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การรายงาน Self- Assessment Report (SAR) อย่างมีคุณภาพ 
กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านกังานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 

1.ท่ีมาและความส าคัญ 
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM) มีความ

ครอบคลุมทั้งเรื่องแผนงาน แผนเงิน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้ระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์นี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด โดยการ
ติดตามผ่าน Self – Assessment Report (SAR) และกลุ่มพัฒนาองค์กร ในฐานะของ
ผู้รับผิดชอบก ากับและติดตามความส าเร็จของตัวช้ีวัดค ารับรองปฏิบัติราชการ ได้พบปัญหา
และข้อผิดพลาดในการรายงานในแต่ละปีงบประมาณ เช่น การอธิบาย เนื้อหาที่ไม่
ครอบคลุม การแนบหลักฐานประกอบท่ีไม่เป็นระบบ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559  กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
9 ได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อการถ่ายระดับตัวช้ีวัดค ารับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน 
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มผู้ก ากับแลผูจัดเก็บตัวช้ีวักค ารับรอง ปี 2559จ านวน 49 คน โดย
มีการประเมินจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ซึ่งผลการประเมินพบว่า  

 
อันดับ1 : ด้านการถ่ายระดับตัวช้ีวัด คะแนนเฉลีย่ 3.48  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
อันดับ2 : ด้านการติดตามการรายงาน คะแนนเฉลีย่ 3.43  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
อันดับ3 : ด้านรายละเอียดตัวช้ีวัด คะแนนเฉลีย่ 3.27  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
อันดับ4 : ด้านการตรวจประเมิน  คะแนนเฉลีย่ 3.25  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
  เรื่อง การตรวจหลักฐาน    
อันดับ5 : ด้านการตรวจประเมิน คะแนนเฉลีย่ 3.17  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
            เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง 

โดยข้อค าถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ความเพียงพอของคู่มือแนวทางที่สร้าง
ความเข้าใจในการรายงานในระบบ Estimate โดยได้คะแนน 3.12 คะแนน รองลงมาคอื 
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อที่ต้องรายงานในระบบ Estimate เป็นอย่างดีแล้ว 
และ ระยะเวลาการปรับแก้ SAR ก่อนจะปิดระบบ Estimate พอเพียงต่อการปรับแก้ไข
และแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ได้คะแนน 3.16 เท่ากัน 
ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการขาดความรู้และความเข้าใจของผู้จัดเก็บซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการ
รายงานความก้าวหน้าในระบบ Estimate SM 
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ดังนั้น กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร9 จึงได้จัดมาตรฐานการรายงาน SAR ผ่านระบบ 
Estimate ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานในการรายงานให้กับ 
ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดค ารับรอง ในส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และ เพื่อเป็นเอกสารแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดเก็บ
ตัวช้ีวัดใหม่ ให้พัฒนาการรายงานอย่างมีมาตรฐาน  
 

2.ขอบเขต 

มาตรฐานการรายงาน SAR อย่างมีคุณภาพนี้ครอบคลุมขั้นตอนของการรายงาน
ความก้าวหน้าตัวช้ีวัดค ารับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน และแนวทางการรายงาน
ความก้าวหน้าตัวช้ีวัดค ารับรองฯอย่างมีคุณภาพโดยอ้างอิงจากข้อค้นพบการตรวจความ
ครบถ้วนถูกต้องของการรายงานในปีงบประมาณ 2559  

 

3.ค าจ ากัดความ 

การรายงานเชิงคุณภาพ  หมายถึง การรายงานด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด โดยประกอบด้วย (1) ครอบคลุมเนื้อหาใจความครบถ้วน (2) แนบหลักฐานให้
ครบถ้วน รวมทั้ง(3) รายงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

ค ารับรองปฏิบัติราชการ  หมายถึง ค ารับรองการปฏิบัติราชการเปนการแสดงความจ านง
ของผูท าค ารับรองเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติราชการและผลการด าเนินการของส วน
ราชการที่สวนราชการตองการบรรลุผล โดยมีตัวช้ีวัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนที่
ชัดเจน ระหวางผูท าค ารับรอง คือ หัวหนาสวนราชการ กับผรูับค ารับรอง คือ ผูบังคับบัญชา
ของหัวหนาสวนราชการภายหลังจากที่แผนยุทธศาสตรของสวนราชการ ไดผานการ
พิจารณากลั่นกรองและไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาแลว สวนราชการจะจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนน ซึ่งจะใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอไป 

ตัวชี้วดัแบบขั้นตอน หมายถึง เป็นดัชนีช้ีวัด หรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานท่ี
ถูกก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีการวัดผลเป็นระดับความส าเร็จ จ านวน 5 ขั้นตอน 
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โดยระดับความส าเร็จแต่ละขั้นตอน อาจก าหนดเป็นเชิงคุณภาพทั้งหมด หรือเป็นการ
ผสมผสานระหว่างระดับความส าเร็จและเป็นเชิงปริมาณ(Hybrid KPI) โดยระดับ
ความส าเร็จดังกล่าวจะต้องสื่อถึงเป้าหมายในการ ปฏิบัติงานส าคัญ ท้ังนี้เพื่อสร้างความ
ชัดเจนในการก าหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึง เป็นดัชนีช้ีวัด หรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานท่ี
ถูกก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีการวัดผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง โดนก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนเป็น 5 ช่วงตามผลการด าเนินงาน 

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9  

1. ศึกษาค ารับรองการปฏิบัติราชการที่หัวหนาสวนราชการลงนามเรียบรอยแล
วเพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดที่หนวยงาน
รับผิดชอบ โดยศึกษาถึงประเด็นยทุธศาสตรเปาประสงคน้ําหนัก ค่าเป้าหมาย      
ขอมูลพื้นฐาน และเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวช้ีวัด 

2. สร้างตัวช้ีวัดค ารับรองฯ ในระบบ Estimate เพื่อให้ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดของ
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดค ารับรองฯ ตามรอบการรายงานที่
ระบุในรายละเอียดตัวช้ีวัดค ารับรองหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายระดับจากกรม
ควบคุมโรค (3,6,9,12 เดือน) เพื่อให้กลุ่มพัฒนาระบบริหารเข้าติดตามผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ Estimate  

3. ติดตามและก ากับผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน ผ่านผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดค ารับรองของกลุ่มงานที่เป็นผู้รับถ่ายทอด
เป้าหมายตัวช้ีวัดค ารับรอง  ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ โดยประสานงานใหหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดจัดท าขอมูล
รายละเอียดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามแบบฟอรมที่ส านักงาน ก.พ.รก าหนด ซึ่งการติดตามผลการ
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ปฏิบัติราชการดังกลาวผูขอรับการประเมินไดใชชองทางในการติดตามดวยวิธีตาง 
ๆ เชน หนังสือราชการ โทรศัพทและจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เปนตน 

4.สรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน/12 เดือน และน าเสนอผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานป้องกันควบคุมโรค ต่อ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของหน่วยงาน  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ : ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดปฏิบัติ
ราชการหน่วยงานและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามขั้นตอน เพื่อรายงานในระบบ 
Estimate ตามที่ระบุในรายละเอียดตัวช้ีวัดค ารับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน 
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no 

5. Work Flow กระบวนงาน 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

1.การจัดท ากรอบค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ส่ง กพร. 

 ตุลาคม กลุ่มพัฒนาองค์กร 

2.ต่อรองตัวช้ีวัดภารกิจของ
หน่วยงาน 

 
พฤศจิกายน 

กลุ่มงานผูร้ับผดิชอบ
ตัวช้ีวัดภารกิจ/กลุม่

พัฒนาองค์กร 
3.จัดท าเลม่รายละเอียดตัวช้ีวัด 
ค่า เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนน เสนอต่อ กพร. 

 ธันวาคม- 
มกราคม 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

4.ส านักงาน กพร. พิจารณาร
ร่างค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

 ธันวาคม-
มกราคม 

กพร. 

5.ลงนามใน ข้อตกลงการปฏบิัติ
ราชการ 

 ธันวาคม กลุ่มงาน 

6.ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน
และการรายงานความก้าวหน้า
ในระบบ Estimate รอบ 
6/9/12 เดือน 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
กลุ่มพัฒนาองค์กร 

8.ประเมินผลการปฏบิัติราชการ
ตามค ารับรองหน่วยงาน 

 พฤศจิกายน กพร. 

 

 

 

yes 
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6. ขั้นตอนการใช้งานเพื่อการก ากับ/รายงานตัวช้ีวัด 

1. การ Login เข้าสู่ระบบ : ในการเข้าใช้งานระบบในครั้งแรก จะได้รับรหัสผู้ใช้งาน และ 
รหัสผ่าน จากกลุ่มแผนงานและประเมินผลของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานขอ
ลงทะเบียนในระบบ Estimate จากกองแผนงาน โดยการ เข้าสู่ระบบครั้งแรกจะก าหนด
รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ดังนี ้

 

   
 

 

2.การเลือกเมนูเพ่ือเข้ารายงานในระบบ :  

2.1) เมื่อเข้าสู่ระบบ จะพบหน้ารายละเอยีดส่วนบุคคล สังเกตุที่แถบด้านบน ให้เลือกแถบ 
“ผู้ดูแลตัวชี้วัดหน่วยงาน” เพื่อเข้ารายงานความก้าวหนา้การด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดที่
รับผิดชอบ 

รหัสผู้ใช้งาน : รหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
รหัสผ่าน :  รหัสประจ าตัวประชาชน 6 หลัก 
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2.2 เลือก Icon  เพื่อเลือกประเภทของตัวช้ีวัด ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

- ตัวชี้วัดแบบขั้นตอน : ตัวช้ัวัดที่มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและประเมิเนผล
แบบเป็นข้ันตอน โดยวดัเป็น “ระดับความส าเรจ็” ในที่น้ีหมายความรวมถึงตัวช้ีวัดประเภท 
Hybrid ที่เป็นตัวช้ีวัดผสมผลานระหว่างตัวช้ีวัดแบบข้ันตอนและปรมิาณ จะจัดเป็นประเภท
ตัวช้ีวัดแบบข้ันตอนเช่นกัน 
 
- ตัวชี้วัดแบบปริมาณ : ตัวที่วัดที่รายละเอียดตัวช้ีวัด(Template) ก าหนดให้มีการวดัผล
เป็นตัวเลข เช่น ร้อยละ , จ านวน เป็นต้น 

 

 

2.3 เมื่อเลือกประเภทของตัวช้ีวัดแล้ว ระบบจะให้เลือกเดือน หรือ รอบการรายงานตาม
ไตรมาส 

1.ตัวชี้วัดแบบขั้นตอน / hybrid 

2.ตัวชี้วัดแบบปริมาณ 

เลือกผู้ดูแลตัวชี้วัด 
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โดยมรีอบการรายงานทั้งสิ้น 4 ครัง้ / 1 ปีงบประมาณ ดังนี้ 

ไตรมาส รอบการรายงาน รอบการรายงานใน
ระบบ Estimate 

ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน ธันวาคม 
ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน มีนาคม 
ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน มิถุนายน 
ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน กันยายน 

 

หลังจากเลือกรอบการรายงานที่ตอ้งการแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” และหลังจาก
กดค้นหาแล้ว ระบบจะแสดงตัวช้ีวัดตามรอบการรายงานตามไตรมาสที่เลือกไว้
ทั้งหมด โดยแสดงผลทั้งตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์, ค ารับรองฯ , PSA / SDA ซึ่ง
สามารถค้นหาตัวช้ีวัดได้ด้วยรหสัตวัช้ีวัดและชื่อตัวช้ีวัดหรือ Keyword ได้ 
(รายละเอียดในหัวข้อถัดไป) 

หมายเหตุ : การเลือกตัวช้ีวัด การเลือกเดือนหรือรอบของการรายงานมี
ความส าคญัมาก ให้เลือกและตรวจสอบรอบการรายงานให้ถูกต้องทกุครั้ง เพราะ
หากเลือกรอบการรายงานผิด ข้อมูลที่ท่านได้รายงานจะไม่สามารถกดบันทึกได้ 
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3.การค้นหาตัวชี้วัด  

3.1)ค้นด้วยรหัส : ตัวช้ีวัดค ารับรองปฏิบัติราชการฯ จะเป็นรหสัที่ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก 
คือ 

 

 

รหัสตัวที่ 1 : มิติของตัวช้ีวัด ในกรอบค ารับรองปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน 

รหัสตัวที่ 2 : “C” หมายถึง ตัวช้ีวัดค ารับรองฯ (ถ้าหากเป็นตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ จะ
ก ากับด้วยรหสั SM / ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการให้บริการกรม จะก ากับด้วย PSA)  

รหัสตัวที่ 3 : กลุ่มตัวเลขหลัง “C” อยู่ก่อน  _ R_58 โดยมีจ านวนตั้งแต่ 1-5 ตัว ซึ่งเป็น
ล าดับของตัวช้ีวัด 

_R_58: “R” หมายถึง การถ่ายระดับ และ 58 คือ รหัสหน่วยงานของส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 9 ดังนั้น ตัวช้ีวัดทุกตัวของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จึงถูกก ากับด้วย 
_R_58 ซึ่งหมายถึง การถ่ายระดับจากกรมควบคมุโรคให้กับหน่วยงาน 

 
วิธีการค้นหานั้น ไมจ่ าเป็นต้องระบุรหัสตัวช้ีวัดเตม็รูปแบบ ใช้แค่กลุม่รหัสตัวช้ีวัดค ารบัรอง
ฯที่อยู่หลัง “C” และอยู่ก่อน  _ R_58 เช่น ท่านต้องการค้นหาตัวช้ีวัดค ารับรองฯ “สื่อสาร
ความเสีย่ง” ซึ่งมีรหัสตัวช้ีวัดในระบบ คือ 1C122_R_58  ท่านสามารถระบุเพยีงรหัส
ตัวช้ีวัดเป็น 122 แล้วกด “ค้นหา” ระบบก็จะแสดงตัวช้ีวัดที่มีเลข 122 ท้ังหมดมาให้ท่าน 
จากนั้นเลือกตัวที่ท่านต้องการ 

1C111_R_58  
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3.2)ค้นหาด้วยชื่อตัวช้ีวัด: หากท่านไม่ทราบรหัสตัวช้ีวัดค ารบัรองฯที่ท่านรับผิดชอบ ท่าน
สามารถที่จะค้นหาตัวช้ีวัดค ารับรองที่ต้องการโดยการใช้ ช่ือตัวช้ีวัด หรือ ค าส าคญั (Keyword) 
ที่อยู่ในช่ือตัวช้ีวัดมาค้นหาไดเ้ช่นกัน เช่น ไข้เลือดออก , มาลาเรยี , การจัดการความรู้ เป็นต้น 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาด้วยรหัส “122” จ านวน 2 ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาดว้ย Keyword “ไข้เลือดออก” จ านวน 1 
ผลลัพธ์ 
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4.การตรวจสอบสถานะตัวชี้วัด 

ก่อนรายงานให้สังเกตสุถานะด้านหลังช่ือตัวช้ีวัด โดยสีของสถานะของตัวช้ีวัด มี 3 รูปแบบ 
ดังนี ้

สถานะของตัวช้ีวัดเป็นสีเขียว หมายถึง ตัวช้ีวัดนั้นผ่านการอนุมตัิจากผูดู้แลระบบแล้ว  
ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดจะไมส่ามารถรายงานความก้าวหน้าและแนบหลักฐานเพิ่มเตมิได้อีก 

สถานะของตัวช้ีวัดเป็นสีเหลือง หมายถึง ตัวช้ีวัดนั้นยังไมไ่ดร้ับการก าหนดสถานะจาก
ผู้ดูแลระบบ แต่ผู้จดัเก็บตัวช้ีวัดสามารถรายงานความก้าวหน้าและแนบหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

สถานะของตัวช้ีวัดเป็นสีแดง หมายถึง ตัวช้ีวัดนั้นยังไมไ่ดร้ับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ  
ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดสามารถรายงานความก้าวหน้าและแนบหลักฐานเพิม่เติมได้ 

 
 

  

อนุมัติ : ไม่สามารถ
รายงานได้ 

ไม่มีการระบุสถานะ
ตัวช้ีวัด 

ไม่อนุมัติ : สามารถ
รายงานได้ 

 

เมื่อตรวจสอบ รอบการรายงาน / ช่ือตัวช้ีวัดของตนเอง / และสถานะของตัวช้ีวัด 
เรียบร้อยแล้ว ให้ Click เลือกตัวช้ีวัดที่ต้องการ เพื่อเข้าสู่การรายงาน 
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5.การรายงานความก้าวหน้า 

1การรายงานตัวชี้วัดแบบขั้นตอน (ตามแบบฟอร์ม 2) 

หัวข้อในการรายงานจะมีทั้งสิ้น 12 หัวข้อ ดังนี ้

1.ค าอธิบายตัวชี้วัด 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 
3.แนวทางการด าเนินงาน 
4.เดือน 
5.การด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
6.การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 
7.ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการจุดเน้นท่ีได้ด าเนินการ 
8.ปัจจัยสนับสนุน ต่อการด าเนินการ 
9.อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
10.วามต้องการสนับสนุน จากส่วนกลางและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
11.ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป 
12.หลักฐานอ้างอิง 

 
โดยแบ่งการรายงานเป็น 3 ประเภทตามหัวข้อท่ีต้องรายงาน 3 คือ 

1.1)ข้อมลูพื้นฐานของตัวชี้วัด ที่ระบุตาม Template : กลุ่มพัฒนาองค์กรเป็นผูร้ะบุ
รายละเอียดให้ ตั้งแต่สร้างตัวช้ีวัดรายไตรมาส 
1.2)ข้อมูลการด าเนินงานของตัวชี้วัด : ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
1.3)ข้อมูลที่ให้ระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดแสดงความคิดเห็น 
 
โดยมีรายนละเอียดการรายงาน ดังต่อไปนี้ 
1.1) ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวชี้วัด ที่ระบุตาม Template ซึ่งกลุ่มพัฒนาองค์กรจะระบุ
รายละเอียดส่วนน้ีให้ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างตัวช้ีวัด โดยรายละเอียดจะระบุตาม 
Template การด าเนินงานท่ีไดร้ับถ่ายทอดมาจากกรมควบคุมโรค โดยผู้จดัเก็บไม่ต้องระบุ
ข้อมูลส่วนน้ีเอง ได้แก ่
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1.1) ค าอธิบายตัวชี้วัด ค าอธิบายศัพท์เฉพาะ หรือ นิยามของศัพท์ที่
ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

1.2) เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก าหนดใน Template 
1.3) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินงานตามที ่Template ก าหนด 

1.4) เดือน ตรวจสอบให้แน่ในทุกครั้งว่าก าลังรายงาน
ความก้าวหน้าได้ถูกต้องตามไตรมาส 

** เพิ่มเติม : เกณฑ์การให้คะแนนแบบข้ันตอน แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 

Milestone: เกณฑ์การให้คะแนนที่การด าเนินงานทุกข้ันตอนมผีลเกี่ยวเนื่องกัน โดย
จะต้องด าเนินการขั้นตอนก่อนหนา้ทั้งหมดให้ส าเร็จทั้งหมด จะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง
ไปไมไ่ด ้

ค่า
คะแนน 

ระดับขั้นตอนความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอน

ที่ 1 
ขั้นตอน

ที่ 2 
ขั้นตอน

ที่ 3 
ขั้นตอน

ที่ 4 
ขั้นตอน

ที่ 5 
1      

0.5      
1      

1.5      
1      

ตัวอยา่งเกณฑ์การให้คะแนนตามขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนเกี่ยวเนื่องกัน(Milestone) (ตัวชี้วัด
ภารกิจ มาลาเรีย ปี 2560) 

โดยในระบบ Estimate จะเขียนเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Milestone ในรูปแบบ ดังนี ้

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

1 1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4+5 
 
เกณฑ์การให้คะแนนที่ขัน้ตอนเปน็อิสระต่อกนั:  หมายถึงการให้คะแนน จะเป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีด าเนินการได้ คะแนนท่ีได้จะขึ้นอยู่กับการด าเนินการส าเรจ็ในแต่ละขั้นตอน
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เท่านั้น จะไมเ่กี่ยวข้องกับข้ันตอนก่อนหน้าว่าด าเนินการส าเร็จหรือไม่  โดย Template จะ
ระบุการให้คะแนนตามรูปแบบตารางด้านล่าง 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนตามขั้นตอน โดยแตล่ะขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน (ตัวช้ีวัด EOC 
ปี 2560) 

1.2) ข้อมูลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ข้อมูลในส่วนน้ีจะเป็นส่วนส าคัญทีสุ่ด ซึ่งผู้จดัเก็บ
ตัวช้ีวัดจะต้องระบุผลการด าเนินงานด้วยตนเอง ได้แก ่

1.2.1) การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน/ค านวน/ผลการค านวน/คะแนนที่ได้ 
ในกรณีที่ขั้นตอนนั้นไม่มีการค านวน : ใหก้รอกเฉพาะรายละเอียดเพียง 2 ต าแหน่ง คือ 
(1)การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน และ (2) ค่าคะแนนที่ได้เท่านั้น ช่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การค านวนให้เว้นว่างไว้ 
 

 
 

ในกรณีที่ขั้นตอนนั้นมีการค านวน : จะต้องระบุสูตรและค่าตัวแปรด้วยตนเองเพิ่มเติม
ด้วย โดยต้องระบุจ านวน 4 ต าแหน่งคือ (1) การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน , (2)การ
ก าหนดนิยาทตัวแปร , (3) ค านวณ, (4) คะแนนท่ีได้ ดังนี ้
 
 
 
 

 1 

 2 
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1.การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน  
ให้ก าหนดนิยามของตัวแปรว่าตัวแปร a,b และ k แทนค่าของอะไร เช่น 

 
สูตรค านวนที่ก าหนดใน Template คือ  

ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่
ร่วมด าเนินการ 

= จ านวนเครือข่ายเป้าหมายที่มีการด าเนินงานขั้นตอนที่ 2 และ 3 
X 100 

 จ านวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้จากวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 

จะสามารถก าหนดนิยามตัวแปร a,b,k ลงในช่องได้ ดังนี ้

 
 
2.คอลัมภ์ “ค านวน” 
ในคอลัมภ์นี้ ผู้จัดเก็บจะต้องระบุ ข้อมูล 2 ส่วนคือ 
สูตร : ระบุการด าเนินการของตัวแปร a,b,k โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเครื่องหมาย ดังนี้ 

เครื่องหมาย ความหมาย 
+ บวก 
- ลบ 
* คูณ 
/ หาร 

อธิบาย a ขั้นตอนที่ n จ านวนเครือข่ายเป้าหมายที่มีการด าเนินงานขั้นตอนที่ 2 และ 3 
อธิบาย b ขั้นตอนที่ n จ านวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้จากวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 
อธิบาย k ขั้นตอนที่ n ร้อยละ 

2.ก าหนดนิยามตัวแปร 3.ค านวน+แทนค่าตัวแปร 

ผลการค านวน: ระบบจะค านวนให้ 
หลังจากที่เรากด “บันทึก” 1.การด าเนินงาน 

4.ค่าคะแนน 
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ค่าของตัวแปร a,b,k ที่เป็นตัวเลข  
ข้อความ ความหมาย แทนค่าตัวแปร 
สูตรล าดับที่ n ระบุความสัมพันธ์ของตัวแปร a,b,k a/b*100 
ค่า a ล าดับที่ n ค่าที่เป็นตัวเลขของ a 232 
ค่า b ล าดับที่ n ค่าที่เป็นตัวเลขของ b 328 
ค่า c ล าดับที่ n ค่าที่เป็นตัวเลขของ k 100 

 
และระบบจะค านวนผลการค านวน ในคอลัมภ์ “ผลการค านวน” ตามสูตรที่เราระบุไว้ให้
โดยอัตโนมัติ (ผลการค านวนจะปรากฏหลังจากกดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านล่าง) 
  
1.2.2) ค าชี้แจง/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
“มาตรการ” ในที่น้ี หมายถึง วิธีการที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของตัวช้ีวัด ซึ่งแตกต่างจาก
การรายงานผลการด าเนินการ เช่น มาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอด
โปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และ
เก็บน้ า ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ าทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันโรคจากยุงลาย 
เป็นต้น  
 
1.2.3) หลักฐานอ้างอิง 
ระบุรายชื่อเอกสารที่ได้แนบเพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐาน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านความจ าของ
ระบบ จึงขอใหแ้นบเป็นรายไตรมาส  
 
1.3 ข้อมูลที่ให้ระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลในส่วนน้ีผู้จัดเก็บสามารถระบุได้ตามความคิดเห็นของตนเอง 

 ปัจจัยสนับสนุน ต่อการด าเนินการ : ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ สามารถระบุได้ทั้ง ปัจจัย
ภายนอกและภายในหน่วยงาน รวมทั้งสถานการณ์แวดล้อมต่างๆที่มีบทบาทต่อ
การด าเนินงานตัวช้ีวัด 

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ปัจจัยที่ขัดขวางการท างานให้ล่าช้า หรือไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  
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 ความต้องการสนับสนุน จากส่วนกลางและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง : ระบุ
ความต้องการเพิ่มเติมที่จะช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคข้างต้นให้หมดไป และ
ช่วยเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การด าเนินประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ข้อควรปรับปรุงหรือเห็นควร
เพิ่มเติมในการด าเนินงาน  

 
 
2 การรายงานตัวชี้วัดแบบปริมาณ (ตามแบบฟอร์ม 1)  

หัวข้อในการรายงานจะมีทั้งสิ้น 14 หัวข้อ ดังนี ้

1.ค าอธิบายตัวชี้วัด 
2.เกณฑ์การให้คะแนน 
3.รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
4.เดือน 
5.อธิบายการด าเนินงาน 
6.ผลการด าเนินงานกรณีไม่ค านวณ 
7.อธิบายการด าเนินงานกรณีค านวน 
8.ค่าคะแนนท่ีได้ 
9.ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการจุดเน้นท่ีได้ด าเนินการ  
  (อธิบายกระบวนการท างาน)  
10.ปัจจัยสนับสนุน ต่อการด าเนินการ 
11.อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
12.วามต้องการสนับสนุน จากส่วนกลางและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
13.ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป 
14.หลักฐานอ้างอิง 

 
โดยแบ่งการรายงานเป็น 3 ประเภทตามหัวข้อท่ีต้องรายงาน 3 คือ 

2.1)ข้อมลูพื้นฐานของตัวชี้วัด ที่ระบุตาม Template : กลุ่มพัฒนาองค์กรเป็นผูร้ะบุ
รายละเอียดใหต้ามที่ Template ระบุ  
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2.2)ข้อมูลการด าเนินงานของตัวชี้วัด : ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
2.3)ข้อมูลที่ให้ระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดแสดงความคิดเห็น 
 

2.1) ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวชี้วัด ที่ระบุตาม Template ซึ่งกลุ่มพัฒนาองค์กรจะระบุ
รายละเอียดส่วนน้ีให้ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างตัวช้ีวัด โดยรายละเอียดจะระบุตาม 
Template การด าเนินงานท่ีไดร้ับถ่ายทอดมา ได้แก่ 

1.1) ค าอธิบายตัวชี้วดั ค าอธิบายศัพท์เฉพาะ หรือ นยิามของศัพท์ที่ต้องการให้
ผู้อ่านเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

1.2) เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก าหนดใน Template 
1.3) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 3 ปยี้อนหลัง 
1.4) เดือน** ตรวจสอบให้แน่ในทุกคร้ังว่าทา่นเลือกตวัชี้วัดถูกตอ้งตาม

รอบการรายงาน 
โดยมรีอบการรายงานทั้งสิ้น 4 ครัง้ / 1 ปีงบประมาณ ดังนี ้

ไตรมาส รอบการรายงาน รอบการรายงานใน
ระบบ Estimate 

ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน ธันวาคม 
ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน มีนาคม 
ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน มิถุนายน 
ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน กันยายน 

2.2) ข้อมูลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ซึ่งผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดจะต้องระบุผลการด าเนินงาน
ด้วยตนเอง ไดแ้ก่ 

1) อธิบายการด าเนินงาน : เนื่องจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จะไม่มีการระบุการด าเนินงาน
เป็นขั้นตอนไว้ชัดเจนเหมือนตัวช้ีวัดแบบขั้นตอน ดังนั้น การรายงานความก้าวหน้า จึงให้
รายงานเป็นภาพรวมของผลการด าเนินงาน  

 
2)ผลการด าเนินงานกรณีไม่ค านวณ : ถ้าหากตัวช้ีวัดของท่านไม่ต้องระบุเป็นสตูรการ
ค านวน ให้ระบุผลการด าเนินงานของท่านที่ช่องนี้ แต้ถ้าหากมีการค านวน ให้เว้นว่างไว้และ
จะต้องไปเข้าสู่ขั้นตอนการระบสุูตรการค านวนที่ใช้และก าหนดค่าของตัวแปรในข้ันต่อไป 
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3) อธิบายการด าเนินงานกรณีค านวน:  

 
ให้ก าหนดนิยามของตัวแปรว่าตัวแปร a,b และ k แทนค่าของอะไร เช่น 

 
สูตรค านวนที่ก าหนดใน Template คือ  

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

= เงินงบประมาณรายจ่ายรวมที่หน่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีจนถึงทุกสิ้นไตรมาส 
X 100 

 วงเงินงบประมาณรายจ่ายรวมที่หน่วยงานได้รับตั้งแต่ต้นปีจนถึงทุกสิ้นไตรมาส 

จะสามารถก าหนดนิยามตัวแปร a,b,k ลงในช่องได้ ดังนี้ 

 
คอลัมภ์ “ค านวน” 
ในคอลัมภ์นี้ ผู้จัดเก็บจะต้องระบุ ข้อมูล 2 ส่วนคือ 
สูตร : ระบุการด าเนินการของตัวแปร a,b,k โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเครื่องหมาย ดังนี้ 
 

เครื่องหมาย ความหมาย 
+ บวก 
- ลบ 
* คูณ 
/ หาร 

 
 

อธิบาย a ขั้นตอนท่ี n เงินงบประมาณรายจ่ายรวมที่หน่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี
จนถึงทุกสิ้นไตรมาส 

อธิบาย b ขั้นตอนท่ี n ร้อยละ 
อธิบาย k ขั้นตอนท่ี n วงเงินงบประมาณรายจ่ายรวมที่หน่วยงานได้รับตั้งแต่ต้นปี

จนถึงทุกสิ้นไตรมาส 
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ค่าของตัวแปร a,b,k ที่เป็นตัวเลข  
ข้อความ ความหมาย แทนค่าตัวแปร 
สูตรล าดับที่ n ระบุความสัมพันธ์ของตัวแปร a,b,k A*b/k 
ค่า a ล าดับที่ n ค่าที่เป็นตัวเลขของ a 18,932,818.64 
ค่า b ล าดับที่ n ค่าที่เป็นตัวเลขของ b 100 
ค่า c ล าดับที่ n ค่าที่เป็นตัวเลขของ k 33,436,902 

 
และระบบจะค านวนผลการค านวน ในคอลัมภ์ “ผลการค านวน” ตามสูตรที่เราระบุไว้ให้
โดยอัตโนมัติ (ผลการค านวนจะปรากฏหลังจากกดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านล่าง) 
 

 
ตัวอย่างการก าหนดตัวแปรของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ตัวช้ีวัด ร้อยละการเบิกจ่าย 
4) ค่าคะแนนที่ได้ : ระบุผลคะแนนที่ท่านได้ โดยเทียบผลการด าเนินงานที่ท าได้กับเกณฑ์
การให้คะแนนในรายละเอียดตัวช้ีวัด(Template) 

5) การค านวนคะแนนจากผลการด าเนินงาน : ระบบจะดึงข้อมูลที่ท่านได้ระบุไว้ด้านบน 
ได้แก่ ผลการด าเนินงาน / คะแนนที่ได้ และน ามาคิดเป็นคะแนนถ่วงน้ าหนักให้อัตโนมัติ  

6) ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการจุดเน้นที่ได้ด าเนินการ (อธิบายกระบวนการท างาน)  
แนวทางหรือวิธีการที่น ามาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแตกต่างจากการด าเนินงานที่
เน้นการรายงานผลลัพธ์ของการด าเนินการ  

7) หลักฐานอ้างอิง : ระบุรายช่ือเอกสารที่ได้แนบเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐาน โดยให้ระบุ
เป็นรายไตรมาส เรียงล าดับตามการด าเนินการ 

2.3) ข้อมูลที่ให้ระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลในส่วนน้ีผู้จัดเก็บสามารถระบุได้ตามความคิดเห็นของตนเอง 
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 ปัจจัยสนับสนุน ต่อการด าเนินการ : ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ สามารถระบุได้ทั้ง ปัจจัย
ภายนอกและภายในหน่วยงาน รวมทั้งสถานการณ์แวดล้อมต่างๆที่มีบทบาทต่อ
การด าเนินงานตัวช้ีวัด 

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ปัจจัยที่ขัดขวางการท างานให้ล่าช้า หรือไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  

 ความต้องการสนับสนุน จากส่วนกลางและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง : ระบุ
ความต้องการเพิ่มเติมที่จะช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคข้างต้นให้หมดไป และ
ช่วยเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การด าเนินประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ข้อควรปรับปรุงหรือเห็นควร
เพิ่มเติมในการด าเนินงาน  

 
7.คุณภาพการรายงาน 

7.1) การรายงานควรระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน : การรายงานผลการด าเนินงาน ควร
รายงานให้เป็นกระบวนงานให้สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกัน โดยอธิบายรายละเอียดให้ครบถ้วน
ตามหลัก 5W+1H ดังนี ้

ใคร (Who) : ระบุผู้ด าเนินการ/ผู้ร่วมด าเนินการ 
ท าอะไร (What) : อธิบายลักษณะของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการให้ชัดเจน 
ท าไม (Why) : วัตถุประสงค์ของการจัดกจิกรรม 
ที่ไหน (Where) : สถานที่จัดกิจกรรม (ถ้ามี) 
เมื่อไหร่ (When): วัน/เวลาที่ได้ด าเนินการ 
อย่างไร (How) : ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้ง Output และOutcome 

เช่น ผู้เข้ารวมอบรมรับฟังการให้ความรู ้/ แผนการด าเนินงาน 
เป็นต้น 
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7.2) ระบุขั้นตอนย่อย : หากใน 1 ข้ันตอนมีการด าเนินการหลายขั้นตอนย่อย ให้ระบุการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอนย่อย เพื่อความเข้าใจง่าย เช่น 

ขั้นตอนท่ี 1 : ………………………………………………….. 

1.1)............................................................. 
1.2)............................................................. 

7.3) การระบุเลขที่หนังสือ/บันทกึ และวันที่ออกหนังสือ 

ขอให้ระบุในการรายงานด้วยว่าไดด้ าเนินการ / ส่งเอกสารแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานการ
ด าเนินงาน โดยระบรุายละเอียด ดังนี ้

- การส่งบันทึก/หนังสือ : ระบุเลขที่หนังสือ และวันท่ีออกหนังสือ  
- การส่งพัสดไุปรษณีย์ : ระบุวันที่ส่ง พร้อมตรวจสอบวันท่ีส่งถึงมือผูร้ับ 

   

 

 

 

7.4 การระบุหมายเลขเอกสาร : การรายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด ต้องมีการแนบ
เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการด าเนนิงาน ดังนั้น เมื่อรายงานว่าได้ด าเนินกิจกรรมใดแล้ว ให้
วงเล็บเพื่อระบหุมายเลขเอกสารทีอ่้างอิงถึงเอกสารที่แนบด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 : มีการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมช้ัน 
1 สคร.9 นครราชสีมา (เอกสารแนบเลขท่ี 1.1) เพื่อทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9 จากทุกกลุ่มงาน
รวม 33 คน เสนอผู้อ านวยการลงนาม ค าสั่ง สคร.9 ท่ี 102/2559 เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9 สั่ง ณ 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 (เอกสารแนบเลขท่ี 1.2) แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานทราบตามบันทึกที่ สธ 0458.6/ว 207 วันท่ี 13 ธันวาคม 2559 
และมีการทบทวน คัดเลือกหัวข้อความรู้ส าคัญของหน่วยงานท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน ตามท่ีระบุในโครงสร้างความรู้หน่วยงาน 
(Knowledge Structure) กรมควบคุมโรค (เอกสารแนบเลขท่ี 1.3) และโครงสร้างความรู้หน่วยงาน สคร.9 นครราชสีมา (เอกสารแนบ
เลขท่ี 1.4) เพื่อก าหนดเป็นโจทย์ในการน ามาจัดการความรู้ จ านวน 3 เร่ือง ดังน้ี 
(1) ถอดบทเรียนการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา ใช้เครื่องมือ KM คือ ถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน (ตามโครงสร้าง
ความรู้หน่วยงาน กรมควบคุมโรค ล าดับท่ี 25. การท า War room และตามโครงสร้างความรู้ สคร.9 ล าดับท่ี 45. ICS EOC SAT War 
room) 
(2) ถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา ปี 2560 ใช้เครื่องมือ KM คือ ถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน (ตามโครงสร้าง
ความรู้หน่วยงาน กรมควบคุมโรค ล าดับท่ี 46. แนวทางการปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง และตามโครงสร้างความรู้ สคร.9 
ล าดับท่ี 11. แนวทางการปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง) 

ส่งเอกสารใหส้ถาบันวิจัย จดัการความรู้ฯตามหนังสือท่ี สธ 0458.6/1583 เมื่อวันท่ี 20 
ธันวาคม 2559 (เอกสารแนบเลขที่ 1.6) ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เมื่อวันท่ี 20 
ธันวาคม 2559 ตรวจสอบจากระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ 
ถึงกรมควบคุมโรค วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 
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(3) ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ใช้เครื่องมือ KM คือ ถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน 
(ตามโครงสร้างความรู้หน่วยงาน กรมควบคุมโรค ล าดับท่ี 52. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมอย่างเป็นระบบ และตามโครงสร้าง
ความรู้ สคร.9 ล าดับท่ี 52. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมอย่างเป็นระบบ) 
- เสนอผู้อ านวยการ สคร.9 (CKO) ตามหนังสือท่ี สธ 0458.6/369 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 (เอกสารแนบเลขท่ี 1.5) และส่งเอกสาร
ให้สถาบันวิจัย จัดการความรู้ฯ ตามหนังสือท่ี สธ 0458.6/1583 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 (เอกสารแนบเลขท่ี 1.6) ส่งไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ (EMS) เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบจากระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ ถึงกรมควบคุมโรค วันท่ี 
21 ธันวาคม 2559 (เอกสารแนบเลขท่ี 1.7) 
เอกสารหลกัฐานแนบ 
1.1 รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ ครั้งท่ี1-2560(6ธค2559).pdf 
1.2 ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9-ท่ี102-2559(8ธค2559).pdf 
1.3 โครงสร้างความรู้ กรมควบคุมโรค.pdf 
1.4 โครงสร้างความรู้ สคร.9(6ธค2559).pdf 
1.5 เสนอผลการด าเนินการจัดการความรู้3เดือน-เสนอผอ.(สธ 0458.6-369 วันท่ี19ธค2559).pdf 
1.6 ส่งผลการด าเนินการจัดการความรู้3เดือน-ส่งส.วิจัยฯ(สธ 0458.6-1583 วันท่ี20ธค2559).pdf 
1.7 1.7สง่เอกสาร KM ทาง EMS (ส่ง20ธค ถึงกรม21ธค2559).doc 

** ช่ือไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรตั้งช่ือด้วยหมายเลขท่ีวงเล็บระบุในการรายงาน 

7.5 การรายงานผลการด าเนินงาน ให้ระบุเป็นผลการด าเนินงานของตนเอง ไม่ควรคัดลอก 
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานจาก Template มารายงาน เนื่องจาก Template 
ตัวช้ีวัดถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเพียงแนวทางการด าเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบเท่านั้น แต่
รายละเอียดการด าเนินงานต่างๆ ให้รายงานตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินการและผลการ
ด าเนินการที่หน่วยงานด าเนินการได้จริง 

 

8.ข้อสังเกตุที่พบและข้อเสนอแนะ 

8.1) ความครบถ้วน-ถูกต้องของการรายงาน 

8.1.1) ตัวชี้วัดค ารับรองฯแบบขั้นตอน 

1. การรายงานแบบเป็นขั้นตอน ให้รายงานเฉพาะขั้นตอนที่ได้เร่ิมด าเนินการแล้วเท่านั้น 
(ไม่ควรระบุเป็นแผนที่จะด าเนินการลงไปจนครบ 5 ขึ้นตอน เนื่องจากระบบจะค านวนผล
การด าเนินงานออกมาผิด เช่น กรอกข้อมูลไป 1 ขั้นตอน ระบบก็จะระบุผลการด าเนินงาน
เป็น 1 / กรอกข้อมูลไป 2 ขั้นตอน ระบบจะระบุผลการด าเนินงานเป็น 2 เป็นต้น ดังนั้น 
หากท่านน าแผนการด าเนินงานมาระบุไว้ในช่องผลการด าเนินงานจนครบ 5 ขั้นตอน จะท า
ให้ระบบแสดงผลการด าเนินงานผิดพลาด และไม่สอดคล้องกับคะแนนของท่าน 
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2. ระบุคะแนนตามผลการด าเนินงานที่ท าได้ตาม Template ด้วยตนเองทุกคร้ัง ถ้าหาก
ไม่ระบุคะแนน ระบบจะไม่ค านวนคะแนนและแสดงคะแนนให้ท่าน  

3. ถ้าหากตัวช้ีวัดของท่านเป็นตัวช้ีวัดแบบขั้นตอนที่เป็น Hybrid ให้ระบุสูตรการค านวน 
และค่าตัวแปรที่คอลัมภ์ด้านขวามือของหัวข้อ ไม่ควรน าไประบุในช่องการด าเนินงานในแต่
ละขั้นตอน เนื่องจากผลการด าเนินงานท่ีเป็นขั้นตอนเชิงปริมาณ จะไม่แสดงผลในระบบ 

8.1.2) ตัวชี้วัดค ารับรองฯเชิงปริมาณ 

มาตรการที่ด าเนินการ ไม่เท่ากับ อธิบายการด าเนินการ : ผู้รายงานส่วนใหญ่มักคัดลอก
ข้อความจาก “ค าอธิบายการด าเนินงาน” จากกล่องด้านบนมาใส่ในช่องมาตรการการ
ด าเนินการ ซึ่ง 2 กล่องนี้มีความหมายต่างกัน จึงไม่สามารถท่ีจะคัดลอกข้อความมารายงาน
ได้ โดยความหมายของแต่ละกล่อง คือ 

a. อธิบายการด าเนินงาน : การอธิบายผลลัพธ์ของการด าเนินการได้ 
b. ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการจุดเน้นที่ได้ด าเนินการ : การอธิบาย

วิธีการที่ท าให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

ระบุสูตรที่ต้องใช้ผิด : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จะใช้หน่วยวัดเป็นร้อยละ/จ านวน ดังนั้น จึงต้อง
มีการก าหนดสูตรที่ใช้ในการค านวนไว้ในรายละเอียดตัวช้ีวัด(Template) เพื่อให้ทุก
หน่วยงานด าเนินงานได้ตรงกัน โดยในระบบ Estimate จะให้ผู้รายงานก าหนดตัวแปรและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยตนเอง ท าให้บางครั้งผู้รายงานระบุสูตรการค านวนผิด  

การใส่คะแนนไม่ตรงตาม Template : การใส่คะแนนของตัวช้ีวัดแบบข้ันตอน มักพบการ
ใส่คะแนนในแต่ละขั้นตอนไม่ตรงกับคะแนนใน Template เช่น ขั้นตอนที่ 1 มีคะแนนเต็ม 
0.5 คะแนน แต่ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดระบุคะแนนตนเองได้ 1 คะแนน เป็นต้น ดังนั้น ผู้จัดเก็บฯ
จะต้องตรวจสอบคะแนนของแต่ละขั้นตอนและคะแนนที่ได้จริงโดยอ้างอิงจาก Template 
ด้วย 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 

การติดตามการรายงาน SAR แบบมีคุณภาพ กลุ่มพัฒนาองค์กรจะใช้เครื่องมือการติดตาม
ประเมินผล คือ “แบบติดตามการรายงาน SAR แบบมีคณุภาพ” เพือ่ตรวจสอบการรายงาน 
SAR ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และส่งข้อเสนอแนะกลับไปทุกกลุ่มงาน เพื่อขอความร่วมมือ
ปรับแก้ไขภายในวันท่ี 23 ของเดือนสุดท้ายของทุกไตรมาส เพื่อให้กลุ่มปรับแกไ้ขภายใน
วันท่ี 25 ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส และปิดระบบเพื่อรับการตรวจประเมินผ่านระบบ
ต่อไป 

 

10.แบบฟอร์มที่ใช้ 

10.1 แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดแบบข้ันตอน 
10.2 แบบฟอร์มการรานงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดแบบปริมาณ 
10.3 แบบฟอร์มการตรวจคการรายงาน SAR แบบข้ันตอนอย่างมีคุณภาพ 
10.4 แบบฟอร์มการตรวจคการรายงาน SAR แบบปริมาณอย่างมีคณุภาพ 
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แบบรายงานตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอน / Hybrid 
(แบบฟอร์ม 1) 

 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยงาน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา                                                                                                                                

 รอบ  3 เดือน 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ  9 เดือน 
 รอบ  12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  มิติท่ี  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้จัดเก็บข้อมลู :  

เบอร์ติดต่อ :  เบอร์ติดต่อ :  

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน 
วิธีการค านวณคะแนนของระบบ 

เปรียบเทียบ ผล 

1    

2    

3    

4    

5    
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด / ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

     
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ด าเนินการ :  

  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

หลักฐานอ้างอิง :  
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แบบรายงานตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ 
(แบบฟอร์ม 2) 

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อหน่วยงาน : หน่วยงาน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                

 รอบ  3 เดือน 
 รอบ  6 เดือน 
 รอบ  9 เดือน 
 รอบ  12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  มิติที่  

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

เบอร์ติดต่อ : 044244266  เบอร์ติดต่อ :  

ค าอธิบายตัวชี้วดั :  

           

ข้อมูลการด าเนินงาน :  

 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

    

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วดั / ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วดั 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

     
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ด าเนินการ :  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

หลักฐานอ้างอิง :   
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สรุปผลการตรวจการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
รอบ .......... เดือน ปี ................... (ณ วันที่ 25 ส.ค. 2559) 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค  

มิติที่ .............................................................. 
ประเภทตัวช้ีวัด :  
รหัสตัวช้ีวัด :  
ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด :  
น้้าหนัก :  
เป้าหมายไตรมาส 4 :  
ด าเนินการได้ :  
คะแนนที่ได้ :  
คะแนนถ่วงน  าหนัก :  
ร้อยละความก้าวหน้า :  

ความครบถ้วนของการรายงาน SAR และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ที ่ หัวข้อการรายงาน การรายงาน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1 ค้าอธิบายตัวชี้วัด   
2 เกณฑ์การให้คะแนน   
3 แนวทางการด้าเนินงาน   
4 ข้อมูลการด้าเนินงาน   

ขั้นตอนท่ี1  
ขั้นตอนท่ี2  
ขั้นตอนท่ี3  
ขั้นตอนท่ี4  
ขั้นตอนท่ี5  

5 การค้านวนคะแนนจากผล
การด้าเนินงาน 

  

6 ค้าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการที่ด้าเนินการ 

  

7 ปัจจัยสนับสนุน   

แบบฟอร์มตรวจการรายงานตัวชี้วัดแบบขั้นตอน 

(แบบฟอร์ม 3) 
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ที ่ หัวข้อการรายงาน การรายงาน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
8 อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน   
9 ความต้องการสนับสนุนจาก

ส่วนกลางและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  

10 ข้อเสนอแนะส้าหรับการ
ด้าเนินงานในปีต่อไป 

  

11 หลักฐานอ้างอิง   
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สรุปผลการตรวจการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
รอบ 6 เดือน ปี 2560 (ณ วันที่ 20 ก.พ. 2560) 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค  
มิต.ิ........................... 

ประเภทตัวชี้วัด :  
รหัสตัวชี้วัด :  
ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  
น้ าหนัก :  
เป้าหมายไตรมาส 2 :  
ด าเนินการได้ :  
คะแนนที่ได้ :  
คะแนนถ่วงน้ าหนัก :  

ความครบถ้วนของการรายงานและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ที ่ หัวข้อการรายงาน 
การ

รายงาน 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ

การรายงาน  
1 อธิบายการด าเนินงาน   
2 ผลการด าเนินงานกรณไีม่ค านวณ   
3 อธิบายการด าเนินงานกรณีการค านวน+

ค านวน+ผลการค านวน 
  

4 ค่าคะแนนท่ีได ้   
5 การค านวนคะแนนจากผลการด าเนินงาน    
6 ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่

ด าเนินการ( อธิบายขั้นตอนการท างาน ) 
  

7 ปัจจัยสนับสนุน   
8 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน   
9 ความต้องการสนับสนุน จากส่วนกลางและ

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
  

10 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   
11 หลักฐานอ้างอิง   

 

แบบฟอร์มตรวจการรายงานตัวชี้วัดแบบปริมาณ 
(แบบฟอร์ม 4) 


