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1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือ ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ จุดเน้นการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค และโรค
และภัยสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 1.2 เพ่ือ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการปรับแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 
 1.3 เพ่ือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการให้เกิดการ
พัฒนาการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ 
 1.4  เพื่อประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการส าคัญ มาตรการ จุดเน้นการด าเนินงานของกรม
ควบคุมโรค โรคและภัยสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ การประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ และการประเมินผลความคุ้มค่า
ภารกิจภาครัฐ  
 1.5 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการด าเนินงานต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบการวินิจฉัยก าหนดทิศทางการด าเนินงานของผู้บริหาร 
 
2. ขอบเขต  
 2.1 การติดตามงานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
   (1)   การติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ติดตามก้าวหน้าการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับแผนก ากับติดตาม 
และผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
   (2)   การติดตามการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนก ากับติดตาม
และมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเทียบเคียงให้เห็นสัดส่วนของผลผลิตกับปัจจัยน าเข้า
ของโครงการ 
 2.2 การติดตามการด าเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
  ระยะที่ 1 การวางแผนและจัดท าแผนการติดตามก่อนด าเนินงานแผนงาน/โครงการกรมควบคุมโรค เป็นการ
วางแผนติดตามงาน เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการด าเนินงานจะมีคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการว่ามีกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมส าคัญที่จะท าให้แผนงาน/โครงการนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ พิจารณาว่ามี
ประเด็นส าคัญอะไร ที่จะท าให้กิจกรรมนั้นเกิดข้ึนอย่างมีคุณภาพและทันเวลา และก าหนดวิธีการและเวลาที่จะติดตาม
ประเด็นนั้นๆ 
  ระยะที่ 2 การติดตามระหว่างด าเนินงานแผนงาน/โครงการกรมควบคุมโรค เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่าลุล่วงไปแล้วเพียงใด บรรลุผลส าเร็จตามผลผลิต/ผลลัพธ์ตามแผนหรือไม่ มีปัญหา/อุปสรรค
อย่างไร และสามารถน าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานได้ทันท่วงที  
  ระยะที่ 3 การสรุปผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณและการน าไปใช้ประโยชน์ เป็น
การรวบรวมผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่
ตอบสนอง 15 โครงการหลักท่ีกรมฯ ให้ความส าคัญ/นโยบายกระทรวงฯ/จุดเน้นกรมฯ/ยุทธศาสตร์กรมฯ/มาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค/โรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาในระดับเขตสุขภาพ และ/หรือโครงการส าคัญที่ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการแก้ไข และแนวทางการ
ด าเนินงานในปีต่อไป เพื่อจัดท าเป็นส่วนส าคัญของรายงานประจ าปีของกรมควบคุมโรค  
 



 2.3 การติดตามผลส าเร็จของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณที่ก าหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” หรือกรณีไม่ตรงกับผลผลิตที่ก าหนดในเอกสารงบประมาณให้นับผลผลิตย่อยตาม
พจนานุกรมกิจกรรมที่หน่วยงานท าได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับการถ่ายทอด
เป้าหมายจากกรมควบคุมโรคในแผนปฏิบัติราชการปี 2558 ทั้งนี้ ผลผลิตในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ 
  ผลผลิตที่ 1: จ านวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SDA101) 
      ผลผลิตที่ 2: จ านวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ
จัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SDA204)       
      ผลผลิตที่ 3: จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
(SDA307) 
     ผลผลิตที่ 4: จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อ
ส าคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ (SDA411) 
      ผลผลิตที่ 5:  จ านวนด่านช่องทางเข้าออกประเทศได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2548 (SDA514) 
    จ านวนจังหวัดชายแดนที่ได้รับการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามแนว
ชายแดนตามมาตรฐานที่ก าหนด (SDA515) 
  ผลผลิตที่ 6: จ านวนผลงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SDA618) 
 2.4 การประเมินผล  หมายถึงการประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กอง
บริหาร ส านักวิชาการ สถาบัน และส านักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อประเมินโครงการส าคัญ/มาตรการ/แผนงานการ
ป้องกันควบคุมโรค การประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ การประเมินผลความคุ้มค่าภารกิจภาครัฐ รวมทั้งการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ในเขตบริการสุขภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 
 2.5 การประเมินผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หมายถึงการประเมินผลการด าเนินงานของกรม
ควบคุมโรค 4 ระดับ คือ 
  1)  การประเมินผลแผนงานควบคุมโรคของประเทศ โดยเฉพาะแผนงานฯ ที่มีความเร่งด่วนในการพัฒนาตาม 
Revitalizing Diseased Control Program 
  2)  การประเมินผลโครงการส าคัญของหน่วยงาน โดยเฉพาะ 15 โครงการหลักท่ีกรมให้ความส าคัญ/โครงการ
ส าคัญที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมฯ/หน่วยงาน                           
  3)  การประเมินผลมาตรการของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
  4)  การประเมินผลโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาพื้นที่ในเขตบริการสุขภาพ 
  ทั้งนี้ความหมายของแผนงาน โครงการ มาตรการ และโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาพ้ืนที่ในเขตบริการ
สุขภาพ มีดังนี้ 
  1) แผนงาน (Program) หมายถึงชุดของโครงการ (Set of Projects) หรือกลุ่มของโครงการตั้งแต่สอง
โครงการขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน สามารถเป็นโครงการหลักและสนับสนุนกัน มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
อย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยกรมควบคุมโรคมีแผนการด าเนินงานด้านการควบคุมโรคท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) แผนงาน
ควบคุมโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2) แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 3) แผนงานควบคุมโรคติดต่อจาก
สัตว์และคน 4) แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 5) แผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย 6) แผนงานควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 7) แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 8) แผนงานควบคุมโรคเอดส์ 9) แผนงานควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 10) แผนงานควบคุมวัณโรค และ 11) แผนงานควบคุมโรคเรื้อน 



  2) โครงการ (Projects) หมายถึงการวางแผนล่วงหน้าที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
หลายกิจกรรมท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า มีระบบเวลาในการ
ด าเนินงาน ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด สามารถติดตามประเมินผลได้ ได้แก่ โครงการที่ตอบสนองต่อ 15 โครงการ
หลักท่ีกรมฯ ให้ความส าคัญ หรือนโยบายส าคัญ (จุดเน้น) ของกรมฯ/กระทรวงฯ และวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงาน  
  3) มาตรการ (Measure) หมายถึง วิธีการที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อก าหนด 
ระเบียบ หรือกฎหมาย รวมทั้งวิธีการที่จะปรับเข้าไปสู่ผลส าเร็จ โดยการน ายุทธศาสตร์การลดโรคมาพิจารณาตาม
บริบทและสถานการณ์การเกิดโรคประกอบกับการก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ  
  4) โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาพื้นที่ในเขตบริการสุขภาพ หมายถึง โรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาใน
เขตบริการสุขภาพในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรค  
 
3. กรอบแนวคิด  
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผนงาน โครงการ มาตรการ จุดเน้นการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค 
และโรคและภัยสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ ต้องสามารถน าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานได้ทันท่วงที และใช้
ประกอบการจัดท าแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไปได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา และการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้บริหารกรมฯ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนด
ทางกฎหมาย ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกระบวนการได้ ดังนี้  

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้รับบริการ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค - กระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกันควบคุม

โรคที่มีประสิทธิภาพ 
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการติดตามและประเมินผลถูกน าไปใช้
ประโยชน์ประกอบการวินิจฉัยก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร และการน าผลการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 
- บุคลากรมีสมรรถนะด้านการติดตามและประเมินผล 
- เครือข่ายการด าเนินงานติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุม
โรคที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักวิชาการในสังกัดกรมฯ 
กอง/กลุ่มบริหาร 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักวิชาการในสังกัดกรมฯ - องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการติดตามและ
ประเมินผล 
- การพัฒนาสมรรถนะด้านการติดตามและประเมินผล 
- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการ 

กอง/กลุ่มบริหาร 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

ข้อก าหนดทางกฎหมาย ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกระบวนการ  
ข้อก าหนดทางกฎหมาย ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของกระบวนการ 

- - กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐาน
รายละเอียดตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรคที่ 5.1.1 และ 5.1.2 

- ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลงานถูก
น าสู่การปฏิบัติ และ/หรือใช้ประโยชน์ในการจัดท า
แผนงาน/โครงการในปีต่อๆ ไป เช่น ข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนฯ ปีต่อไป  
- หน่วยงานมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลงาน 



4. ข้อก าหนดที่ส าคัญ  
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ระดับความส าเร็จของกรมควบคุมโรคที่มีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานรายละเอียดตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์กรม
ควบคุมโรคที่ 5.1.1 และ 5.1.2 

1. ด าเนินการได้ตามรายละเอียดตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคที่ 5.1.1 และ 
5.1.2 ในระดับที่ 5 
2. ผลการติดตามและประเมินผลถูก
น ามาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการ
ติดตามและประเมินผลถูกน าไปใช้
ประโยชน์ประกอบการวินิจฉัยก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานของผู้บริหาร  

 

5. ระบบติดตามประเมินผล  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านัก/กอง/กลุ่ม/สคร. ในสังกัดกรมฯ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคที่ 5.1.1 และ 5.1.2 รายไตรมาส ดังนี้ 
ล าดับที ่ เร่ือง ระยะเวลา เอกสาร/หลักฐาน 

1. การติดตามการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 1. เอกสารรวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงานทุกแหล่งงบประมาณ 
(ยกเว้นโครงการที่เป็นงบบุคลากร งบขั้นต่ า ภารกิจประจ า และค่าสาธารณูปโภค) 
2. เอกสารแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ไตรมาสที่ 2 1. หน่วยงานมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของหน่วยงานรอบ 6 เดือน  
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมตามแผนการติดตามงานรอบ 6 เดือน 

ไตรมาสที่ 3 1. หน่วยงานมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของหน่วยงานรอบ 9 เดือน 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมตามแผนการติดตามงานรอบ 9 เดือน 

ไตรมาสที่ 4 1. (ร่าง) รายงานสรุปผลส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ ตามผลผลิต/ผลลัพธ์/
มาตรการป้องกันควบคุมโรค และผลการด าเนินงานตามแผนการก ากับติดตาม 
พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาปีงบประมาณต่อๆ ไป 
2. บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เสนอผู้บริหาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่า
ข้อเสนอแนะได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติหรือน าไปใช้ประโยชน์ หรือใช้
ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการปีต่อๆ ไปของหน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมที่เกิด
จากข้อเสนอแนะการก ากับติดตามการด าเนินงานในปนีั้นๆ 

2. การประเมินผล
การด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 1. หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ คณะท างาน 
2. โครงร่างการประเมินผลฯ (กรอบแนวทาง ประเด็น หัวข้อ ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 
และแผนการประเมินผล) 

ไตรมาสที่ 2 1. โครงร่างการประเมินผลฯ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผู้บริหารอนุมัติให้ด าเนินงาน 
2. หลักฐานการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม (กรณีเป็นโครงการวิจัย) 

ไตรมาสที่ 3 1. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแบบรายงานผล ท่ีมีการบันทึกข้อมูลเพื่อการ
ประเมินผล และการวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการประเมิน  

ไตรมาสที่ 4 1. (ร่าง) รายงานการประเมินผลฯ พร้อมข้อเสนอแนะที่จะผลักดันสู่การปฏิบัติ  
2.บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เสนอผู้บริหาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่า
ข้อเสนอแนะได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติหรือน าไปใช้ประโยชน์ หรือใช้
ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการปีต่อๆ ไปของหน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมที่เกิด
จากข้อเสนอแนะการก ากับติดตามการด าเนินงานในปีน้ันๆ 



6.ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ล าดับ 
ผัง

กระบวนการ 
รายละเอียด 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก 
เอกสารอ้างอิง 

 
 มี

คณะกรรมการ
และ/หรือ
คณะท างาน 

1. มีคณะกรรมการและ/หรือคณะท างาน (ทีค่วรมีองค์ประกอบเหมาะสม
ภาครัฐ  เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น ผู้เชี่ยวชาญภายใน/
ภายนอก ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงนโยบายและแผนงานในระดับกรมและประเทศ 

บทบาทการน า
ด้านสุขภาพท่ี
เป็นหลักของ
ประเทศ 
(National 
Health 
Authority) ท่ี 
8 การก ากับ
ดูแล ติดตาม 
และประเมินผล
ภาครัฐ ท้องถิ่น 
และเอกชนด้าน
การป้องกัน
ควบคุมโรค 

กลุ่มยุทธศาสตร์
ของส านัก/
สถาบัน และ
กลุ่มแผนงาน 
ติดตามและ
ประเมินผลของ
กองบริหาร/
ส านักงาน
ป้องกันควบคุม
โรคในสังกัด
กรมฯ 

หนังสือค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ/ 
คณะท างาน 

รายละเอียดตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 
และ 5.1.2 

 ก าหนดหัวข้อ
และประเด็น
การติดตาม
และ
ประเมินผล 

1. ก าหนดหัวข้อและประเด็นการติดตามและประเมินผลด้วยหลักการทาง
วิชาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  และ/
หรือเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อตกลงในหัวข้อและ
ประเด็นการประเมินผล 
2. จัดท ากรอบ/โครงร่าง/แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
3. คณะกรรมการและ/หรือคณะท างานร่วมพิจารณาตามข้อ 1. และ 2. 

แบบฟอร์มสรุป
การติดตามการ
ด าเนินงาน และ
แบบประเมิน 
(Check list)  
ระดับ
ความส าเร็จของ
รายงานการ
ประเมินผลตาม
รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 
5.1.1 และ 5.1.2 

กลุ่มยุทธศาสตร์
ของส านัก/
สถาบัน และ
กลุ่มแผนงาน 
ติดตามและ
ประเมินผลของ
กองบริหาร/
ส านักงาน
ป้องกันควบคุม
โรคในสังกัด
กรมฯ 

1. เอกสารรวบรวม
แผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานทุกแหล่ง
งบประมาณ (ยกเว้น
โครงการที่เป็นงบบุคลากร 
งบขั้นต่ า ภารกิจประจ า 
และค่าสาธารณูปโภค) 
2. เอกสารแผนก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
3. โครงร่างการประเมินผลฯ 
(กรอบแนวทาง ประเด็น 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 

รายละเอียดตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 
และ 5.1.2 



ล าดับ 
ผัง

กระบวนการ 
รายละเอียด 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก 
เอกสารอ้างอิง 

 
และแผนการประเมินผล) 
4. หลักฐานการผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรม (กรณีเป็น
โครงการวิจัย) 

 ด าเนินการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน
รอบ 6 และ 9 
เดือน 

1. ติดตามการด าเนินงานตามวิธีการและเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนก ากับ
ติดตามงาน 
2. สรุปผลความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรคที่พบ แนวทางการแก้ไข และ/
หรือแผนการปรับปรุงการด าเนินงานรายเดือน/ไตรมาส 
3. น าเสนอผลการติดตามการด าเนินงานแผนงาน/โครงการรายเดือน/ไตร
มาสต่อผู้บริหารกรมฯ 
 

รายละเอียด/
เนื้อหารายงาน
สรุปผลการ
ติดตามฯ ตาม
รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 
5.1.1  

กลุ่มยุทธศาสตร์
ของส านัก/
สถาบัน และ
กลุ่มแผนงาน 
ติดตามและ
ประเมินผลของ
กองบริหาร/
ส านักงาน
ป้องกันควบคุม
โรคในสังกัด
กรมฯ 

1. สรุปประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
รอบ 6 และ 9 เดือน  
2. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานภาพรวมตาม
แผนการติดตามงานรอบ 6 
และ 9 เดือน 

รายละเอียดตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1  

 ด าเนินการ
ประเมินผล
ตามรูปแบบที่
ก าหนดไว้ 

1. ด าเนินการตามรูปแบบการประเมินผลที่ก าหนดไว้ตามโครงร่างการ
ประเมินผล 
 

แบบประเมิน 
(Check list)  
ระดับ
ความส าเร็จของ
รายงานการ
ประเมินผล 
ตาม
รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 
5.1.2 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์
ของส านัก/
สถาบัน และ
กลุ่มแผนงาน 
ติดตามและ
ประเมินผลของ
กองบริหาร/
ส านักงาน
ป้องกันควบคุม
โรคในสังกัด
กรมฯ 
 

1. แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
หรือแบบรายงานผล ท่ีมี
การบันทึกข้อมูลเพื่อการ
ประเมินผล และการ
วิเคราะห์ อภิปราย และ
สรุปผลการประเมิน 

รายละเอียดตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1.2 



ล าดับ 
ผัง

กระบวนการ 
รายละเอียด 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก 
เอกสารอ้างอิง 

 
 สรุปผล

ติดตามและ
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน
เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

1. จัดท า (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ และ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ ท่ีมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรการใหม ่การวางแผน
งาน/โครงการ และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อส่งเสริม/สนับสนุน/ต่อยอด/
พัฒนาการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และการปรับปรุงนโยบายเดิมหรือ
พัฒนานโยบายใหม ่
2. ผลักดันให้ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ถูกน าสู่การปฏิบัติและ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ประกอบการจัดท าแผนงาน/
โครงการของกรมควบคุมโรคปีต่อๆ ไป 
3. จัดท าข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงในรายงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน 

รายละเอียด/
เนื้อหารายงาน
สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินฯ ตาม
รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 
5.1.1 และ 
5.1.2 

กลุ่มยุทธศาสตร์
ของส านัก/
สถาบัน และ
กลุ่มแผนงาน 
ติดตามและ
ประเมินผลของ
กองบริหาร/
ส านักงาน
ป้องกันควบคุม
โรคในสังกัด
กรมฯ 

1. (ร่าง) รายงานสรุปผล
ส าเร็จการติดตามงานตาม
แผนการก ากับติดตาม 
พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา
ปีงบประมาณต่อๆ ไป 
2. (ร่าง) รายงานสรุปการ
ประเมินผลงาน พร้อมท้ัง
ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาปีงบประมาณต่อๆ ไป 
3. (ร่าง) รายงานประจ าปี
ของหน่วยงาน 
3. บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมที่เสนอผู้บริหาร 
หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดง
ว่าข้อเสนอแนะได้รับการ
ผลักดันสู่การปฏิบัติหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือใช้
ประกอบการจัดท า
แผนงาน/โครงการปีต่อๆ 
ไปของหน่วยงาน ซึ่งมี
กิจกรรมที่เกิดจากข้อเสนอแนะ
การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานในปนีั้นๆ 

รายละเอียดตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 
และ 5.1.2 

  
 



7. มาตรการส ารองเพื่อคงความต่อเนื่อง  
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลา งบประมาณ 

1) ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 1) แจ้งกลุ่มงานบริหาร/อ านวยการเพื่อซ่อมแซม    
2) คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 1) แจ้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

2) แจ้งกลุ่มงานบริหาร/อ านวยการเพื่อซ่อมแซม 
3) ส ารอง File ข้อมูลไว้ใน External Hard disk  
4) ด าเนินการในส่วนท่ีสามารถท าได้ด้วยระบบ 
Manual 

   

3) บุคลากรผู้รับผิดชอบงานไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได ้

1) สร้าง Buddy ระหว่างการด าเนินงานเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได ้
2) วาง File งาน ที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนหรือต่อเนื่องไว้ท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร ์
3) รับเรื่องที่จะประสานงานเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบ
หลักอย่างเร่งด่วนต่อไป 

   

4) กรณีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเข้า
ด าเนินการในอาคารได ้(กรณี
เกิดเหตุชุมนุม-ความรุนแรง-ภัย
พิบัติ) 

1. ส ารองข้อมูลไปด าเนินงานนอกสถานท่ี 
2.จัดหาสถานท่ีด าเนินงานฉุกเฉิน 
3.ประสานงานผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์และ 
internet (e-mail / line) 

   

5) ไม่สามารถด าเนินการได้แล้ว
เสร็จตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก
ระบบการติดตามและ
ประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

1) สร้างระบบการติดตามและประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพ 

   

6) บุคลากรขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะในการติดตาม
และประเมินผล 

1) พัฒนาความรู้และทักษะด้านการติดตามและ
ประเมินผลแก่บุคลากรกรมควบคุมโรค 

   

7) การน ากระบวนการ PDCA 
มาใช้ในการด าเนินงานยังไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน
ทั้งหมด 

1) ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการ PDCA ในทุกๆ 
การด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

   

 
8. การควบคุมบันทึก  

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ คณะท างาน   
บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อพิจารณาร่าง
กรอบการติดตามฯ/โครงร่างการประเมินผลฯ 

  

หนังสือ/รายงานสรุปการประชุมเพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล 

  

หลักฐานการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม (กรณี
เป็นโครงการวิจัย) 

  

ผลการ Check list ตามแบบประเมิน (Check list) แนวปฏิบัติ
เพื่อให้การประเมินผลมีความเป็นมาตรฐาน 

  



บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
แบบฟอร์มสรุปการติดตามการด าเนินงานภาพรวมโครงการและ
งบประมาณ 

  

แบบฟอร์มแผนการติดตามและผลการด าเนินงาน   
แบบสรุปเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน   
แบบสรุปเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนติดตาม และเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์

  

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล หรือแบบรายงานผล ท่ีมีการบันทึกข้อมูล
เพื่อการประเมินผล 

  

หนังสือ/รายงานสรุปการประชุมเพื่อน าเสนอผลการติดตาม/
ประเมินผล เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะจากท่ี

ประชุมฯ 

  

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานราย
เดือน/ไตรมาส 

  

เอกสาร (ร่าง) และ/หรือรายงานการติดตามและประเมินผลฯ 
ฉบับสมบูรณ์ 

  

บันทึกแจ้งเวียนรายงานประจ าปี ไปยังหน่วยงานต่างๆ   
หลักฐานการเผยแพร่ฯ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการ
ติดตามและประเมินผล หรือผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ เช่น 
น าไปก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ คู่มือ แนวทาง หรือ ข้อสั่งการ หรือ 
ปรับแผนงานโครงการ หรือ พัฒนาแผนงานโครงการปีต่อไป ฯลฯ 

  

 


