส านักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 
http://www.kmddc.go.th/km   

 
 

 

 

 



๓๑ 

 

แบบฟอร์มที่ 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ 
 

       การจัดท าสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เป็นเหมือนบทสรุปผู้บริหาร  (Executive Summary) เพ่ือแสดงผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  โดยเขียนร้อยเรียงให้เห็นความเชื่อมโยงของกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ที่หน่วยงาน
ได้ด าเนินการ น าไปสู่เป้าหมายอะไร ส่งผลดีอะไรกับหน่วยงาน ได้ความรู้และบทเรียนในเรื่องอะไรบ้าง (อ่านแล้วรู้เรื่อง
ว่าใคร ท าอะไร เกิดประโยชน์อะไร) บทความมีความยาว 5 – 6 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาพ) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี้ 
 

1. ชื่อเรื่อง 

2. เนื้อหา ประกอบด้วย 

1) หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

2) ภาพรวมโครงการ/แผนการจัดการความรู้ และผลการด าเนินงาน  

- อธิบายโครงการโดยสังเขป ให้มองเห็นภาพว่าการจัดการความรู้นี้มีวัตถุประสงค์อะไร มีกิจกรรม
อะไรบ้าง แล้วได้ด าเนินการอะไร ได้พบปัญหา/อุปสรรค (ที่ส าคัญ) อะไรบ้าง แล้วแก้ไขหรือท าให้คลี่คลายได้อย่างไร แล้ว
ผลสุดท้ายเป็นอย่างไร (ใคร ท าอะไร เกิดประโยชน์อะไร) 

- บทสรุปการเรียนรู้ จากโครงการนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง (องค์ความรู้ และบทเรียนที่ได้) ท่านจะ
น าความรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนาต่อยอดในงานอย่างไร  ถ้าจะน าไปประยุกต์ใช้หรือไปขยายผลที่อ่ืน ต้องพึงระวังในเรื่องอะไรบ้าง 
หรือถ้าไม่เกิดผลตามท่ีเราตั้งใจไว้ ขอให้ทบทวนและระบุว่าเป็นเพราะปัจจัย หรือเหตุผลอะไร 

3. รายช่ือคณะท างาน 

 การเขียน  

- ควรเขียนในลักษณะบรรยายร้อยเรียงเชิงบทความให้เห็นรายละเอียด (โดยเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ) ใช้ค าศัพท์ที่
เข้าใจง่ายๆ กินใจ ใช้ศัพท์ภาษาท่ีเป็นทางการเฉพาะเท่าที่จ าเป็น แต่มีหัวข้อตามท่ีระบุครบ 

- ควรแทรกภาพกิจกรรมที่เห็นว่าส าคัญ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งข้ึน การแทรกภาพ ควร
แทรกในระหว่างเนื้อหาที่ก าลังกล่าวถึง หรืออาจเป็นภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา ภาพบุคคลที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานนั้น อาจมีค าพูด “โดนใจ” แทรกเป็นกรอบค าพูดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้ส่งภาพเป็น JPG File มาด้วย 

 ข้อพึงระวัง การเขียนสรุปบทเรียนการจัดการความรู้นี้ มิใช่การเขียนสรุปรายงานการประชุม 

 

ทั้งนี้ กรุณาศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากคู่มือ KM ประจ าปี 2559 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของส านักจัดการความรู้ ที่ 
www.kmddc.go.th หรือเว็บไซต์ สคร.9 หัวข้อ KM (http://www.odpc9.org/KM/index.html) 

 

 



๓๒ 

 

แนวทางการเขียนบทความ/ สรุปบทเรียน 
(จาก: คู่มือการจัดบูธ/บอร์ดแสดงผลงานเดน่ (Good Practices) ในงานสัมมนาวิชาการป้องกนัควบคุมโรคแห่งชาติ ปี 

2559 วันที่ 27-29 มกราคม 2559) 
 

- ชื่อเรื่อง: อยากให้ดึงจุดเด่นของเร่ืองมาตั้งชื่อ ใช้ค า “โดนใจ” ชวนติดตามไม่อยากให้ใช้ชื่อเป็นภาษาราชการมากนัก 
- ชื่อผู้เขียน: ระบุชื่อผู้เขียนหรือหากประสงค์ใชน้ามปากกาแทนชื่อจริงก็ได้ (ผู้เขียนเปน็เพียงผู้ถา่ยทอดเร่ืองราว อาจใช่หรือไม่ใช่

คณะท างานกไ็ด้) ถ้าผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คน และต่อด้วย “และคณะ” 
- การเขียน: ควรเขียนในลักษณะบรรยาย (บอกเล่าเร่ืองราว) ให้เห็นรายละเอียด (โดยเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ) ใช้ค าศัพทท์ี่เข้าใจ

ง่าย ควรหลีกเลี่ยงค าศัพทท์างการหรือ“ศัพท์ค าโตๆ” อาจมี “ค าคมกินใจ” ที่มาจากค าพูดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเร่ืองนั้น
บอกเล่าเนื้อหาตามหัวข้อที่ระบไุว้ ควรแทรกภาพกิจกรรม (เฉพาะที่ส าคัญ) ซึ่งคาดวา่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาและตัวละคร
ในเร่ืองได้มากยิ่งขึ้น 

- ตัวอักษร/รูปแบบ: ให้ใช้ Font Angsana New ตัวอักษรขนาด 16 ใช้เลขอารบิค กั้นขอบซ้าย-ขวา และ ขอบบน-ลา่ง ขนาด 
1 นิ้ว (หรือ 2.54 เซนติเมตร) เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข/ปรบัเปลี่ยนทีโ่รงพิมพ ์

 

เนื้อหาประกอบด้วย : 
1) เหตุผลและความส าคัญ: อธิบายถึงเหตุผลส าคัญทีท่ าให้เกิดผลงานนี้ อาจใช้ชื่อหัวข้อเป็น “เกริ่นน า” “จุดเร่ิม” “เหตุผลที่ต้อง

ท า” ฯลฯ แทนเพื่อลดความเปน็ทางการก็ได้ รวมทั้งอธิบายความคาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ 
2) กระบวนการ ขั้นตอน ในการด าเนินงาน: หัวข้อนี้มีความส าคญัมาก จะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเสมือน

กระบวนการผลิตสนิค้าเด่นของหน่วยงาน ควรเขียนในเชิงกึ่งสงัเคราะห์ (บอก How มากกว่าบอก What) ในแต่ละขั้นตอนได้
ท ากิจกรรม (ส าคัญๆ) อะไร และท าอย่างไร (บอก How to) ควรกล่าวถึงบุคคลที่เปน็กุญแจส าคัญ (Key Man) หรือประเดน็
ที่มีความส าคัญที่ช่วยให้งานนี้ประสบความส าเร็จ และที่งานประสบความส าเร็จนั้น มีเทคนิค/ เคล็ดลับหรือแรงบันดาลใจ
อะไร อาจมีภาพแผนภูมิ กราฟ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่จะช่วยให้เข้าใจและมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาหรือโครงการได้ถูกต้อง
ยิ่งขึ้น 

3) ปัจจัยความส าเร็จ อธิบายถึงปจัจัยที่ท าให้ผลงานนี้เกิดผลส าเร็จ คืออะไร ควรกล่าวลงในรายละเอียด มิใช่ระบุเพียงหัวข้อเฉยๆ 
เช่น “ผู้น า” ควรอธิบายวา่ผูน้ าของท่านมีลักษณะ/หรือคุณสมบัติอย่างไรที่ช่วยให้งานนีส้ าเร็จ ซึ่ง “ภาวะผูน้ า”ที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จในแต่ละหน่วยงานจะมีคุณสมบัตสิ าคัญที่แตกตา่งกนัไปอยา่งนี้ เป็นตน้ ความส าเร็จนี้อาจเป็นเพียงความส าเร็จ
เล็กๆ ก็ได้ แต่สามารถก่อให้เกิดพลัง/แรงบนัดาลใจ ฯลฯ อาจมคี าพูดที่ “โดนใจ”ซึ่งเป็นค าที่สือ่ไปถึงปัจจัย/แรงบนัดาลใจที่
ก่อให้เกิดความส าเร็จของงาน 

4) ปัญหา/อปุสรรค (ที่ส าคัญ) มีอะไรบา้ง และได้แก้ไขคลี่คลายอย่างไร (ควรขยายรายละเอียดในส่วนนี้ เพื่อให้คนอ่ืนที่สนใจ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพืน้ที่ของตนเองได้) ข้อพึงระวังมีอะไรบา้งที่ต้องไม่ท า หรือต้องระวัง สุดท้ายผลเปน็อย่างไร 

5) บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ เป็นการสังเคราะห์หรือขมวดสุดท้ายว่า คณะท างาน (เร่ืองนี้) หรือหน่วยงานของทา่นได้
เรียนรู้ในเร่ืองใดบ้าง องค์ความรู้นี้จะน าไปพัฒนาต่อยอดสรา้งความเข้มแข็งให้กับทีมงานหรืองานในโครงการมากยิ่งขึน้ได้
อย่างไร ทั้งนี้ ขอให้เป็นข้อเสนอแนะในเชิง “เฉพาะเจาะจง” คือระบุให้ชัดว่า ต้องการให้ใคร ท าอะไร กับใคร อย่างไร ท า
เมื่อไร เป็นต้น ส่วนใหญ่ มักมีข้อเสนอแนะกว้างๆ เชน่ 
- เสนอให้มี “การพัฒนาบุคลากร” แต่ไม่ระบุว่าจะพฒันาใคร พัฒนาเร่ืองอะไรและจะพฒันาแบบไหน ซึ่งมทีั้งการจัด

หลักสูตรฝึกอบรม สอนงานหรือจะให้ไปดูงาน ฯลฯ 
- หรือเสนอแนะว่า “หน่วยงานควรเน้นเร่ืองการสื่อสาร” แต่ไม่ได้ระบุว่า ใครสื่อสารกับใคร สื่อสารเรื่องอะไร และต้อง

สื่อสารอย่างไรจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่เราต้องการ 
หมายเหตุ: ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนบทความที่เว็บไซต์ส านักจดัการความรู้ (http://www.kmddc.go.th/page/226) หรือท่ีเว็บไซต์
สคร.9 หัวข 
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือเสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
สคร.9 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มิติพัฒนาองค์กร MOU_04 งานบูรณาการ (Matrix Jobs) 

 
1.  ตัวชี้วัดที่ MOU_04 PMQA: ระดับความส าเร็จของกลุ่มงานในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน (PMQA)  
 

2.  หน่วยวัด:  ระดับ 
 

3.  น้ าหนัก:  ร้อยละ …. 
 

4.  ค าอธิบายตัวชี้วัด: 
4.1 กลุ่มงาน หมายถึง ทุกกลุ่ม/งาน/ศตม. ภายในส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประกอบด้วย  

 10 กลุ่มงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย (2) กลุ่มพัฒนาวิชาการ (3) กลุ่ม
สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (4) กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง (5) กลุ่มแผนงานและประเมินผล (6) 
กลุ่มพัฒนาองค์กร (7) กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (8) กลุ่มห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค (9) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง และ (10) กลุ่มบริหารทั่วไป 

 4 งาน ได้แก่ (1) งานเภสัชกรรม (2) งานวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก (3) งานโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม (4) งานแผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ บุหรี่ สุรา 

 3 ศตม. ได้แก่ (1) ศตม.ที่ 9.1 ชัยภูมิ (2) ศตม.ที่ 9.3 สุรินทร์ (3) ศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง *ด าเนินการ
เฉพาะขั้นตอนที่ 5 รวบรวมและจัดส่งแบบส ารวจการพัฒนาหน่วยงาน  

4.2 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน หมายถึง การด าเนินงานพัฒนาส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA) ได้แก่  

(1) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค (กพร.) น ามาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร 

(2) เกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค (Disease Control Organization Quality Criteria of 
DDC) ปี 2558 – 2559 โดยคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์ประเมินและพัฒนาคุณภาพกรมควบคุมโรค เพื่อประเมินและ
พัฒนาคุณภาพหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค รวมทั้งพัฒนาระบบการท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
 

5.  สูตรการค านวณ: คิดคะแนนเป็นระดับข้ันตอนที่ก าหนด 
 
 
 

รอบ 6 เดือนหลัง ขั้นตอนที่ 4 - 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2559) 



๓๔ 

 

6.  เกณฑ์การให้คะแนน:  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

ระดับข้ันของความส าเร็จ  
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับความส าเร็จของ
กลุ่มงานในการพัฒนา
คุณภาพหน่วยงาน 

1      

1      
1      

1      

1      
7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด: ไม่มี 
 

8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด: 

 

9.  รายละเอียดการด าเนินงาน: 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 ร่วมประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กร สคร.9 
นครราชสีมา หรือ ให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะใน
การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร  
 

1 รายงานการประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กร 
สคร.9 (เอกสารที่กลุ่มพัฒนาองค์กร) หรือ เอกสาร
หลักฐานการส่งข้อมูล/ข้อเสนอแนะ ในการจัดท า
ลักษณะส าคัญขององค์กร ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2558 

2 ร่วมประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กร สคร.9 
นครราชสีมา หรือ ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเอง (หมวดที่รับผิดชอบ) 

1 รายงานผลการประเมินตนเอง (หมวดที่รับผิดชอบ) 
ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2558 
(เอกสารที่กลุ่มพัฒนาองค์กร) 

3 ร่วมประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กร สคร.9 
นครราชสีมา หรือ ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน
ปรับปรุงองค์กร (หมวดที่รับผิดชอบ) 

1 แผนปรับปรุงองค์กร (หมวดที่รับผิดชอบ) ตาม
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) ที่พบ โดยเลือก 1 
หมวด 1 หมวด ต่อ 1 OFI ยกเว้นหมวด 3 ให้ท า
แผนปรับปรุงทุก OFI ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายใน
วันที่ 15 ธ.ค.2558 (เอกสารที่กลุ่มพัฒนาองค์กร) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของกลุ่มงาน
ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 

ระดับ - 5 
(ปรับเกณฑ์ฯ) 
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

4 4.1 คณะท างานพัฒนาองค์กรหรือตัวแทนจาก
ทุกกลุ่ม/งาน (เว้น ศตม.) ร่วมประชุม
คณะท างานพัฒนาองค์กร สคร.9 

4.2 กลุ่มงานตามภารกิจหลัก 10 กลุ่มงาน 
จัดส่งแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) หรือคู่มือ
คุณภาพ (Quality Manual) หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) ตามภารกิจหลัก (อย่าง
น้อยกลุ่มละ 1 เรื่อง) 

1 4.1 รายงานการประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กร 
สคร.9 (เอกสารที่กลุ่มพัฒนาองค์กร) 

4.2 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานฯ (10 กลุ่มงาน
ตามภารกิจหลัก อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เรื่อง) 
ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร (PDF file) ภายในวันที่ 
10 ส.ค.2559 

5 รวบรวมและจัดส่งแบบส ารวจการพัฒนา
หน่วยงาน (ครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 85)  
*โดยประเด็น “ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในกลุ่มงานที่มีต่อการน าองค์กรของ
ผู้บริหาร” มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละความ

พึงพอใจ 
75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 

 

1 ทุกกลุ่ม/งาน/ศตม. รวบรวม “แบบส ารวจการ
พัฒนาหน่วยงาน” (ท่ีกลุ่มพัฒนาองค์กรจัดส่งให้
ทุกกลุ่ม/งาน/ศตม. ตอบแบบส ารวจฯ) ที่มีการ
ตอบแบบส ารวจได้ครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 85 
ของบุคลากรทั้งหมดในกลุ่มงาน ส่งกลุ่มพัฒนา
องค์กร ภายในวันที่ 15 ก.ค.2559 
* เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์องค์กร หมวด 7 

 
หมายเหตุ: ในทุกขั้นตอนผู้รับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาองค์กร จะประสานข้อมูลกับคณะท างานทุกท่าน 
 
10. เป้าหมาย: รอบ 6 เดือนแรก  ขั้นตอนที่ 1 - 3 
  รอบ 6 เดือนหลัง  ขั้นตอนที่ 4 - 5 
 
11. แหล่งข้อมูล:  

Owner: กลุ่มพัฒนาองค์กร 
Supporter: 10 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ 
- 1. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
- 2. กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
- 3. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
- 4. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
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- 5. กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
- 6. กลุ่มพัฒนาองค์กร 
- 7. กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณะสุข 
- 8.กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค 
- 9.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
- 10.กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล: กลุ่มงานในสังกัด สคร.9  

12.1 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของกลุ่มงาน รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ได้แก่ เอกสารหลักฐานการส่งข้อมูล/การให้ความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร, รายงานผลการประเมินตนเอง (หมวดที่รับผิดชอบ), แผน
ปรับปรุงองค์กร (หมวดที่รับผิดชอบ), รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร (หมวดที่รับผิดชอบ), 
การรวบรวมและจัดส่งแบบส ารวจการพัฒนาหน่วยงาน  

12.2 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของหน่วยงาน จัดท า รวบรวมเอกสาร สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แบบรายงาน 
 
 13.  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:  

ไตรมาสที่ 1  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 
ไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 

 
 14.  ผู้ก ากับตัวชี้วัด  

ระดับหน่วยงาน: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.  แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์ 084-605-6710 phalin1@hotmail.com 
2.  นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ์  093-559-5551 bonyapong@yahoo.com 

 

ระดับกลุ่มงาน: 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1. หัวหน้ากลุ่ม ทุกกลุ่ม/งาน/ศูนย์/ศตม.   
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14. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  
ระดับหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.  นางสาวนันท์นภัส  สุขใจ  087-868-6013 fonitdpc5@yahoo.com 
 

ระดับกลุ่มงาน:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1. คณะท างานพัฒนาองค์กร/ 
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาองค์กร ทุก
กลุ่ม/งาน/ศตม. 

  



๓๘ 

 

(ร่าง) ตัวชี้วัดการบูรณาการกลุ่มงาน สคร.9 นครราชสีมา 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการตรวจราชการกรณีปกติในประเด็นตรวจราชการกรมควบคุมโรคปีงบประมาณ 2559  
Owner : กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
ค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดกิจกรรม เอกสารส าหรับตรวจประเมิน 

1 ร่ วมประชุมเชิ งปฏิบัติการกับส านักตรวจและ
ประเมินผล กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือรับทราบและท า
ความเข้าใจประเด็นตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง +สรุป
สถานการณ์ สภาพปัญหาของจังหวัด อ าเภอย้อนหลัง 
3 ปี (ปี พ.ศ. 2555-2557) และผลการด าเนินงานตาม
มาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานในปี 2559 
(Quick win 3 เดือนแรก) + จัดประชุมชี้แจงประเด็น
ตรวจราชการและแนวทางการตรวจราชการแก่
ผู้บริหาร นักวิชาการที่เกี่ยวข้องภายใน สคร .9 ตาม
ประเด็นตรวจราชการที่เก่ียวข้อง 

1.สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในประเด็นตรวจ
ราชการที่เก่ียวข้อง 

2.ชุดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงประเด็น
ตรวจราชการและแนวทางการตรวจราชการ 
ประกอบด้วย 

2.1 บันทึกข้อความเชิญประชุม 

2.2 วาระการประชุม 

2.3 สไลด์ประกอบการน าเสนอ 

2.4 สรุปการประชุมเสนอผู้อ านวยการลงนาม
รับทราบ 

2 1+ก าหนดแผนการตรวจราชการกรณีปกติในพ้ืนที่
เขตสุขภาพท่ี 9 รอบท่ี 1 รายจังหวัดๆ ละ 3 วัน   

เอกสารแผนการตรวจราชการกรณีปกติจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รอบท่ี 1 

3 1+2+ประส านแผนการต รวจฯกั บ ส า นั ก ง าน
สาธารณสุขเขต 9 +ลงพ้ืนที่ระดับจังหวัด อ าเภอเพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้องใน
ประเด็นตรวจราชการ +จัดท าสรุปข้อมูลให้หัวหน้า
ทีมตรวจราชการ สคร .9 เ พ่ือสรุปผลการตรวจ
ราชการรายจังหวัด 

สไลด์สรุปข้อมูลการตรวจราชการในภาพรวม ตาม
ประเด็นตรวจราชการที่เก่ียวข้อง 

4 1+2+3+ตรวจสอบคุณภาพสรุปรายงานตรวจ
ราชการ (ตก .1) เชิงปริมาณและคุณภาพ +สรุป
ร า ย ง านตร ว จ ร าชกา ร  (ตก .2) ส่ ง ส า นั ก ง าน

1.รายงานการตรวจราชการกรณีปกติ (ตก.1) รอบที่ 
1  



๓๙ 

 

สาธารณสุขเขต 9 ภายใน 14 วันหลังจากเสร็จสิ้นการ
ตรวจราชการรอบที่ 1 ทุกจังหวัด 

2.รายงานสรุปภาพรวมการตรวจราชการกรณีปกติ 
(ตก.2) รอบท่ี 1  

3.หนังสือราชการส่งรายงานฯไปยังส านักงาน
สาธารณสุขเขต 9  

5 1+2+3+4+จัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารเรื่องระดับ
ความส าเร็จการตรวจราชการฯเสนอผู้อ านวยการลง
นามรับทราบ 

1.เอกสารบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

2.บันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการลงนามรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ชื่อตัวชี้วัด:  ระดับควำมส ำเร็จของกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติปีงบประมำณ 2559 
Supporter: ศูนย์อ้างอิงโรคติดต่อน าโดยแมลง (ไข้เลือดออก) แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ (NCDs, เด็กจมน้ า การ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน) 
ค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) ขั้นตอนที่ 3 
       รอบ 6 เดือนหลัง (มีนาคม 2559 – กันยายน 2559) ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดกิจกรรม เอกสารส าหรับตรวจประเมิน 

1 ร่วมประชุมกับกลุ่มแผนงานและประเมินผลเพ่ือ
รับทราบและท าความเข้าใจประเด็นตรวจราชการ
ที่เก่ียวข้อง 

สรุปการประชุมในประเด็นตรวจราชการที่
เกี่ยวข้อง 

 

2 1+ ก าหนดแผนเพ่ือส่งข้อมูล ตก.1 และสไลด์ตาม
ประเด็นตรวจราชการที่เกี่ยวข้องให้กับเลขานุการ
ทีมตรวจราชการ สคร.9 

เอกสารแผนเพ่ือส่งข้อมูล ตก.1 และสไลด์
ตามประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์           
รอบท่ี 1  

3 1+2+วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตรวจราชการที่
เกี่ยวข้องและสรุปข้อมูลให้เลขานุการทีมตรวจ
ราชการ สคร.9 เพ่ือเป็นชุดข้อมูลส าหรับสรุปผล
การตรวจราชการ 

เอกสาร ตก.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ประเด็นตรวจราชการที่ เกี่ยวข้อง ส่งให้
เลขานุการทีมตรวจราชการ สคร.9 ล่วงหน้า 
7 วันก่อนออกตรวจราชการรายจังหวัด 

4 1+2+3+สไลด์สรุปข้อมูลตามประเด็ นตรวจ
ราชการที่ เกี่ยวข้อง ส่งให้เลขานุการทีมตรวจ
ราชการ สคร.9 

สไลด์สรุปข้อมูล ตามประเด็นตรวจราชการ
ที่เก่ียวข้อง ส่งให้เลขานุการทีมตรวจ
ราชการ สคร.9 ล่วงหน้า 7 วนัก่อนออก
ตรวจราชการรายจังหวัด 

5 1+2+3+4+จัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารเรื่อง
ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการตรวจ
ราชการฯเสนอผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ
ลงนามรับทราบ 

1.เอกสารบทสรุปส าหรับผู้บริหารฯ 

2.บันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการลงนาม
รับทราบ 

 

 

 

 



๔๑ 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือเสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
สคร.9 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มิติพัฒนาองค์กร MOU_04 งานบูรณาการ (Matrix Jobs) 

 
1.  ตัวชี้วัดที่ MOU_04_03_EOC: ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้าง Incident Command System 

ของ Emergency Operation Center ของ สคร. 

2.  หน่วยวัด: ระดับ 
 

3.  น้ าหนัก: ร้อยละ …. 

4.  ค าอธิบายตัวชี้วัด: 

Emergency Operation Center หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับเขต 
ของส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ประกอบด้วย 1) โครงสร้างการบริหารสั่งการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2) ระบบ
สารสนเทศที่สามารถส่งต่อข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยทางสาธารณสุขท่ีได้รับการวิเคราะห์ประมวลผลแล้ว ไปยัง EOC 
เพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และเพ่ือใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินจนสามารถควบคุมโรคและภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Incident Command System (ICS) หมายถึง ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางด้าน

สาธารณสุข ของส านักงานป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ โครงสร้างการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ

หน่วยงานภายใต้ ICS, แนวทางการประสานงาน, การส่งต่อข้อมูล, และสายการบัญชาการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน

ของ Emergency Operation Center ของส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่ก าหนดขึ้นโดยผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ ICS ที่ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ 

 

5.  สูตรการค านวณ: คิดคะแนนเป็นระดับข้ันตอนที่ก าหนด 

 

6.  เกณฑ์การให้คะแนน:  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 



๔๒ 

 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

ระดับข้ันของความส าเร็จ  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับความส าเร็จ
ของกลุ่มงานใน
การพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน 

1      
1      

1      
1      

1      
 

7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด: ไม่มี 

 

8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด: 

 

9.  รายละเอียดการด าเนินงาน: 

9.1 ผู้สนับสนุนหลัก ประกอบด้วย SA ยุทธศาสตร์ ด่าน case management (กลุ่มระบาดฯ กลุ่มสื่อสารฯ  

กลุ่มแผนงาน  กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มพัฒนาวิชาการ, NCD, ENV OCC , งานชันสูตร แมลง ศตม.9.1-9.4,  

ศูนย์เด็ก TB, LAB)  

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 
1 1. เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web conference 

ร้อยละ 50 
2.เข้ารว่มปฏิบัติงาน Incident Action Plan ของ
เหตุการณ์ท่ีมีการยกระดับ EOC ที่ก าหนดวธิีปฏิบัติการ 
1 ครั้ง 

1 1 รายชื่อเข้าร่วมประชุม  
2 รายงานสรุปกิจกรรมที่เข้าเร่วม
ปฏิบัติงานใน IAP เสนอหัวหน้ากลุ่ม
งาน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของกลุ่ม
งานในการพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน 

ระดับ - 5 
(ปรับเกณฑ์ฯ) 



๔๓ 

 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

2 1. เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web conference 

ร้อยละ 60 

2. รว่มปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ในโครงสร้างและใน

แผน Incident Action Plan 

1 1 รายชื่อเข้าร่วมประชุม  

2 รายงานสรุปกิจกรรมที่เข้าเร่วม

ปฏิบัติงานใน IAP เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน 

3 1. เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web 

conference ร้อยละ 70 

2. ร่วมปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ หรือด าเนินงาน

ตามแผนงาน ในโครงสร้างและในแผน Incident 

Action Plan 

3. เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน 1 ครั้ง 

1 1.รายงานผลการติดตามผลการ

ด าเนินงานของบุคลากร ตามแผนตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินที่ก าหนดไว้  

2.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน หรือ 

สรุปบทเรียน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

4 1. เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web 

conference ร้อยละ 80 

2. ร่วมปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ หรือด าเนินงาน

ตามแผนงาน ในโครงสร้างและในแผน Incident 

Action Plan 

3.เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน  1 ครั้ง 

1 1.รายงานผลการติดตามผลการ

ด าเนินงานของบุคลากร ตามแผนตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินที่ก าหนดไว้  

2.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน หรือ 

สรุปบทเรียน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5 1. เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web 
conference ร้อยละ 90 
2. ร่วมปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ หรือด าเนินงาน
ตามแผนงาน ในโครงสร้างและในแผน Incident 
Action Plan 
3. เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน 1 ครั้ง 

1 1.รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานของ
บุคลากร ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่
ก าหนดไว้  
2.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน หรือ สรุป
บทเรียน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

 หมายเหตุ: ในทุกขั้นตอนผู้รับผิดชอบของกลุ่มตอบโต้ฯ จะเป็นผู้ประสานกับผู้รับผิดชอบ และสรุปผลให้
คณะกรรมการประเมินผล 
 



๔๔ 

 

9.2 ผู้สนับสนุนรอง ประกอบด้วย stockpiling กฎหมาย การเงิน ก าลังคน (งานเภสัช กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

(การเงิน พัสดุ การเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ) กลุ่มพัฒนาองค์กร) 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 1 เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web 
conference ร้อยละ 50 

1 1 หลักฐานการประชุม(รายชื่อหรือ
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอหัวหน้า
กลุ่มในรับทราบ) 

2 1. เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web 

conference ร้อยละ 60 

1 1 หลักฐานการประชุม (รายชื่อหรือ

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอหัวหน้า

กลุ่มในรับทราบ) 

3 1 เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web 

conference ร้อยละ 70 

1 1 หลักฐานการประชุม (รายชื่อหรือ

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอหัวหน้า

กลุ่มในรับทราบ) 

4 เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web 

conference ร้อยละ 80 

1 1 หลักฐานการประชุม (รายชื่อหรือ

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอหัวหน้า

กลุ่มในรับทราบ) 

5 เข้าร่วมประชุมสั่งการ หรือประชุม web 
conference ร้อยละ 90 

1 1 หลักฐานการประชุม (รายชื่อหรือสรุปผล
การเข้าร่วมประชุมเสนอหัวหน้ากลุ่มใน
รับทราบ) 

 

หมายเหตุ: ในทุกขั้นตอนผู้รับผิดชอบของกลุ่มตอบโต้ฯ จะเป็นผู้ประสานกับผู้รับผิดชอบ และสรุปผลให้

คณะกรรมการประเมินผล 

10. เป้าหมาย:  

  รอบ 3 เดือน ถึงข้ันตอนที ่3 

   รอบ 6, 9 เดือน ถึงข้ันตอนที่ 4 

  รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนที่ 5 
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11. แหล่งข้อมูล: 

    Owner:        กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ผู้สนับสนุนหลัก:      SA ยุทธศาสตร์ ด่าน case management (กลุ่มระบาดฯ กลุ่มสื่อสารฯ กลุ่มแผนงาน   

         กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มพัฒนาวิชาการ, NCD, ENV OCC , งานชันสูตร แมลง,  

            ศตม.9.1-9.4, ศูนย์เด็ก TB, LAB) 

ผู้สนับสนุนรอง:        stockpiling กฎหมาย การเงิน ก าลังคน (งานเภสัช กลุ่มบริหารงานทั่วไป (การเงิน พัสดุ   

         การเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ) กลุ่มพัฒนาองค์กร) 

 

12.วิธีการจัดเก็บข้อมูล: กลุ่มงานในสังกัด สคร.9 จ านวน 10 กลุ่ม 4 งาน 

12.1 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของกลุ่มงาน รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ได้แก่ รายงานการประชุม เอกสารหลักฐานการให้

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ    

12.2 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของหน่วยงาน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแบบรายงาน 
13.  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:  

ไตรมาสที่ 1  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559 

ไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

 

14.  ผู้ก ากับตัวชี้วัด  

ระดับหน่วยงาน: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.  แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์ 084-605-6710 phalin1@hotmail.com 

2.  นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ์  093-559-5551 bonyapong@yahoo.com 
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ระดับกลุ่มงาน: (หัวหน้ากลุ่ม 10 กลุ่ม และ 4 งาน) 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.    

 

15. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  

ระดับหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.  นางสาวนันท์นภัส  สุขใจ  087-868-6013 fonitdpc5@yahoo.com 

 

ระดับกลุ่มงาน: (คณะท างานพัฒนาองค์กร/ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาองค์กร 10 กลุ่ม และ 4 งาน) 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.    

2.   
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือเสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
สคร.9 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มิติพัฒนาองค์กร MOU_04 งานบูรณาการ (Matrix Jobs) 

 
1.  ตัวชี้วัดที่ MOU_04_Work Manual: ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

2.  หน่วยวัด: ระดับ 
 

3.  น้ าหนัก: ร้อยละ …. 

4.  ค าอธิบายตัวชี้วัด: 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเอกสารตามระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (Quality 

Management) ที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของ

กระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เกิดความสับสน ลด

ความซ้ าซ้อน เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่เขามาท างานใหม่ และ

ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเป็นหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และ

บรรลุผลที่ส าคัญในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  

ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) พิจารณาความส าเร็จจากการจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ดังนี้ 

1. กระบวนการสร้างคุณค่า ได้แก่ (1) กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (2) กระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย (NCD) 

(3) กระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ (4) กระบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน (Lab) (5) กระบวนการ

ติดตามประเมินผล (6) กระบวนการถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ (7) กระบวนการสื่อสารความเสี่ยงปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม (8) กระบวนการพัฒนาระบบข่าวกรองและภัยสุขภาพ (9) กระบวนการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (10) 

กระบวนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ฯ 

2. กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ (1) กระบวนการบริหารโครงการ (2) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRM) (3) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) (4) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (5) 

กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ (6) กระบวนการจัดการความรู้ (7) กระบวนการจัดการเงินและบัญชี (8) 

กระบวนการธุรการ (9) กระบวนการพัสดุ (10) กระบวนการอาคารสถานที่ (11) กระบวนการยานพาหนะ 

โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 
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6) ทบทวนการด าเนินงานและก าหนดหัวข้อเรื่องท่ีจะจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
7) จัดท าแผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 1)  
8) จัดท า (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 2)  
9) สื่อสาร (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน ให้ผู้ใช้งาน/ผู้เกี่ยวข้องทราบ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อน าไป

ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานให้ข้อเสนอแนะ (อาจใช้แบบสอบถามหรือการประชุม) 
10) ปรับปรุงแก้ไข จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้ผู้ใช้งาน/ผู้เกี่ยวข้อง

น าไปใช้งาน 
ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 

http://www.opdcddc.org/th/document/detail.php?id=251&pcid=22&pcpage=1 
 

5.  สูตรการค านวณ: คิดคะแนนเป็นระดับข้ันตอนที่ก าหนด 

 

6.  เกณฑ์การให้คะแนน:  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

ระดับข้ันของความส าเร็จ  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

1      
1      

1      

1      
1      

 

7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด: ไม่มี 

8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด: 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) 

ระดับ - 
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9.  รายละเอียดการด าเนินงาน: 

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 ทบทวนการด าเนินงานและก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

1 รายงานการประชุมฯ หรือข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน (MOU) หรือ

เอกสารการถ่ายระดับตัวชี้วัดของกลุ่มงาน ที่

มีการทบทวนการด าเนินงานและก าหนด

หัวข้อเรื่องที่จะจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานไว้

อย่างชัดเจน 

2 จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
(แบบฟอร์มที่ 1)  

1 แผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม

ที่ 1) เสนอผู้อ านวยการ สคร.9 ภายในวันที่ 

15 มี.ค.2559 

3 จัดท า (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 2)  
 
(ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 
http://www.opdcddc.org/th/document/detail.php?id=251&pcid=22&p
cpage=1 ) 

1 (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน (ตาม

แบบฟอร์มที่ 2) โดยมีการระบุวันที่จัดท า 

(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน (ท่ี

ปกหน้าของคู่มือ ในหัวข้อ “การทบทวน”) 

4 สื่อสาร (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานให้ผู้ใช้งาน/
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อ
น าไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ให้ข้อเสนอแนะ (อาจใช้แบบสอบถามหรือการ
ประชุม) 

1 รายงานการประชุมฯ หรือ สรุปผลการ
ประเมินจากแบบสอบถาม โดยมีการระบุ
ประเด็นการแก้ไข/ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน 

5 ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ใช้งานให้ข้อเสนอแนะ และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับสมบูรณ์ และ
เผยแพร่ให้ผู้ใช้งาน/ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้งาน 

1 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ ที่มีการ
ระบุวันที่ปรับปรุงแก้ไขไว้อย่างชัดเจน (ท่ีปก
หน้าของคู่มือ ในหัวข้อ “รายละเอียดการ
แก้ไขเอกสาร”) เสนอผู้อ านวยการ สคร.9 
และส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 ภายในวันที่ 
15 ส.ค.2559 และหลักฐานการเผยแพร่ เช่น 
เว็บไซต์สคร.9 หนังสือแจ้งเวียน การประชุม
ชี้แจง เป็นต้น 

http://www.opdcddc.org/th/document/detail.php?id=251&pcid=22&pcpage=1
http://www.opdcddc.org/th/document/detail.php?id=251&pcid=22&pcpage=1


๕๐ 

 

10. เป้าหมาย: รอบ 3, 6 เดือน  ถึงข้ันตอนที ่1 - 2 

  รอบ 9, 12 เดือน   ถึงข้ันตอนที่ 3 - 5 

 

11.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของกลุ่มงาน : จัดท า รวบรวมและจัดส่งเอกสาร ได้แก่ เอกสารการทบทวนการด าเนินงานและ

ก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน, แผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 1), (ร่าง) คู่มือการ

ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน (ตามแบบฟอร์มที่ 2), รายงานการแก้ไข/ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน, คู่มือการ

ปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ และหลักฐานการเผยแพร่ 

 

12.  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:  

ไตรมาสที่ 1, 2  ภายใน 15 มีนาคม 2559 

ไตรมาสที่ 3, 4  ภายใน 15 สิงหาคม 2559 

 

13.  ผู้ก ากับตัวชี้วัด  

ระดับกลุ่มงาน: หัวหน้ากลุ่มงาน 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.    

 

14. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  

ระดับกลุ่มงาน: ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

1.    

2.   



๕๑ 

 

 

แผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

ช่ือกลุ่มงาน           ส่วนราชการ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ช่ือเรื่องคู่มือการปฏิบตัิงาน (Work Manual)                  

วัตถุประสงค์   (จากข้อมูลการทบทวนการด าเนินงาน/ สภาพปญัหาที่พบ)   สอดคล้องกับกระบวนการ   (สร้างคุณค่า / สนับสนุน) ระบุชื่อ    

ล าดับ กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การจัดท าคู่มือการปฏบิตัิงาน 

ระยะเวลาด าเนนิการ ปีงบประมาณ 2559 ตัวชี้วดั ชื่อ
ผูร้ับผดิชอบ 

ผู้เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ 
ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

 

ผู้จัดท า  .................................................................... 
           (.................................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
                            (ผู้รับผิดชอบ) 
วันท่ีจัดท า ................./......................../................... 

ผู้เสนอ  ................................................................... 
              (............................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
            (หัวหน้ากลุ่ม............................................) 
วันท่ีเสนอ ...................../....................../.................. 

ผู้อนุมัติ  ........................................................... 
            (  นายแพทย์ธีรวัฒน์   วลัยเสถียร  ) 
ต าแหน่ง...ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9.. 
          …………….…..จังหวัดนครราชสีมา...................... 
วันท่ีอนุมัติ ................./..................../................ 

แบบฟอร์มที ่1 แผนการจัดท าคูม่อืการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
 

แบบฟอร์มที ่1 แผนการจัดท าคูม่อืการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
 



๕๒ 

 

 
 

กลุ่มงาน.................................................. 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

WM – AUC – ……. 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

เรื่อง กระบวนการ…………………. 
 
 

จัดท าโดย ทบทวนโดย อนุมัติโดย 
1. 1.  
2. 2. (นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร) 
3. 3. ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

 วันที่จัดท า ............................. จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี วันที่ รายละเอียด 
 1. ครั้งที.่....... วันที่...................  
 2.  
 3.  

 

 

 

 



๕๓ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน เร่ือง กระบวนการ...................................... 

WM – AUC – ……. 

1. บทน า              

2. วัตถุประสงค์             

3. ขอบเขต             

4. นิยามศัพท์ (ถ้ามี)             

5. กรอบแนวคิด             

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญ            

7. ระบบติดตามและประเมินผล           

8. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

No. ผังกระบวนการ รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1.       
2.       
3.       

 

9. มาตรการส ารองเพ่ือคงความต่อเน่ือง 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลา งบประมาณ 
1.     
2.     
3.     

 

10. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ท่ีหน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
1.   
2.   
3.   

 
 
 

(ตัวอยา่งคูม่อืการปฏบิตังิาน ทีเ่ว็บไซตก์ลุม่พัฒนาระบบบรหิาร กรมควบคมุโรค 
http://www.opdcddc.org/th/document/detail.php?id=251&pcid=22&pcpage=1 ) 

 

 
 
 
 

http://www.opdcddc.org/th/document/detail.php?id=251&pcid=22&pcpage=1


๕๔ 

 

Template ตัวช้ีวัดพัฒนำวิชำกำร 
 
SM211: สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการตามมารตฐานสากล 
SDA102: ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 
SDA103: ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ รำยละเอียด ค่ำคะแนน 

1 ผลิตภณัฑ์ด าเนินการได้ตามแผนรอ้ยละ 85 1 

2 ผลิตภณัฑ์ด าเนินการได้ตามแผนรอ้ยละ 90 1 

3 
ผลิตภณัฑ์ด าเนินการได้ตามแผนรอ้ยละ 95 รายงานใน Estimate และมสีรุปผลการ

ด าเนินงานภายในวันที่ 5  กันยายน 2559 
1 

4 
ผลิตภณัฑ์ด าเนินการได้ตามแผนมากกว่าร้อยละ 95 รายงานใน Estimate และมสีรุปผล

การด าเนินงานภายในวันท่ี 6 กันยายน 2559 
1 

5 
ผลิตภณัฑ์ด าเนินการได้ตามแผนมากกว่าร้อยละ 95 รายงานใน Estimate และมสีรุปผล

การด าเนินงานภายในวันท่ี 5 กันยายน 2559 
1 

 
หมายเหตุ: ในทุกขั้นตอนผูร้ับผดิชอบของกลุ่มพัฒนาวิชาการ จะเปน็ผู้ประสานกับผู้รับผิดชอบ และสรุปผลให้คณะกรรมการประเมินผล 

 

รำยชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตอบตัวชี้วัด 
Owner: กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
Supporter: กลุ่มแผนงานและประเมินผล, กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน, กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย, 
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค, กลุ่มแผนงานโรคไม่ติดต่อ 

ล ำดับ รำยช่ือผลิตภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 แนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน นางญาดา โดอดุชนม ์

2 
รายงานการประเมินผลประสิทธิผลของมาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานโรง

ไข้เลือดออกในพื้นที่อ าเภอเสี่ยงสูง 
ดร.บณัฑิต วรรณประพันธ์ 

3 Stematic Review เรื่องการป้องกันควบคุมสารเคมีทางการเกษตรต่อสุขภาพ พ.ต.หญิง วิมลพันธ์ กมลเพ็ชร 

4 
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

โรคตดิต่อทางอาหารและน้ าในโรงเรียน 
นางเฉลิมพร เทพหสัดิน ณ อยุธยา 



๕๕ 

 

5 
แนวทางการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอสดผ์่านกลไกอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

แบบยั่งยืน 
นางปนัดดา ไชยชมพู 

6 องค์ความรู้การด าเนินงาน Mega City นางสุพรรณี เจรญิวงศ์เพ็ชร 

7 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ นายเสวียน ค าหอม 

8 แนวทางส าหรับผู้ขอรับรองเป็นทมีป้องกันการบาดเจ็บทางถนน นางสาวสรลักษณ์ รามโกมุท 

9 
รายงานผลการส ารวจการรับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของ

ประชากรไทย (เขตนครชัยบรุินทร)์ 
นางศศิรัศมิ์ นาชัยฤทธิวงศ์ 

 

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ในทุกขั้นตอนผู้รับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาวิชาการ จะเป็นผู้ประสานกับผู้รับผิดชอบ และสรุปผลให้คณะกรรมการ

ประเมินผล 

 

SM211: สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการตามมาตรฐานสากล  

SDA618: จ านวนผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ขั้นตอนที่ รำยละเอียด ค่ำคะแนน 

1 งานวิจัยท่ีผ่านจรยิธรรมปีงบประมาณ 2559 ปฏิบัติตามแผนงานไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

2 งานวิจัยท่ีผ่านจรยิธรรมปีงบประมาณ 2559 ปฏิบัติตามแผนงานไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 85 1 

3 
งานวิจัยท่ีผ่านจรยิธรรมปีงบประมาณ 2559 ปฏิบัติตามแผนงานไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

รายงานใน Estimate และมสีรุปผลการด าเนินงาน 
1 

4 
งานวิจัยท่ีผ่านจรยิธรรมปีงบประมาณ 2559 ปฏิบัติตามแผนงานไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

รายงานใน Estimate และมสีรุปผลการด าเนินงาน 
1 

5 
งานวิจัยท่ีผ่านจรยิธรรมปีงบประมาณ 2559 ปฏิบัติตามแผนงานไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

รายงานใน Estimate และมสีรุปผลการด าเนินงานภายในเวลาที่ก าหนด 
1 

 

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ในทุกขั้นตอนผู้รับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาวิชาการ จะเป็นผู้ประสานกับผู้รับผิดชอบ และสรุปผลให้คณะกรรมการ

ประเมินผล 
 

 

 



๕๖ 

 

 

รำยช่ือผลิตภัณฑ์ที่ตอบตัวชี้วัด 

Owner: กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
Supporter: กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง, ศตม. ๙.๒ จงัหวัดบุรีรัมย์, กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ, กลุ่มงานเภสัชกรรม 

ล ำดับ รำยช่ือผลิตภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ผลการวิจัยระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนเพื่อเตรียมความ

พร้อมรับการระบาดของโรคหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพ้ืนท่ีรอยตอ่ชายแดนไทย-กัมพูชา 

นางกาญจนา ยังขาว 

ระบาดวิทยา 

2 

รายงานผลการวิจยัประยุกต์ logic model ในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานป้องกัน

และปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตพื้นท่ี

เครือข่ายบริการสุขภาพท่ี9 ระยะที่ 3 

นายธีระวุธ ธรรมกุล 

พัฒนาวิชาการ 

3 
รายงานผลการวิจยัการกระจายตวัและช่วงเวลาการหาออกหากินของยุงลายบ้านในเขต

เมือง 

นายอภิรัตน์ โสก าปัง 

ศตม.9.2 

4 
รายงานผลการวิจยัปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของทีมเฝา้ระวังสอบสวนเคีลื่อนที่

เร็ว(SRRT) ระดับต าบลเขตพื้นท่ีเครือข่ายบริการที่9 

นางกาญจนา ยังขาว 

ระบาดวิทยา 

5 
รายงานผลการวิจยัการพัฒนารปูแบบสื่อเพื่อการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ของต าบลหนองบัวศาลา 

นางสุรัศวดี ตั้งสุภาชัย 

สื่อสารฯ 

6 
รายงานผลการวิจยัปัจจัยที่เกีย่วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเลิกดื่ม

แอลกอฮอล์ของสตรีในจังหวัดสุรนิทร์ 

ผญ.ผลญิ กมลวัทน ์

รองผู้อ านวยการ/TB 

7 รายงานผลการวิจยัคุณภาพคลังวคัซีนระดับอ าเภอส าหรับงานสร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรค นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง 

 

หมายเหตุ: ในทุกขั้นตอนผูร้ับผดิชอบของกลุ่มพัฒนาวิชาการ จะเปน็ผู้ประสานกับผู้รับผิดชอบ และสรุปผลให้คณะกรรมการประเมินผล 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

SDA619: ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือ

ระดับสากล 

ขั้นตอนที่ รายละเอียด ค่าคะแนน 

1 ได้เตรียมร่างบทความวิจยัเผยแพรผ่ลการวิจัยในวารสารหรืองานประชุมวิชาการ

ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ภายใน5กันยายน2559 

1 

2 ได้จัดส่งเผยแพรผ่ลการวิจัยในวารสารหรืองานประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ

นานาชาติ ภายใน 5 กันยายน 2559 

1 

3 ได้เผยแพรผ่ลการวิจัยในวารสารหรือการประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ

นานาชาติ ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2559 

1 

4 ได้เผยแพรผ่ลการวิจัยในวารสารหรืองานประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ

นานาชาติภายใน 5 กันยายน 2559 

1 

5 ได้เผยแพรผ่ลการวิจัยในวารสารหรืองานประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ

นานาชาติ ภายใน 31 สิงหาคม 2559 

1 

 

หมายเหตุ: ในทุกขั้นตอนผูร้ับผดิชอบของกลุ่มพัฒนาวิชาการ จะเปน็ผู้ประสานกับผู้รับผิดชอบ และสรุปผลให้คณะกรรมการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มิติที่ 2 :  ด้านคุณภาพการให้บริการ 

(ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (สคร.๙) 
 

1.  ตัวชี้วัดที่ 2.2     : ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2.  หน่วยวัด           : ร้อยละ  
 

3.  ค าอธิบายตัวชี้วัด :      

 4.1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง  

                 ผู้รับบริการ  หมายถึง ผู้ใช้ผลผลิตและการบริการของส่วนราชการ ได้แก่ ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ป่วย 
ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย  

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงานรวมทั้งผู้รับบริการด้วย  

  อนึ่ง  แม้ว่าผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ควรแยกผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังได้อย่างชัดเจนในหมวด 3 (การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

  ส าหรับส านัก/ส านักงาน : ผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน โดยการประเมินความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของหน่วยงานภายใน/ภายนอกของกรมที่เป็นลูกค้าหลัก ซึ่งแต่ละส านัก/ส านักงาน จะมีกลุ่มลูกค้าที่
แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ 

 4.2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ความรู้สึกของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วยความรู้สึกในทางบวก (พึงพอใจระดับที่มาก
และมากท่ีสุด) และความรู้สึกในทางลบ (ไม่พึงพอใจ)    

4.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการให้บริการของหน่วยงาน ใช้การค านวณผลการส ารวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานบริการของหน่วยงานในระดับความความพึงพอใจที่มากและระดับความความพึงพอใจมาก
ที่สุด  

๔.๔ ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ความคิดเห็นของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการให้บริการของหน่วยงาน ใช้การค านวณจากจ านวนผู้ไม่พึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานบริการของหน่วยงาน 
 4.5 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย
ประเด็น ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

  
 



๕๙ 

 

4.6 แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
1. วิเคราะห์ จ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (ตามประเภทของหน่วยงาน โดยใช้

แนวทางตามแบบฟอร์ม 1)  
2. วิเคราะห์ความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน(โดยใช้

แนวทางตามแบบฟอร์ม 2.1, 2.2)  
3. ส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  โดยที่  

3.1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่1-13 เลือกงานบริการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่เป็น
ปัญหาส าคัญ (SDA 30๘) ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. สรุปผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาใน
กรณีท่ีมีผลไม ่  

พึงพอใจ (โดยใช้แบบฟอร์ม 3) 
 
    4.7 เครื่องมือการบริหารจัดการ 

1. แบบประเมินให้ใช้ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ก าหนด    
2. การเก็บข้อมูล ให้ทุกหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเอง และกรอกข้อมูลเข้าระบบออนไลน์ที่กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหารก าหนดให้ ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะประชุมก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และถ่ายทอด
การใช้ระบบออนไลน์ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2559 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และแจ้งผลให้หน่วยงานทราบภายในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2559 

  

5. เป้าหมายความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 
ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ร้อยละ ๑๕ ๑๐ ๕ ๕ ๕ 

 
 

6.  สูตรการค านวณ :    
       

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย = 

 ผลรวมของจ านวนผู้ที่พึงพอใจมากและจ านวน
ผู้ที่พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

x 100 
 จ านวนของผู้ที่ถูกส ารวจท้ังหมด  

ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี = จ านวนผู้ไม่พึงพอใจโดยรวม 
 x 

100 จ านวนของผู้ที่ถูกส ารวจท้ังหมด  

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

7.  เกณฑ์การใหค้ะแนน : - รอ้ยละความพึงพอใจ (+/-, 5) และ - ร้อยละความไม่พึงพอใจ (+/-, 5) 
 

เกณฑ์/คะแนน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1. ร้อยละความพึงพอใจฯ 65 70 75 80 85 

2. ร้อยละความไม่พึงพอใจฯ  25 20 15 10 5 

 

8.  รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ร้อยละ 
87.80 - - 

ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของกองบริหาร  - 87 - 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  - - 73.38 

 

9. รายละเอียดการด าเนินงาน 

 

9.1 ขั้นตอนการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาองค์กร  

รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐานการประเมินผล หมายเหตุ 

 ผลส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ตัวชี้วัด คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละความพึง
พอใจฯ 

65 70 75 80 85 

ร้อยละความไม่
พึงพอใจฯ 

25 20 15 10 5 

 

 1. รายงานการวิเคราะห์ จ าแนกผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (ตามประเภทของ
หน่วยงาน) ตามแบบฟอร์ม 1 
 2. รายงานการวิเคราะห์ความคาดหวัง ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม 2.1 , 2.2 
 3. รายงานการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับ
เก็บข้อมูล และรายละเอียดอื่น ๆ ส าหรับการเก็บข้อมูล 
 4. กรอกข้อมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หา
แนวทางแก้ไข หรือพัฒนา ในระบบ Online ของกพร.
ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 
 5. สรุปผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หาแนวทางแก้ไข หรือพัฒนา 
ตามแบบฟอร์ม 3 ส่ง กพร.ภายในเดือนสิงหาคม 2559 

 กรณี ที่ ไม่ สามารถ
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ต า ม
เป้าหมายที่ก าหนดในแต่
ละไตรมาส หักไตรมาสละ 
0.01 
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9.2 ขั้นตอนของ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 9.1 – 9.4 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐานการประเมินผล 

1 ร่วมประชุมวิเคราะห์จ าแนก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ
หน่วยงาน (ตามประเภทของ
หน่วยงาน) ตามแบบฟอร์ม 1 

1. รายงานการวิเคราะห์ จ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน (ตามประเภทของหน่วยงาน) ตามแบบฟอร์ม 1 

2 ร่วมประชุมวิเคราะห์ความคาดหวงั 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของหน่วยงาน ตาม
แบบฟอร์ม 2.1 , 2.2 

2. รายงานการวิเคราะห์ความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม 2.1 , 2.2 

3 ร่วมประชุมก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล และ
รายละเอียดอื่น ๆ ส าหรับการเก็บข้อมูล 

3. รายงานการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล และรายละเอียด
อื่น ๆ ส าหรับการเก็บข้อมูล 

4 ด าเนินการเก็บแบบประเมินผลความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ที่มาใช้บรกิาร
ตามที่ก าหนด ระหว่างเดือนมกราคม 
– มิถุนายน 2559 ส่งกลับกลุ่ม
พัฒนาองค์กรตามจ านวนท่ีก าหนด 

4. รอ้ยละของแบบสอบถามความพึงพอใจ และไม่พึงพอความครบถ้วนถูกต้อง 
ทันเวลา ส่งกลุม่พัฒนาองค์กร  (5 คะแนน) 

ตัวชี้วัด คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 100 100 100  100  100 

เวลา 15 กค.59 14 กค.59 13 กค.59 12 กค.59 14 กค.59 
 

5 ผลประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ
พอใจของผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

5. ผลส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (5 คะแนน) 

ตัวชี้วัด คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละความพึงพอใจฯ 65 70 75 80 85 

ร้อยละความไม่พึงพอใจฯ 25 20 15 10 5 
 

 

10. เป้าหมายการด าเนินงาน :  

   รอบ 6 เดือน    ด าเนินการได้ตามข้อ 1-3 

   รอบ 12 เดือน   ด าเนินการได้ตามข้อ 4-5 
 

11.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ศตม.ทั้ง 4 แห่ง และกลุ่มพัฒนาองค์กร 

  12.1 จัดเก็บข้อมูลจากผู้มารับบริการของหน่วยงานตามแบบส ารวจที่ก าหนด  
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  12.2 วิเคราะห์ สรุปผล ตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนด   

  12.3 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ในระบบ Estimates SM 
 

12. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  

ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 

ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 

ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2559 
 

13. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย 

14.1 แบบฟอร์ม 1, 2.1 และ 2.2  

14.2 แบบสอบถาม  
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การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลผลิต/ 

บริการพันธ 
กิจของกรม 

ผลผลิต/ 
บริการของ 

องค์กร 

ประโยชน์ 
ที่ได้รับ 

ระดับ 
ความส าคัญ 

ผู้ร้บบริการ / 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ผลกระทบ ระดับ 
ความส าคัญ 

       

       

 
 

 
 

การวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังขององค์กรและผู้รับบริการ 
แหล่งท่ีมา 
ของข้อมูล 

ความต้องการ/ความ
คาดหวังของ

ผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 
ต่อสินค้า/บริการ 

สินค้า/บริการ 
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 

พันธกิจ 

ผู้รับบริการ 
(จ าแนกแต่ละกลุ่ม) 

ความต้องการ/ความ
คาดหวังขององค์กรต่อ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 

     

     

     

 หมายเหตุ : ข้อมูลผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต้องสอดคล้องกับแบบฟอร์ม 1 
 
 
 

 

การวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แหล่งท่ีมา 
ของข้อมูล 

ความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

ต่อสินค้า/บริการ 

สินค้า/บริการ 
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 

พันธกิจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(จ าแนกแต่ละกลุ่ม) 

ความต้องการ/ความ
คาดหวังขององค์กร
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แต่ละกลุ่ม 
     

     

 หมายเหตุ : ข้อมูลผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต้องสอดคล้องกับแบบฟอร์ม 1 
 
 

แบบฟอร์ม 1 
การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย 

แบบฟอร์ม ๒.๒ 
การวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แบบฟอร์ม ๒.๑ 
วิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังขององค์กรและผู้รับบริการ 



๖๔ 

 

แบบฟอร์ม 3 

สรุปผลการส ารวจ  
 
หน่วยงาน..................................................................... 
งานบริการ..................................................................... 
 
1. ผลส ารวจระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................................. 
 
2. จุดเด่นของการให้บริการ 
............................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................ ............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
 
3. จุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ 
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 
............................................................................................................................. .................................................................. 
......................................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
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แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
งานบริการ..................................................................... 
หน่วยงาน..................................................................... 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน [  ] หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ  
 [   ] หญิง     [   ] ชาย 
 

2. อายุ  
 [   ] ต่ ากว่า 2๖ ป ี             [   ] 26 – 35 ป ี   
         [   ] 36 – 45 ปี              [   ] 46 – 55 ป ี       [   ] มากกวา่ 55 ปีขึ้นไป 
 

3. วุฒิการศึกษา  
 [   ] ต่ ากว่าปรญิญาตรี               [   ] ปริญญาตรี                   [   ] สงูกว่าปริญญาตร ี

 

4. ต าแหน่ง 
[   ] นายแพทย ์    [   ] นักวชิาการสาธารณสุข      [   ] นักวชิาการส่งเสริมฯ 
[   ] นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  [   ] นักวชิาการพัสดุ       [   ] นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
[   ] นักจัดการงานทั่วไป             [   ] นักวชิาการเงินและบัญชี    [   ] นักทรัพยากรบคุคล 
[   ] เจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี  [   ] เจ้าพนักงานพัสดุ             [   ] เจ้าหนา้ที่ธุรการ 
[   ] อ่ืนๆ ระบุ...................   

 

5. ระดับ 
 [   ] ช านาญการพิเศษ               [   ] อาวโุส          [   ] ช านาญการ   [   ] ช านาญงาน   
 [   ] ปฏบิัติการ    [   ] ปฏบิัติงาน       [   ] ไม่มีระดับ           
 [   ] พนักงานราชการ  [   ] พนักงานกระทรวง  [   ] อ่ืน ๆ ระบุ........... 
 
6. หน่วยงาน 
 [   ] กองบริหาร    [   ] ส านัก                        
 [   ] สถาบนั                  [   ] สคร.                [   ] อ่ืนๆระบุ................ 

 

7. ท่านท างานในต าแหน่งปจัจบุัน เปน็ระยะเวลา...................ปี  
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ค าชี้แจง: โปรดพิจารณางานบริการของหน่วยงานดังนี้ และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง 
๒.๑ โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจการให้บริการ ...................................................ของหน่วยงาน..................................เพียงใด 

 พึงพอใจมากที่สุด    พึงพอใจมาก    พึงพอใจปานกลาง   พึงพอใจน้อย   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุ สาเหตุที่ท าให้ท่านไม่พึงพอใจเพ่ือให้คณะท างานน าไปปรับปรุงต่อไปได้ 

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

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

....................................................................................................................................................................... ...................... 
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๒.๒ ในประเด็นต่อไปนี้ ท่านพึงพอใจการให้บริการ........................................ของหน่วยงาน............................ 
เพียงใด 

 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น  ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
/ไม่เกี่ยวข้อง 
/ไม่ทราบ 

พึงพอใจ 
มากที่สดุ 

(5) 

พึง
พอใจ
มาก 
(4) 

พึงพอใจ
ปาน
กลาง  
(3) 

พึงพอใจ
น้อย  
(2) 

พึงพอใจ
น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่พึง
พอใจ 
( ๐ ) 

1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ        
1) ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน         
2) ความสะดวก        
3) ความถูกต้อง        
4) ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง แนะน า และมี

การแสดงขั้นตอน กระบวนการในการให้บริการ 
       

2. เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรที่ให้บริการ        
1) ความสุภาพ ยิ้มแย้ม กิริยามารยาทในการ

ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยค าและ
น้ าเสียงสุภาพ  

       

2) ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และความพร้อมใน
การให้บริการ 

       

3) ความถูกต้อง น่าเช่ือถือของการตอบข้อซักถาม 
ให้ค าแนะน า และการให้ข้อมูลต่างๆ 

       

4) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเสมอ
ภาค 

       

3. สิ่งอ านวยความสะดวก        
1) มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น 

โทรศัพท ์โทรสาร ไปรษณีย์ เว็บไซต์ อีเมล์ ฯลฯ      
       

2) มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการหรือมี
จุดให้บริการเพียงพอ 

       

3) มีอุปกรณ์/เครื่ องมือ ที่ทันสมัยช่วยในการ
ปฏิบัติงานและในการให้บริการ   

       

4) มีป้ายบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน
และเข้าใจง่าย ฯลฯ 

       

5) มีกล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ 

       

4. คุณภาพของการให้บริการ        
1) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ        
2) ได้รับบริการที่คุ้มค่า เป็นประโยชน์        

 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน    

............................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................ .................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
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**ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


