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KM Team: กลุ่มพัฒนาองค์กร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
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 นางสาวนันท์นภัส สุขใจ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 นางสาวภัทรียา บุญเอี้ยว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางเมยุรี ประสงค์  นักทรัพยากรบุคคล 

 

 
บทนาํ 
กรมควบคุมโรค ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานผ่านระบบบริหาร

จัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ต้ังแต่ปี 2556 และมีการตรวจประเมินผลตัวช้ีวัดคํา
รับรองฯ ในระบบ EstimatesSM และตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่ (Site visit) บางตัวช้ีวัด เช่น ตัวช้ีวัด PMQA 
ตัวช้ีวัดภารกิจ ตัวช้ีวัดที่หลักฐานไม่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจประเมินปี 2560 (Feedback) โดยกอง
แผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค พบว่า ข้อมูลผลการดําเนินงานในระบบ EstimatesSM 
ไม่สะท้อนต่อผลผลิตและผลลัพธ์ เช่น ไม่มีรายละเอียดกิจกรรม (ทําอะไร) ไม่ระบุผลลัพธ์ รายงานไม่ครบ ไม่ตรง
หัวข้อ แนบหลักฐานไม่เป็นระบบ เป็นต้น  

จากการตรวจสอบของกลุ่มพัฒนาองค์กร ด้านการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ สคร.9 
ในระบบ EstimatesSM ปี 2560 รอบ 6 เดือน จํานวน 21 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดที่ยังไม่มีคุณภาพในการรายงาน 15 
ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 71.43) ซึ่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ได้แจ้งไปยังผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดเพ่ือปรับแก้ไขการรายงานตัวช้ีวัดคํา
รับรองฯ และผลการตรวจสอบการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ รอบ 12 เดือน พบตัวช้ีวัดที่ยังไม่มีคุณภาพในการ
รายงาน 14 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 66.66) ภาพรวมทันเวลาร้อยละ 100 การแนบหลักฐานร้อยละ 85.72 ถูกต้อง
ร้อยละ 78.1 และครบถ้วนร้อยละ 66.67 ตามลําดับ และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดเก็บ
ตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ด้านที่น้อยที่สุดคือ รายงานการประเมินตนเอง ร้อยละ 78 ข้อคําถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด 3 
ลําดับแรกคือ (1) คู่มือการรายงานในระบบ EstimatesSM ร้อยละ 78 (2) ความรู้ความเข้าใจหัวข้อการ
รายงานในระบบ (3) ระยะเวลาการปรับแก้ไขก่อนปิดระบบ EstimatesSM ได้คะแนนเท่ากัน ร้อยละ 79 
รวมทั้งพบว่า “คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ EstimatesSM” ยังไม่มีรายละเอียดวิธีการ
รายงานในแต่ละหัวข้อเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรายงานท่ีมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ได้แจ้งข้อเสนอแนะ
ไปยังผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดเพ่ือปรับแก้ไขการรายงาน ส่วนใหญ่เป็นข้อผิดพลาดในประเด็นเดิม สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้ผล  

กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจัดทํา 
กํากับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ จากสภาพปัญหาที่พบจึงได้ “พัฒนาคณุภาพการรายงานตัวชี้วัดคํา
รับรองฯ สคร.9” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดคํารับรอง
ในระบบ EstimatesSM ให้สามารถนําผลการรายงานมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ผลการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือลดขั้นตอน ลด
ระยะเวลา และลดการใช้กระดาษ โดยการตรวจประเมินตัวช้ีวัดคํารับรองจากระบบ 
EstimatesSM แทนการตรวจจากแฟ้มเอกสาร  

ทําไม 
ถงึทํา 
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กระบวนการพฒันา 
การพัฒนาแนวทางการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ สคร.9 ที่มคีุณภาพ ได้นําเคร่ืองมือการจัดการ

ความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
หน่วยงาน (ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ) ผู้กํากับตัวช้ีวัดคํารับรองฯ (หัวหน้ากลุม่งาน) ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดคํา
รับรองฯ สคร.9 ปี 2561 (ผูร้ับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัด) และคณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัดตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ (MOU) สคร.9 ดังภาพที่ 1 
ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ สคร.9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. วิเคราะหส์ภาพปัญหา และกําหนดเกณฑ์การตรวจสอบคณุภาพตัวชี้วัด 

 รองผู้อํานวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัด สคร.9 และ
คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัด สคร.9 ร่วมกันทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาจาก
การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปี 2560 (After 
Action Review) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สคร.9 และ
ข้อเสนอจากกองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค และผลการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัดฯ สคร.9 พบว่า มีการรายงานผล
ในเชิงบรรยายมากเกินไป ไม่มีรายละเอียดกิจกรรม ไม่ระบุผลลัพธ์ รายงานไม่ครบ 
ไม่ตรงหัวข้อ แนบหลักฐานไม่เป็นระบบ และยังไม่มีแนวทางในการรายงานผลการ
ดําเนินงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM แต่ละหัวข้อ จึงได้ร่วมกันวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัด และกําหนดเกณฑ์ในการรายงานผลให้มี
คุณภาพ ได้แก่ ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความทันเวลา และการแนบหลักฐาน 
เพ่ือนําไปจัดทําแนวทางการรายงานและสื่อสารให้ผู้รายงานตัวช้ีวัดทราบ และเป็น
เครื่องมือในการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัดฯ ต่อไป 

2. จัดทําแนวทางการรายงานตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ และสื่อสารเผยแพร่ให้ผูใ้ช้งานทราบ 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัด 

สคร .9 และคณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ี วัดฯ สคร .9 ได้ระดมสมอง 
(Brainstorming) จากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากตัวคน (Tacit Knowledge) 

 After Action 
Review 1. วิเคราะห์สภาพปัญหา และกําหนดเกณฑ์

การตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัด 

2. จัดทําแนวทางการรายงาน
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ และสื่อสาร

เผยแพร่ให้ผู้ใชง้านทราบ 

4. สรุปบทเรียน 
และเผยแพร ่

3. ประเมินคุณภาพการรายงานตัวชี้วัด 
ตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัด 

 After Action Review 
 Knowledge Bases 
 Social Network  

 Brainstorming 
 Communities of Practice 
 Peer Assist 
 Learning Reviews 
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เพ่ือจัดทําเครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM (Check sheet) 
(Version 1) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัดใช้ตรวจประเมินการรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด 
และนําเคร่ืองมือไปทดลองใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM 
รอบ 6 เดือน (7 มีนาคม 2561) 

     
 

มีการแสวงหาความรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) ทบทวนการเรียนรู้กับผู้รู้/ผู้เช่ียวชาญกรม
ควบคุมโรค ผู้เช่ียวชาญด้าน R2R (Learning Reviews) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบงานตัวช้ีวัดคํา
รับรองของ สคร.10 อุบลราชธานี สคร.2 พิษณุโลก (Peer Assist) (พฤษภาคม 2561) แล้วนําข้อเสนอแนะท่ี
ได้มาปรับปรุงเครื่องมือตรวจประเมินฯ (Check sheet) (Version 2) ให้เหมาะสมกับการใช้งานและนํา
เครื่องมือตรวจประเมินฯ (Check sheet) ที่สร้างขึ้น มาใช้เป็นกรอบในการจัดทําคู่มือการรายงานตัวช้ีวัดอย่างมี
คุณภาพ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัดใช้เป็นแนวทางในการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM 

    
 

 
 

    
 

จัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) ผู้รายงานตัวช้ีวัดในระบบ EstimatesSM และ
คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัด สคร.9 เพ่ือสื่อสารช้ีแจงแนวทางการรายงานและการตรวจประเมินการ
รายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุม Line E-
Mail Website Facebook เป็นต้น ให้มีการนําไปใช้เป็นแนวทางในการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ รอบ 9 เดือน 
(ภายใน 20 มิถุนายน 2561) และรอบ 12 เดือน (ภายใน 20 กันยายน 2561) 
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3. ประเมินคณุภาพการรายงานตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การตรวจสอบคณุภาพตัวชี้วัด 
คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัด สคร.9 มีการตรวจประเมินตัวช้ีวัดคํา

รับรองฯ ในระบบ EstimatesSM รอบ 9, 12 เดือน โดยใช้เครื่องมือตรวจประเมินฯ 
(Check sheet) (21 มิถุนายน, 21 กันยายน 2561) แล้วแจ้งข้อเสนอแนะ 
(Feedback) ให้ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดปรับแก้ไขรายงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้การรายงานมี
คุณภาพ (ภายใน 25 มิถุนายน, 25 กันยายน 2561) ผลการตรวจประเมิน พบว่า
การรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM ปี 2561 (รอบ 9 เดือน) 
ภาพรวมมีคุณภาพร้อยละ 91.69 สูงขึ้นกว่าปี 2560 (ร้อยละ 82.62) จําแนกเป็น
ด้านความทันเวลาร้อยละ 100 การแนบหลักฐานร้อยละ 93.13 ความครบถ้วนร้อย
ละ 90 และความถูกต้องร้อยละ 88.13 (สูงกว่าปี 2560 ทุกด้าน) ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM ปี 2560 - 2561 

 
หมายเหตุ: มีการปรับปรุงเกณฑ์และเครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพการรายงานตัวชี้วัดคํารับรองฯ ปี 2561 
 

4. สรุปบทเรียน และเผยแพร ่
คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัด ผู้กํากับและจัดเก็บตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ปี 2561 ร่วมสรุปผลการ

พัฒนาคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ สคร.9 (After Action Review) (กันยายน 2561) มีการรวบรวม
และจัดเก็บความรู้ไว้ที่เว็บไซต์ สคร.9 (http://odpc9.ddc.moph.go.th/) และคลังความรู้กรมควบคุมโรค 
(http://iremdb2.ddc.moph.go.th/) (Knowledge Bases & Social Network) เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการใช้
สามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวกและพร้อมใช้งาน รวมทั้งมีการนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ของหน่วยงาน 
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 และ R2R กรมควบคุมโรค วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 
 

 
ปัญหา/อปุสรรค และการแกไ้ข 

1. การจัดทําและนําเครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM 
(Check sheet) ไปใช้ ต้องมีการทดลองใช้ ปรับปรุงเครื่องมือ และสื่อสารช้ีแจงให้ผู้กํากับ ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด 
คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัด สคร.9 รับทราบ เข้าใจ และนําเครื่องมือไปใช้เป็นแนวทางในการ
รายงาน และการประเมินคุณภาพรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM 

2. หลังจากที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัด สคร.9 แล้ว ยังมีตัวช้ีวัดที่ยังไม่มีการ
แก้ไข 3 ตัวช้ีวัด (แก้ไขแล้ว 13 ตัวช้ีวัด จากทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด) จึงต้องใช้เทคนิควิธีการส่ือสารเชิงบวก 
เพ่ือให้เห็นประโยชน์ในการพัฒนา และแจ้งข้อมูลไปยังผู้กํากับตัวช้ีวัด (หัวหน้ากลุ่มงาน) เพ่ือให้มีการ
กํากับติดตาม ให้ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กําหนด  
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บทสรุปการเรียนรูแ้ละประโยชนท่ี์ไดร้บั 

 การพัฒนาคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ สคร.9 ก่อให้เกิดรูปแบบการรายงานตัวช้ีวัดคํา
รับรองฯ (คู่มอืการรายงานฯ และเครื่องมือตรวจประเมิน) ส่งผลใหก้ารรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการในระบบ EstimatesSM ของหน่วยงานมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและ
การแนบหลักฐาน) ผู้กํากับและผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดคํารับรองฯ สคร.9 ได้รับความรู้และเกิดทักษะในการรายงานผล
การดําเนินงานที่มีคุณภาพ นําไปใช้ในการพัฒนางานและการรายงานตัวช้ีวัดให้มีคุณภาพ คณะกรรมการตรวจ
หลักฐานตัวช้ีวัด สคร.9 มแีนวทางการตรวจประเมิน ได้พัฒนาทักษะด้านการตรวจประเมินและการสื่อสาร 
(Feedback) ผู้บริหารและผูกํ้ากับตัวช้ีวัดนําข้อมูลไปใช้ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และวางแผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งใช้ข้อมูลในการรับนิเทศงานของกรมควบคุมโรค และให้ข้อเสนอแนะกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร กรมควบคุมโรค เพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดในปีต่อไป 

ปัจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ สคร.9 มดัีงน้ี 
1. การนําเคร่ืองมอื (Check sheet) มาใช้เป็นแนวทางการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM 

และมีคูม่ือการรายงาน ส่งผลให้การรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ มีคุณภาพตามเกณฑ์ทีห่น่วยงานกําหนด (การ
พัฒนาที่เหน็ได้ชัดเจนคือ เน้ือหาตรงประเด็น กระชับ หลกัฐานตรงตาม Template) 

2. มีคณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัด สคร.9 ที่ร่วมกําหนดเกณฑ์และเครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพการ
รายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ในระบบ EstimatesSM (Check sheet) และสามารถให้ข้อเสนอแนะกับผู้
จัดเก็บตัวช้ีวัดได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม (Feedback) รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้กํากับและผู้จัดเก็บ
ตัวช้ีวัด ในการร่วมพัฒนาการรายงานตัวช้ีวัดที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ สคร.9 มีดังน้ี 
1. คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัด สคร.9 ควรกําหนดให้มีการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ตาม

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน (MOU) ผ่านระบบ EstimatesSM (เดิมตรวจจากแฟ้มเอกสาร)  
2. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ควรนํารูปแบบการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ไปใช้ในปีต่อไป และนําไปประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการรายงานตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ เช่น ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ และการรายงานผลการดําเนินงาน 
3. คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวช้ีวัด สคร.9 ควรวางแผนการพัฒนาคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัดคํารับรองฯ 

ด้านการนําผลการรายงานตัวช้ีวัดมาวิเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย (ตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลของกองแผนงาน VDO Conference วันที่ 2 กรกฎาคม 2561) เพ่ือนําผลการรายงานตัวช้ีวัด
มาใช้ประโยชน์ในการบริหารผลการดําเนินงานของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. หน่วยงานอ่ืนสามารถนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการรายงานตัวช้ีวัดฯ น้ีไปใช้ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร สร้างความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องในหน่วยงาน มีการสื่อสารที่ชัดเจน และนําไปใช้อย่างต่อเน่ือง 

 

 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ ผู้สรปุบทเรยีน (วันที่ 16 สิงหาคม 2561) 

“... เน้นกระบวนการทํางานร่วมกัน มีทีมทําและแบ่งงาน
กันทํา (Knowledge Worker) เกิดการเรียนรูร้่วมกัน  
ทุกคนมีคุณค่า มีประโยชน์ การปรับปรุงงานกจ็ะดีขึ้น 
เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนทํางานดีขึ้น งานกจ็ะดขีึ้น 
องค์กรกจ็ะดีขึ้น เกิดเป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ภายใน
องค์กร (Learning Organization) ...” 

ศ.นพ.ธีระ รามสูตร
ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการอบรม R2R กรมควบคมโรค วันที่ 14 ธ.ค. 2560


