
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดตวัช้ีวดัคาํรับรองปฏิบัตริาชการ (KPI TEMPLATE) 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่๕ จังหวดันครราชสีมา 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

จัดทาํโดย กลุ่มพฒันาองค์กร 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่๕ จังหวดันครราชสีมา 

 

 



สารบญั  

เรื่อง                                                                                                         หนา          
หนา                                                                                                                                                                                                แผนท่ียุทธศาสตร ( Strategy Map) ก 

 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางจุดเนน/ประเด็นยุทธศาสตร/ ภารกิจหลัก คําอธิบาย/
เปาประสงค และตัวชี้วัด  

  

ข 

 คํารับรองการปฏิบัติราชการของ สคร. 5 นม. และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจํา  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ค 

 รายละเอียดตัวชี้วัด ( Template) มิติท่ี 1 - 4 ง 

 มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 50  

1.1 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุความสําเร็จของจุดเนนท่ีกําหนดตามแผนงานปองกันควบคุมโรค
ปงบประมาณ 2557 น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15  

 

1.1.1 รอยละเฉลี่ยของการบรรลุเปาหมายเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยตามภารกิจของกรมควบคุมโรค  

1) รอยละของเด็กอายุ 0-2 ป ไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ (ยกเวน MMR) ๑ 

2) รอยละของเด็กอายุ 0-2ป ไดรับวัคซีน  MMR ตามเกณฑ  ๔ 

3) รอยละของเด็กอายุ 3-5 ป ไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ  ๖ 

1.1..2  ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ 15-19 ป ณ ป 2557 ของจังหวัดท่ี
รับผิดชอบเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 1 จากขอมูลความชุกของผูบริโภครายจังหวัด ป 2554  

๙ 

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน   ๑๓ 

1.1.4 ระดับความสําเร็จในการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ๑๖ 

1.1.5 อัตราการปวยดวยโรคหัดในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป   ๒๐ 

1.1.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือลดเหตุการณระบาดดวยโรคอาหารเปนพิษ ๒๒ 

1.1.7 อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค  ๒๖ 

1.1.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือลดอัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ๒๙ 

1.1.9 ระดับความสําเร็จของการเก็บขอมูลอัตราชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล   ๓๑ 

1.1.10 ระดับความสําเร็จของการ ดําเนินงานเพ่ือใหเกษตรกรมีผลตรวจพบวาเสี่ยง และ /หรือไม
ปลอดภัยไดตามเปาหมายท่ีกําหนด  

๓๓ 



สารบญั  

เรื่อง                                                                                                         หนา          
หนา                                                                                                                                                                                               
1.1.12 ระดับความสําเร็จ การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2548 ของ
ดานชองทางเขาออกระหวางประเทศ 

37 

๑.๑.๑๓ ระดับความสําเร็จของจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด  40 

1.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ีกําหนด   
น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15 

 

1.2.1 จํานวนจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพเบื้องตนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบยั่งยืน  

43 

1.2.2 ระดับความสําเร็จในการ  ดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมาย มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีกําหนด  
(SM312) 

47 

1.2.3 ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและข้ันตอนการบริหารจัดการการเตรียมความพรอม และการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑท่ีกําหนด  (SM411) 

51 

1.2.4 ระดับความสําเร็จของการพยากรณโรคและภัยสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพ (SM511)  56 

1.3 กลุมตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานเพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลักของหนวยงาน  
น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20 

 

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหองปฏิบัติการผานการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ 
(หนวยงานท่ีผานการรับรองมาตรฐาน)  (น้ําหนัก 10) 

61 

1.3.2 ระดับความสําเร็จในการรับทราบและมีความรูของประชาชนกลุมเปาหมายเรื่องโรคและ ภัย
สุขภาพท่ีสําคัญของกรมฯ  (SM311) (น้ําหนัก 5) 

64 

1.3.3 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม ในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ  
(BSC123) (น้ําหนัก 5) 

6๘ 

 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10  

2.1 สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑของหนวยงาน  
(น้ําหนัก 10)  
 
 
 
 
 
 
 

72 

 มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15  

3.  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม (น้ําหนัก 5)  74 

4.  ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจาย  (น้ําหนัก 5)  77 

5.  ระดับความสําเร็จของการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตามมาตรฐานท่ีกําหนด  (น้ําหนัก 5) ๙๔ 



สารบญั  

เรื่อง                                                                                                         หนา          
หนา                                                                                                                                                                                               
6. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณป 2557 ของหนวยงาน  (น้ําหนัก 5)  

๑๐๙ 

 มิติท่ี 4 มิติดานพัฒนาองคกร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 25   

7. ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรค
กําหนด (น้ําหนัก 4)  

1๑๕ 

8. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับบุคคล (น้ําหนัก 4) 1๒๙ 

9. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน (น้ําหนัก 4) 1๓๔ 

10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (น้ําหนัก 4) 1๓๘ 

11. ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน  (น้ําหนัก 4) 1๔๑ 
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ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สคร.5 ป 2557 
ตารางแสดงความสัมพันธระหวางจุดเนน/ประเด็นยุทธศาสตร/ ภารกิจหลัก  

คําอธิบาย/เปาประสงค และตัวช้ีวัด 
จุดเนน/ประเด็นยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 
คําอธิบาย ตัวชี้วัด 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 50 
1.1 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุความสําเร็จของจุดเนนท่ีกําหนดตามแผนงานปองกันควบคุมโรคปงบประมาณ 2557 
นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15 

จุดเนนดานท่ี 1 การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน 
HL4 โรคติดตอ  HL404 โรคหัด การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาโรคหัด

ท้ังหมด ยกเวนคายาฯ 
(มาตรการ: เรงรัดระดับความครอบคลุม
การไดรับวัคซีน MMR ในกลุมเปาหมาย) 

1.1.1 รอยละเฉลี่ยของการบรรลุ
เปาหมายเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยตาม
ภารกิจของกรมควบคุมโรค  
1) รอยละของเด็กอายุ 0-2 ป ไดรับวัคซีน

ทุกชนิดตามเกณฑ(ยกเวน MMR) 
2) รอยละของเด็กอายุ 0-2ป ไดรับวัคซีน

MMRตามเกณฑ 

3) รอยละของเด็กอายุ 3-5 ป ไดรับ
วัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ 

HL2 โรคไมติดตอ
และปจจัยเสี่ยง 

HL202 ควบคุม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

การดําเนินงานเพ่ือปองกัน ควบคุม
ปจจัยเสี่ยงตอการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  

1.1.2 ความชุกของผูบรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในประชากรอายุ 15-19 ป 
ณ ป 2557 ของจังหวัดท่ีรับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 1 จากขอมูลความชุก
ของผูบริโภครายจังหวัด ป 2554  

HL204 บาดเจ็บ: 
อุบัติเหตุทางถนน 

การดําเนินงานเพ่ือปองกัน ควบคุม
ปจจัยเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน  

HL201 โรคหลอด
เลือดและเบาหวาน 

การดําเนินงานเพ่ือปองกัน ควบคุม
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
และเบาหวาน 

1.1.4 ระดับความสําเร็จในการลดอัตรา
ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

HL4โรคติดตอ  HL404 โรคหัด การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาโรคหัด
ท้ังหมด ยกเวนคายาฯ 

1.1.5 อัตราการปวยดวยโรคหัดในเด็ก
อายุต่ํากวา 5 ป  

NHL5 โรคและ
ภัยสุขภาพท่ีไมใช
จุดเนน/ปญหาใน
ทองท่ี  

NHL511 อาหาร
และนํ้า 

การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาโรคและ
ภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี ตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายเพ่ือควบคุมการเกิดโรคไมให
เปนปญหาสาธารณสุข  

1.1.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเพ่ือลดเหตุการณระบาดดวย
โรคอาหารเปนพิษ 

HL4 โรคติดตอ HL402 วัณโรค การดําเนินงานเพ่ือปองกันควบคุมโรค 
และแกไขปญหาวัณโรคเชิงรุกในพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

1.1.7 อัตราความสําเร็จของการรักษา
วัณโรค  

HL403 เอดสและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

การดําเนินงานเพ่ือปองกัน ควบคุมโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน
ประชากรกลุมเปาหมายเฉพาะ 

1.1.8 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเพ่ือลดอัตราปวยโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 

NHL5 โรคและ
ภัยสุขภาพท่ีไมใช
จุดเนน/ปญหาใน
ทองท่ี 

NHL505 ติดเช้ือใน
โรงพยาบาล 

การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาโรคและ
ภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี ตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายเพ่ือควบคุมการเกิดโรคไมให
เปนปญหาสาธารณสุข 
 

1.1.9 ระดับความสําเร็จของการเก็บ
ขอมูลอัตราชุกของการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล  



 ข 

จุดเนน/ประเด็นยุทธศาสตร/ 
ภารกิจหลัก 

คําอธิบาย ตัวชี้วัด 

HL3 โรคจาก
อาชีพและ
สิ่งแวดลอม 

HL301 โรคจาก
การประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรกรรม 

การดําเนินงานเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพในกลุมเกษตรกรรม 

1.1.10 ระดับความสําเร็จของการ 
ดําเนินงานเพ่ือใหเกษตรกรมีผลตรวจ
พบวาเสี่ยง และ/หรือไมปลอดภัยไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนด  

NHL2 การเตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ  โรคอุบัติใหม 
และภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีชายแดน และ
ระหวางประเทศ 

1.1.12 ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาตามกฎอนามัย
ระหวางประเทศ พ.ศ.2548 ของดาน
ชองทางเขาออกระหวางประเทศ 
1.1.13 ระดับความสําเร็จของจังหวัด
ชายแดนท่ีเปนเปาหมายผานเกณฑการ
ประเมินท่ีกําหนด 

1.2 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ีกําหนด 
นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา และรวมมือ
กับเครือขายภาคีภายในและนานาชาติ 
รวมท้ังสนับสนุนพ้ืนท่ีดําเนินการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
อยางเขมแข็งและยั่งยืน 

เปาประสงค 1.1 องคกรทุกระดับ 
สามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อน 
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค/ภัย
สุขภาพ และการบังคับใชกฎหมายเพ่ือ
ลดปญหาท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ
ประชาชน ทําใหทุกอําเภอ ทุกจังหวัด 
และประเทศมีระบบควบคุมโรคท่ี
เขมแข็งและยั่งยืน 

1.2.1 จํานวนจังหวัดท่ีผานเกณฑ
คุณภาพเบ้ืองตนการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสื่อสารสาธารณะ
และประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและไดผล 
เพ่ือปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เปาประสงค 3.1 ระบบสื่อสาร
สาธารณะ ประชาสัมพันธ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเพ่ือการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1.2.2 ระดับความสําเร็จในการ  
ดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมาย มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีกําหนด (SM312) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเตรียมความพรอม 
และการดําเนินการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในสถานการณฉุกเฉิน และ
ภัยพิบัติอยางรวดเร็ว ตามความตองการ 

เปาประสงค 4.1 มีกลไกการจัดการ
เตรียมความพรอมและบูรณาการระบบ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัย
สุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 

1.2.3 ระดับความสําเร็จของการมีกลไก
และข้ันตอนการบริหารจัดการการ
เตรียมความพรอม และการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบ
บูรณาการตามเกณฑท่ีกําหนด  
(SM411) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของการเฝาระวัง 
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศตามมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 5.1 มีกลไกการพยากรณ
โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมและ
การติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรของการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศตามาตรฐานสากล 

1.2.4 ระดับความสําเร็จของการ
พยากรณโรคและภัยสุขภาพ ท่ีมี
คุณภาพ (SM511) 

1.3 กลุมตัวชี้วัดท่ีหนวยงานเพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลักของหนวยงาน 
นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20 
  1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

หองปฏิบัติการผานการรับรองคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (หนวยงานท่ีผานการ
รับรองมาตรฐาน) (นํ้าหนัก 10) 
 



 ข 

จุดเนน/ประเด็นยุทธศาสตร/ 
ภารกิจหลัก 

คําอธิบาย ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตรของตัวช้ีวัดกรม
ควบคุมโรค: ยุทธศาสตรท่ี 3 การสื่อสาร
สาธารณะและประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง
และไดผล เพ่ือปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

เปาประสงค 3.1 ระบบสื่อสาร
สาธารณะ ประชาสัมพันธ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเพ่ือการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1.3.2 ระดับความสําเร็จในการรับทราบ
และมีความรูของประชาชน
กลุมเปาหมายเรื่องโรคและ ภัยสุขภาพท่ี
สําคัญของกรมฯ (SM311)  
(นํ้าหนัก 5) 

ประเด็นยุทธศาสตรของตัวช้ีวัดหนวยงาน: 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการเชิงระบบ
รวมกับภาคีเครือขาย 

เปาประสงค 2.3 ภาคีเครือขายมีการ
ดําเนินงานเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพ อยางเปนระบบ 

1.3.3 ระดับความสําเร็จของการมีสวน
รวม ในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ  (BSC123) 
(นํ้าหนัก 5) 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10 

● ความพึงพอใจของผูรับบริการ   2.1 สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใช
ผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
ของหนวยงาน (นํ้าหนัก 10) 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20 

● การบริหารงบประมาณ   3. รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายรวม (นํ้าหนัก 5) 

● การประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
บัญชี  
 

 4. ระดับความสําเร็จของการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวย
เบิกจาย (นํ้าหนัก 5) 

● การติดตามการดําเนินงาน 
 

 5. ระดับความสําเร็จของการติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด (นํ้าหนัก 5) 

● การบรรลุเปาหมายตามผลผลิต  6. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณป 2557 ของ

หนวยงาน (นํ้าหนัก 5)  
มิติท่ี 4 มิติดานพัฒนาองคกร นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20 

● การพัฒนาองคกร   7. ระดับความสําเร็จของหนวยงานใน
การดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได
ตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด
(นํ้าหนัก 4) 

● การวางแผนเชิงยุทธศาสตร   8. ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวช้ีวัดระดับองคกรสูระดับบุคคล 
(นํ้าหนัก 4) 

● การจัดการความรู   9. ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูของหนวยงาน (นํ้าหนัก 4) 

● การพัฒนาบุคลากร   10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร (นํ้าหนัก 4) 

● การพัฒนาระบบฐานขอมูล  11. ระดับความสําเร็จของการนําขอมูล
จากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน  
(นํ้าหนัก 4) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

 
 
วิสัยทัศน 

เปนองคกรช้ันนําระดับประเทศดานวิชาการ และพัฒนาเครือขายใหมีการจัดการเชิงระบบ ในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพภายใน     ป 2557 
 
พันธกิจ 

เปนองคกรช้ันนําที่ทําหนาที่รับผิดชอบการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 โดยปฏิบัติภารกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ พ.ศ. 2552 ดวยวิธีการดังน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
3. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและ

บริเวณชายแดนเพื่อการปองกันโรคระหวางประเทศ  
5. เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ 

 1. พัฒนาศูนยเรียนรูการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในชุมชน   

2. ผลักดันให อปท. มีการกําหนดนโยบายระดับทองถ่ินในการปองกันควบคุมโรคฯ 

3. พัฒนาไปสูการเปน Excellence Center ดานการปองกันควบคุมโรค (องคความรู นวัตกรรม ขอมูล ศูนยพยากรณการเกิดโรค) 

แผนปฏิบัติราชการ หนวยงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
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4. พัฒนาภาคีเครือขายใหสามารถจัดการเชิงระบบในการปองกันควบคุมโรคฯ 

5. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค ฯ 

6. พัฒนาสมรรถนะเครือขายในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข 

7. พัฒนาองคความรูหรือเทคโนโลยีดานการปองกันควบคุมโรคอุบัติใหม/อุบัติใหมซ้ํา 

8. พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA 

9. สรางคานิยม สงเสริมขวัญกําลังใจและระบบสวัสดิการใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

10. เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถดาน IT ใหกับบุคลากร 
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หนวยงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร/ 
ภารกิจหลัก 

เปา 
ประสงค 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย   
ป 2557 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ ๕๐ 

     
 

  1. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญของ
กรมควบคุมโรค และภารกิจหลักของ
หนวยงาน 

50           

    1.1  รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
ความสําเร็จของจุดเนนที่กําหนดตาม
แผนงานปองกันควบคุมโรคปงบประมาณ 
2557 

15  เริ่มดําเนินการในป 2557        

    1.1.1 
 

รอยละเฉล่ียของการบรรลุเปาหมายเด็ก
ท่ีมีพัฒนาการสมวัยตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค  

3 
 

 เริ่มดําเนินการในป 2557        

 
 

1) รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปไดรับ
วัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ(ยกเวน MMR) 

2) รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปไดรับ
วัคซีน MMR ตามเกณฑ 

3) รอยละของเด็กอายุ 3-5 ปไดรับ
วัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ 

 

1 
 

1 
 

1 

รอยละ 90 
 

รอยละ 95 
 

รอยละ 90 

เริ่มดําเนินการในป 2557 86 
 
93 
 

86 

88 
 
94 
 

88 

90 
 
95 
 

90 

92 
 
96 
 

92 
 

94 
 

97 
 

94 

  



-ง- 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร/ 
ภารกิจหลัก 

เปา 
ประสงค 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย   
ป 2557 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
    1.1.2 

 
ความชุกของผูบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
ในประชากรอายุ ๑๕ - ๑๙ ป ณ ป 
๒๕๕๗ของจังหวัดท่ีรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นไมเกิน
รอยละ ๑ จากขอมูลความชุกของผูบริโภค
จังหวัด ป ๒๕๕๔ 

1 รอยละ 
+1.0 

เริ่มดําเนินการในป 2557 +2.0 +1.5 +1.0 +0.5 0   

    1.1.3 ระดับความสําเร็จของการ 
ดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน 

1 ขั้นตอน 5 เริ่มดําเนินการในป 2557 1 2 3 4 5   

    1.1.4 ระดับความสําเร็จในการลดอัตราตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ 

1 ขั้นตอน 5 เริ่มดําเนินการในป 2557 1 2 3 4 5   

     1.1.5 อัตราการปวยดวยโรคหัดในเด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป  
 
 

1 ไมเกิน 20 
ตอแสน
ประชากร
เด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป 

29.43 44.49 19.23* 22 ตอแสน
ประชากร
เด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป 

21 ตอแสน
ประชากร
เด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป 

20 ตอแสน
ประชากร
เด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป 

19 ตอแสน
ประชากร
เด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป 

18 ตอแสน
ประชากร
เด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป 

  

    1.1.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
เพ่ือลดเหตุการณระบาดดวยโรคอาหาร
เปนพิษ 

๑ ขั้นตอน 5 เริ่มดําเนินการในป 2557 1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

  

    1.1.7 อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค 1 รอยละ 87     85 
(24,464/ 
28,661) 

    85 
(18,223/ 
21,427) 

     84 
(15,041/ 
17,952) 

รอยละ 
86 

รอยละ 
87 

รอยละ 
88 

รอยละ 
89 

รอยละ 
90 

  

    1.1.8 
 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
เพ่ือลดอัตราปวยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

1 ขั้นตอน 5 เริ่มดําเนินการในป 2557 

 

1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

  

    1.1.9 ระดับความสําเร็จของการเก็บขอมูล

อัตราชุกของการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 

1 ขั้นตอน 5 
 

เริ่มดําเนินการในป 2557 1 2 3 4 5   

    1.1.10 ระดับความสําเร็จของการ ดําเนินงาน

เพ่ือใหเกษตรกรมีผลตรวจพบวาเส่ียง 

1 ขั้นตอน 5 เริ่มดําเนินการในป 2557 1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร/ 
ภารกิจหลัก 

เปา 
ประสงค 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย   
ป 2557 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
และ/หรือไมปลอดภัยไดตามเปาหมายท่ี

กําหนด 

    1.1.12 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 
พ.ศ.2548 ของดานชองทางเขาออก
ระหวางประเทศ 

๒ ขั้นตอน 5 เริ่มดําเนินการในป 2557 1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

  

    1.1.13  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมาย
ผานเกณฑการ ประเมินท่ีกําหนด 

1 ขั้นตอน 5 เริ่มดําเนินการในป 2557 1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

  

    1.2  รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของ 
 การบรรลุความสําเร็จตาม 
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่กําหนด 

15     

    1.2.1 จํานวนจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพ
เบ้ืองตนการบริหารจัดการและ
ขับเคล่ือนการปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบยั่งยืน 

4 จํานวน - - รอขอมูล 1 
 

2 3 4 4   

    1.2.2 ระดับความสําเร็จในการ  ดําเนินการให
ประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม   
สุขภาพท่ีกําหนด  

3 ขั้นตอน 5 74.3 70.36 รอขอมูล 1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

  

    1.2.3 ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและ
ขั้นตอนการบริหารจัดการการเตรียม
ความพรอม และการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบ
บูรณาการตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

4 ขั้นตอน 5 - 5 รอขอมูล  1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

  

    1.2.4 ระดับความสําเร็จของการพยากรณโรค
และภัยสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพ 

4 ขั้นตอน 5 เร่ิมใชตัวชี้วัดนี้ป  
พ.ศ.2554 

รอขอมูล  1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร/ 
ภารกิจหลัก 

เปา 
ประสงค 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย   
ป 2557 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
    1.3 กลุมตัวชี้วัดที่หนวยงานเพิ่มเติมตาม

บทบาทภารกิจหลักของหนวยงาน 
20            

    1.3.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
หองปฏิบัติการผานการรับรองคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (หนวยงานท่ีผานการ
รับรองมาตรฐาน) 

10 ขั้นตอน ๒ เริ่มดําเนินการในป 2557 1 
 

1 1+2 1+2 1+2  

    1.3.๒ ระดับความสําเร็จในการรับทราบและมี

ความรูของประชาชนกลุมเปาหมายเรื่อง

โรคและ ภัยสุขภาพท่ีสําคัญของกรมฯ 

๕ ขั้นตอน 5 เริ่มดําเนินการในป 2557 1 
 

2 3 4 5 ตัวชี้วัดท่ี
หนวยงาน

เลือกเพ่ิมเติม
ตามบทบาท

ภารกิจ 
    1.3.๓ ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม ใน

การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรค/ภัยสุขภาพ 

๕ ขั้นตอน 5 เริ่มดําเนินการในป 2557 1 
 

2 3 4 5 

การประเมินคุณภาพการใหบริการ  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ ๑๐ 
    2. ความพึงพอใจในผลิตภัณฑของกรม

ควบคุมโรค 
10          

    2.1 สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใช
ผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
ของกรมควบคุมโรค  

10 รอยละ 80 ๘๔.๖ - รอขอมูล 76 78 80 82 84   

  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ ๒๐ 
    3. รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายรวม 
5            

     ไตรมาสท่ี ๑  รอยละ ๒๒ - - - 20 21 22 23 24   
     ไตรมาสท่ี ๒  รอยละ ๔๖ ๕๐.๒๐ - 62.43 44 45 46 47 48   
     ไตรมาสท่ี ๓  รอยละ ๗๐ ๗๓.๕๙ - ๘๐.๒๖ 68 69 70 71 72   
     ไตรมาสท่ี ๔  รอยละ 9๕ ๙๙.๖๙ - ๙๙.๙๙ 93 94 95 96 97   
    4. ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจาย 
5 ขั้นตอน 5 5 5 รอขอมูล 1 2 3 4 5   
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร/ 
ภารกิจหลัก 

เปา 
ประสงค 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย   
ป 2557 

ขอมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
    5. ระดับความสําเร็จของการติดตามการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

5 ขั้นตอน 5 5 5 รอขอมูล  1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

  

      6. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณป 
2557 ของหนวยงาน 

5 ขั้นตอน 5 เปนตัวชี้วัดใหมในป 2557 
 

1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

 

การพัฒนาองคการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ ๒๐  
  7. ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการ

ดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตาม
เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

4 ขั้นตอน 5  เปนตัวชี้วัดใหมในป 2557 
 
 

1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

 

8. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด
สูระดับบุคคล 

4 ขั้นตอน 5 5 5 รอขอมูล 1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

 

  9. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู
ของหนวยงาน 

4 ขั้นตอน 4 -  5 รอขอมูล  1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4  

  10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

4 ขั้นตอน 5 เปนตัวชี้วัดใหมในป 2557 
 

1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

 

  11. ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน 

4 ขั้นตอน 5 เปนตัวชี้วัดใหมในป 2557 
 

1 
 

1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

 

รวมน้ําหนัก 100  

 



 มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 50 

๑.๑ รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุความสําเร็จของจุดเนนท่ีกําหนดตามแผนงานปองกันควบคุมโรค
ปงบประมาณ 2557 น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15  

1.1.1 รอยละเฉลี่ยของการบรรลุเปาหมายเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยตามภารกิจของกรมควบคุมโรค 

1) รอยละของเด็กอายุ 0-2 ป ไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ (ยกเวน MMR) (น้ําหนัก  ๑)  

2) รอยละของเด็กอายุ 0-2ป ไดรับวัคซีน  MMR ตามเกณฑ  (น้ําหนัก  ๑)  

3) รอยละของเด็กอายุ 3-5 ป ไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ  (น้ําหนัก  ๑)  

1..1..2  ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ 15-19 ป ณ ป 2557 ของจังหวัดท่ีรับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 1 จากขอมูลความชุกของผูบริโภครายจังหวัด ป 2554 (น้ําหนัก  ๑)  
 
 
1.1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน  (น้ําหนัก  ๑)  

1.1.4 ระดับความสําเร็จในการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (น้ําหนัก ๑)  

1.1.5 อัตราการปวยดวยโรคหัดในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป  (น้ําหนัก  ๑)  

1.1.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือลดเหตุการณระบาดดวยโรคอาหารเปนพิษ (น้ําหนัก ๑)  

1.1.7 อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (น้ําหนัก ๑)   

1.1.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือลดอัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  (น้ําหนัก ๑)  

1.1.9 ระดับความสําเร็จของการเก็บขอมูลอัตราชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล  (น้ําหนัก  ๑) 

1.1.10 ระดับความสําเร็จของการ ดําเนินงานเพ่ือใหเกษตรกรมีผลตรวจพบวาเสี่ยง และ /หรือไมปลอดภัยได
ตามเปาหมายท่ีกําหนด  (น้ําหนัก  ๑)  

1.1.12 ระดับความสําเร็จ การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2548 ของดานชอง
ทางเขาออกระหวางประเทศ  (น้ําหนัก  ๑) 

๑.๑.๑๓ ระดับความสําเร็จของจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด  (น้ําหนัก  ๒)  

1.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ีกําหนด   
น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15 

1.2.1 จํานวนจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพเบื้องตนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบยั่งยืน  (น้ําหนัก  ๔) 

1.2.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีกําหนด (SM312) 
(น้ําหนัก  ๓) 

1.2.3 ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและข้ันตอนการบริหารจัดการการเตรียมความพรอม และการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑท่ีกําหนด  (SM411) (น้ําหนัก  ๔)  

1.2.4 ระดับความสําเร็จของการพยากรณโรคและภัยสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพ (SM511) (น้ําหนัก  ๔)  



 มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 50 

1.3 กลุมตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานเพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลักของหนวยงาน  
น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20 

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหองปฏิบัติการผานการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ (หนวยงานท่ีผาน
การรับรองมาตรฐาน)  (น้ําหนัก 10) 

1.3.2 ระดับความสําเร็จในการรับทราบและมีความรูของประชาชนกลุมเปาหมายเรื่องโรคและ ภัยสุขภาพท่ี
สําคัญของกรมฯ  (SM311) (น้ําหนัก 5) 

1.3.3 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม ในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ  
(BSC123) (น้ําหนัก 5) 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  ปงบประมาณ 2557 

มิติที่ 1 :  ดานประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายการดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกรมควบคุมโรค 
และภารกิจหลักของหนวยงาน  
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุความสําเร็จของจุดเนนท่ีกําหนดตามแผนงานปองกันควบคุม
โรคปงบประมาณ 2557  

1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 : รอยละเฉล่ียของการบรรลุเปาหมายเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยตามภารกิจของกรมควบคุมโรค   

1) รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ (ยกเวน MMR) 

2. หนวยวัด         : รอยละ 

3. น้ําหนัก           : รอยละ 1 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

เด็กอายุ 0-2 ปไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ หมายถึง  
๔.๑ เด็กอายุครบ 1 ป ในงวดท่ีรายงานไดรับวัคซีน  BCG, DTP-HB3, OPV3  
๔.๒ เด็กอายุครบ 2 ป ในงวดท่ีรายงานไดรับวัคซีน  DTP4, OPV4, JE2  

 
5. สูตรการคํานวณผลงาน :  
 

๕.๑  เด็กอายุครบ 1 ป ในงวดท่ีรายงาน ไดรับวัคซีน BCG, DTP-HB3, OPV3  
      BCG  =  (A๑/B) X100 
  DTP-HB3  =  (A๒/B) X100 
  OPV3  =  (A๓/B) X100 
  A๑  =  จํานวนเด็กอายุครบ ๑ ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน BCG 
  A๒ = จํานวนเด็กอายุครบ ๑  ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน DTP-HB3 
  A๓  =  จํานวนเด็กอายุครบ ๑ ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน OPV3 
  B  =  จํานวนเด็กอายุครบ ๑ ป อาศัยในตําบลในงวดรายงาน 
๕.๒  เด็กอายุครบ 2 ป ในงวดท่ีรายงานไดรับวัคซีน  DTP4, OPV4, JE2  
      DTP4  = ( A๑/B) X100 
      OPV4  = ( A๒/B) X100 
      JE2  = ( A๓/B) X100 
  A๑  =  จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน DTP4 
  A๒ = จํานวนเด็กอายุครบ 2  ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน OPV4 
  A๓  =  จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน JE2 
  B  =  จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป อาศัยในตําบลในงวดรายงาน  
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6. เกณฑการใหคะแนน :   

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ 2557 

1 2 3 4 5 
รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ 
(ยกเวน MMR) 

รอยละ 86 88 90 92 94 

 

7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :  
๗.๑  เด็กท่ีอาศัยในตําบล มีอายุครบ 1 ป  ในงวดรายงาน  (เด็กเกิดในชวงเดือนเดียวกับงวดท่ีรายงาน  

แตผานมาแลว 1 ป เชน รายงานรอบ 6 เดือนแรก เด็กท่ีมีอายุครบ 1 ป ไดแก เด็กท่ีเกิดระหวาง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

๗.๒  เด็กท่ีอาศัยในตําบล มีอายุครบ 2 ป ในงวดรายงาน (เด็กเกิดในชวงเดือนเดียวกับงวดท่ีรายงาน             
แตผานมาแลว 2 ป เชน  รายงานรอบ 6 เดือนแรก เด็กท่ีมีอายุครบ 2 ป ไดแก เด็กท่ีเกิดระหวาง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) 

 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  :    

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 
รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ (ยกเวน MMR) รอยละ เปนตัวชี้วัดใหม เริ่มดําเนินการในป 2557 

 

9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
แหลงขอมูล:   
- ฐานขอมูล 21/43 แฟม ฐานขอมูล Data center ของจังหวัด หรือทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนใน

เด็กของสถานบริการ 
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 
วิธีการจัดเก็บขอมูล: บันทึกขอมูลจากโปรแกรมของสถานบริการ 
 

10. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุก 6 เดือน (ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 4 ) 
 

11. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ ฮิมหม่ันงาน  หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112 

2.นางนันทนา   แตประเสริฐ       หมายเลขโทรศัพท : 08-5611-6728  
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :    1.นางเฉลิมพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  หมายเลขโทรศัพท : 09-1016-4756 

2.นายบําเพ็ญ  เก็งขุนทด   หมายเลขโทรศัพท : 08-7961-0536  

3.ภญ.ดวงจันทร จันทรเมือง  หมายเลขโทรศัพท : 08-6248-0152 

4.นางกัลยาณี   จันธิมา    หมายเลขโทรศัพท : 08-5479-0790 
 

12. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สํานักโรคติดตอท่ัวไป    

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นางพอพิศ  วรินทรเสถียร      02 590 3196-99                       
2. นายเผด็จศักดิ์  ชอบธรรม 02 590 3196-99                       
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1๓. แนวทางการประเมินผล 

- สถานบริการทุกระดับ (รพสต. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล รพช. รพท. รพศ.) ใหบริการวัคซีนทุก
ชนิด ในกลุมเปาหมายตามแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทุกคนท่ีมาขอรับบริการ 

- สถานบริการติดตามกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับวัคซีนไมครบถวนใหไดรับวัคซีน
ครบถวนตามเกณฑอยางสมํ่าเสมอ 

- สถานบริการจัดทํารายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนครบชุดทุกชนิดในแตละกลุมเปาหมายสงให
ศูนยขอมูลระดับอําเภอ 

- ศูนยขอมูลระดับอําเภอตรวจสอบรายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนครบชุดทุกชนิดในแตละ
กลุมเปาหมายเปนรายตําบล สงให สสจ.   

- การจัดสงขอมูลความครอบคลุมการไดรับวัคซีนครบชุดทุกชนิดในแตละกลุมเปาหมายเปนรายตําบล
เปนไปตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

• สสจ. สงขอมูลความครอบคลุมการไดรับวัคซีนท่ีประมวลผลจากฐานขอมูล 21/43 แฟม 
ฐานขอมูล Data center ของจังหวัด หรือ จากทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของ
สถานบริการให สํานักงานปองกันควบคุมโรค ทุก ๖ เดือน 

• สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา สรุปรายงานสงให สํานักโรคติดตอท่ัวไป ทุก 
6 เดือน 

• สํานักโรคติดตอท่ัวไปสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงาน ทุก 6 เดือน         
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 : รอยละเฉล่ียของการบรรลุเปาหมายเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยตามภารกิจของกรมควบคุมโรค   

2) รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปไดรับวัคซีน MMR ตามเกณฑ 

2. หนวยวัด         :  รอยละ 

3. น้ําหนัก           : รอยละ 1 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :   

เด็กอายุ 0-2 ปไดรับวัคซีน MMR ตามเกณฑ หมายถึง เด็กอายุครบ 1 ป ในงวดท่ีรายงาน ไดรับวัคซีน MMR 
 

5. สูตรการคํานวณผลงาน :  
 

   เด็กอายุครบ 1 ป ในงวดท่ีรายงาน ไดรับวัคซีน MMR 
     MMR  =   (A/B) X 100 
 A = จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน MMR 
 B = จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป อาศัยในตําบลในงวดรายงาน 

 

6. เกณฑการใหคะแนน :   

ตัวช้ีวัด 
หนวย
วัด 

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ 2557 
1 2 3 4 5 

รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปไดรับวัคซีน MMR ตามเกณฑ รอยละ 93 94 95 96 97 
 

7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : (ถามี) 
เด็กท่ีอาศัยในตําบล มีอายุครบ 1 ป  ในงวดรายงาน  (เด็กเกิดในชวงเดือนเดียวกับงวดท่ีรายงาน  

แตผานมาแลว 1 ป เชน รายงานรอบ 6 เดือนแรก เด็กท่ีมีอายุครบ 1 ป ไดแก เด็กท่ีเกิดระหวางวันท่ี 1 
ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  :    

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 
2554 2555 2556 

รอยละของเด็กอายุ 0-2 ปไดรับวัคซีน MMR ตามเกณฑ รอยละ เปนตัวชี้วัดใหม เริ่มดําเนินการในป 2557 

  
9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

แหลงขอมูล:   
- ฐานขอมูล 21/43 แฟม ฐานขอมูล Data center ของจังหวัด หรือทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนใน

เด็กของสถานบริการ 
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 
วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  บันทึกขอมูลจากโปรแกรมของสถานบริการ  
 

10. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  : ทุก 6 เดือน  
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11. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ ฮิมหม่ันงาน  หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112 

2.นางนันทนา   แตประเสริฐ       หมายเลขโทรศัพท : 08-5611-6728  
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :    1.นางเฉลิมพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  หมายเลขโทรศัพท : 09-1016-4756 

2.นายบําเพ็ญ  เก็งขุนทด   หมายเลขโทรศัพท : 08-7961-0536  

3.ภญ.ดวงจันทร จันทรเมือง  หมายเลขโทรศัพท : 08-6248-0152 

4.นางกัลยาณี   จันธิมา    หมายเลขโทรศัพท : 08-5479-0790 
  
12. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สํานักโรคติดตอท่ัวไป    

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นางพอพิศ  วรินทรเสถียร      02 590 3196-99                       
2. นายเผด็จศักดิ์  ชอบธรรม 02 590 3196-99                       

 

13. แนวทางการประเมินผล 

- สถานบริการทุกระดับ (รพสต. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล รพช. รพท. รพศ.) ใหบริการวัคซีนทุก
ชนิดในกลุมเปาหมายตามแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทุกคนท่ีมาขอรับบริการ 

- สถานบริการติดตามกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับวัคซีนไมครบถวนใหไดรับวัคซีน
ครบถวนตามเกณฑอยางสมํ่าเสมอ 

- สถานบริการจัดทํารายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนครบชุดทุกชนิดในแตละกลุมเปาหมายสงให
ศูนยขอมูลระดับอําเภอ 

- ศูนยขอมูลระดับอําเภอตรวจสอบรายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนครบชุดทุกชนิดในแตละ
กลุมเปาหมายเปนรายตําบล สงให สสจ.   

- การจัดสงขอมูลความครอบคลุมการไดรับวัคซีนครบชุดทุกชนิดในแตละกลุมเปาหมายเปนรายตําบล
เปนไปตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

• สสจ. สงขอมูลความครอบคลุมการไดรับวัคซีนท่ีประมวลผลจากฐานขอมูล 21/43 แฟม 
ฐานขอมูล Data center ของจังหวัด หรือ จากทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของ
สถานบริการให สํานักงานปองกันควบคุมโรค ทุก ๖ เดือน 

• สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา สรุปรายงานสงให สํานักโรคติดตอท่ัวไป ทุก 
6 เดือน  

• สํานักโรคติดตอท่ัวไปสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงาน ทุก 6 เดือน   
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 : รอยละเฉล่ียของการบรรลุเปาหมายเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยตามภารกิจของกรมควบคุมโรค   

 3) รอยละของเด็กอายุ 3-5 ปไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ 

2. หนวยวัด           :  รอยละ  

3. น้ําหนัก             : รอยละ 1  

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

เด็กอายุ 3 - 5 ปไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ หมายถึง  
๔.๑ เด็กอายุครบ 3 ป ในงวดท่ีรายงานไดรับวัคซีน  JE3 
๔.๒ เด็กอายุครบ 5 ป ในงวดท่ีรายงานไดรับวัคซีน  DTP5, OPV5  
 

5. สูตรการคํานวณผลงาน :  
 

๕.๑  เด็กอายุครบ 3 ป ในงวดท่ีรายงาน ไดรับวัคซีน  JE3 
      JE3  =  (A/B) X100 
  A  =  จํานวนเด็กอายุครบ ๓ ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน JE3 
  B  =  จํานวนเด็กอายุครบ ๓ ป อาศัยในตําบลในงวดรายงาน 
๕.๒  เด็กอายุครบ 5 ป ในงวดท่ีรายงานไดรับวัคซีน  DTP5, OPV5 
      DTP5  = ( A๑/B) X100 
      OPV5  = ( A๒/B) X100     
  A๑  =  จํานวนเด็กอายุครบ ๕ ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน DTP5 
  A๒ = จํานวนเด็กอายุครบ ๕  ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน OPV5 
  B  =  จํานวนเด็กอายุครบ ๕ ป อาศัยในตําบลในงวดรายงาน  

  
6. เกณฑการใหคะแนน :   
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ 2557 

1 2 3 4 5 
รอยละของเด็กอายุ 3-5 ปไดรับวัคซีนทุกชนิดตาม
เกณฑ 

รอยละ 86 88 90 92 94 

 

7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : (ถามี) 
๗.๑  เด็กท่ีอาศัยในตําบล มีอายุครบ 3 ป ในงวดรายงาน (เด็กเกิดในชวงเดือนเดียวกับงวดท่ีรายงาน แต

ผานมาแลว 3 ป เชน รายงานรอบ 6 เดือนแรก เด็กท่ีมีอายุครบ 3 ป ไดแก เด็กท่ีเกิดระหวางวันท่ี 
1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) 

๗.๒  เด็กท่ีอาศัยในตําบล มีอายุครบ 5 ป ในงวดรายงาน (เด็กเกิดในชวงเดือนเดียวกับงวดท่ีรายงาน            
แตผานมาแลว 5 ป เชน รายงานรอบ 6 เดือนแรก เด็กท่ีมีอายุครบ 5 ป ไดแก เด็กท่ีเกิดระหวาง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) 
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8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  :    

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 
2554 2555 2556 

รอยละของเด็กอายุ 3-5 ปไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ รอยละ เปนตัวชี้วัดใหม เริ่มดําเนินการในป 2557 
 

9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
แหลงขอมูล:   
- ฐานขอมูล 21/43 แฟม ฐานขอมูล Data center ของจังหวัด หรือทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนใน

เด็กของสถานบริการ 
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 
วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  บันทึกขอมูลจากโปรแกรมของสถานบริการ  
 

10. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  ทุก 6 เดือน  
 

11. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ ฮิมหม่ันงาน  หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112 

2.นางนันทนา   แตประเสริฐ       หมายเลขโทรศัพท : 08-5611-6728  
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :    1.นางเฉลิมพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  หมายเลขโทรศัพท : 09-1016-4756 

2.นายบําเพ็ญ  เก็งขุนทด   หมายเลขโทรศัพท : 08-7961-0536  

3.ภญ.ดวงจันทร จันทรเมือง  หมายเลขโทรศัพท : 08-6248-0152 

4.นางกัลยาณี   จันธิมา    หมายเลขโทรศัพท : 08-5479-0790 
  

12. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สํานักโรคติดตอท่ัวไป    

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นางพอพิศ  วรินทรเสถียร      02 590 3196- 99  

E-mail : porpit@health.moph.go.th                      
2. นายเผด็จศักดิ์  ชอบธรรม 02 590 3196-99                       

E-mail : ou056@yahoo.com 
 

13. แนวทางการประเมินผล 

- สถานบริการทุกระดับ (รพสต. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล รพช. รพท. รพศ.) ใหบริการวัคซีน             
ทุกชนิดในกลุมเปาหมายตามแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทุกคนท่ีมาขอรับบริการ 

- สถานบริการติดตามกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับวัคซีนไมครบถวนใหไดรับวัคซีน
ครบถวนตามเกณฑอยางสมํ่าเสมอ 

- สถานบริการจัดทํารายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนครบชุดทุกชนิดในแตละกลุมเปาหมายสงให
ศูนยขอมูลระดับอําเภอ 

- ศูนยขอมูลระดับอําเภอตรวจสอบรายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนครบชุดทุกชนิดในแตละ
กลุมเปาหมายเปนรายตําบล สงให สสจ.   

- การจัดสงขอมูลความครอบคลุมการไดรับวัคซีนครบชุดทุกชนิดในแตละกลุมเปาหมายเปนรายตําบล
เปนไปตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
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• สสจ. สงขอมูลความครอบคลุมการไดรับวัคซีนท่ีประมวลผลจากฐานขอมูล 21/43 แฟม 
ฐานขอมูล Data center ของจังหวัด หรือ จากทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของ
สถานบริการให สํานักงานปองกันควบคุมโรค ทุก ๖ เดือน 

• สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นคราชสีมา สรุปรายงานสงให สํานักโรคติดตอท่ัวไป ทุก 
6 เดือน 

• สํานักโรคติดตอท่ัวไปสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงาน ทุก 6 เดือน          
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.๒: ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ ๑๕ - ๑๙ ป ณ ป ๒๕๕๗ ของ

จังหวัดท่ีรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ ๑ จากขอมูลความชุกของผูบริโภครายจังหวัดป ๒๕๕๔ 

๒. หนวยวัด : รอยละ 

๓. น้ําหนัก   : รอยละ ๑  

๔. คําอธิบาย  :    

 ๔.๑ ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง ผูท่ีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในรอบ ๑๒ เดือนท่ีผาน
มา 

๔.๒ ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  หมายถึง จํานวนของผูดื่มแอลกอฮอลเปรียบเทียบตอ 
๑๐๐ คน ในประชากรอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ในรอบ ๑๒ เดือนท่ีผานมา 

 แนวทางการดําเนินงานท่ี สคร. ควรดําเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานให ความชุกของผูบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ ๑๕ - ๑๙ ป ณ ป ๒๕๕๗ ของจังหวัดท่ีรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ ๑ 

๑. จัดทําสถานการณขอมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรายจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือเปนขอมูล
สนับสนุนการดําเนินงานใหจังหวัด 

๒. ผลักดันใหมีการประชุมและติดตามการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด 
และกรุงเทพฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของจังหวัด อยางนอยปละ ๔ ครั้ง 

๓. ผลักดัน สนับสนุน ชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีหรือเง่ือนไขการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมเติม 
(งานเทศกาล หรืองานประเพณี) 

๔. ดําเนินการถอดบทเรียน ระหวางชุมชน ในการจัดการกับปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับพ้ืนท่ี
(รานคาตนแบบ ผูประกอบการตนแบบ) เพ่ือใชเปนกรณีศึกษาตัวอยางใหกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆตอไป 

๕. ผลักดัน สนับสนุนใหมีการจัดทําประชาคมเพ่ือกําหนดแผนชุมชนในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
รวมกันของคนในชุมชน 

๖. พัฒนาการประชาสัมพันธกฎหมาย หรือโทษ พิษ ภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสื่อทองถ่ิน และกล
ยุทธในการทําตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

๗. จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายโดยรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี  รวมถึงผลักดันใหมี
การดําเนินการตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ทองถ่ินแล
ภาคประชาชน 

๘. จัดการประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือขายเยาวชนในการเฝาระวัง ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
เพ่ือเปนกลุมเยาวชนตัวอยางในพ้ืนท่ีและขยายเครือขายเยาวชนในพ้ืนท่ีตอไป 

๙. จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาท่ีในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพ้ืนท่ี
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

๑๐. ผลักดัน  สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินควบคุมการออกใบอนุญาตการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเพ่ือจํากัดความหนาแนนของจุดขาย 
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๕. สูตรการคํานวณ : 

(A1- B1)+ (A2- B2)+(A3- B3)+....... (AN- BN) 

N 

คําอธิบาย 

A คือ ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ ๑๕ - ๑๙ปของจังหวัดท่ีรับผิดชอบ ป 2557 

B คือ ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ ๑๕ - ๑๙ปของจังหวัดท่ีรับผิดชอบ ป 2554 

N คือ จํานวนจังหวัดในความรับผิดชอบของสคร. 

หมายเหตุ : ใหใชสัญลักษณ  A1  A2 ……, B1 B2……  เรียงตามจํานวนจังหวัดท่ีสคร.รับผิดชอบ 

๖) เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากร

อายุ ๑๕ - ๑๙ ป ณ ป ๒๕๕๗ของจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ ๑ จากขอมูลความชุกของ

ผูบริโภครายจังหวัดป ๒๕๕๔ 

รอยละ +๒.๐ +๑.๕ +๑.๐ +๐.๕ ๐ 

 
๗. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :(ถามี) 
 

๘. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด:  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ประชากรอายุ ๑๕ - ๑๙ ป ณ ป ๒๕๕๗ของ
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ ๑ 
จากขอมูลความชุกของผูบริโภครายจังหวัดป ๒๕ 

รอยละ เริ่มใชตัวช้ีวัดน้ี ป ๒๕๕๗ 

*หมายเหตุ : รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
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๙.  แหลงขอมูล /วิธีการจัดเก็บขอมูล:   

- จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา  

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  ทุก ๓ ป 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ ดําเนินการดังนี้ 

  ๑ ไตรมาส ๑ สคร. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยแนบกับ

รายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  ๒ ไตรมาส ๒ สคร. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยแนบกับ

รายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 

  ๓ ไตรมาส ๓ สคร.รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยแนบกับ

รายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 ๔ ไตรมาส ๔ สคร.รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยแนบกับ

รายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 

 

๑๐. ผูกํากับตัวช้ีวัด:  1.นางรัตนาภรณ  ฮิมหม่ันงาน  หมายเลขโทรศัพท: 08-9845-3112 
        2.นางเปรมปรีดิ์           ชวนะนรเศรษฐ หมายเลขโทรศัพท: 08-1264-8770 
      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด:  1.นายพิเชษฐ    จูมเกตุ   หมายเลขโทรศัพท: 08-9122-5227 
      2.นางชาลิดา              โสรัตน  หมายเลขโทรศัพท: 08-7776-6624  
  
 
 
 
 
 
ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลอายุ ๑๕-๑๙ ป ป ๒๕๕๔  

สคร. จังหวัด 
ความชุกของผูบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอายุ ๑๕-๑๙ ป 

ป ๒๕๕๔ 
๕ นครราชสีมา ๑๗.๗ 

 ชัยภูม ิ ๑๔ 

 บุรีรัมย ๑๓.๔ 

 สุรินทร ๑๕.๓ 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด: นายแพทยสมาน  ฟูตระกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เบอรติดตอ  :๐๒๕๙๐๓๐๙๗  

ผูจัดเก็บขอมูล: นางสาวสิริกุล  วงษสิริโสภาคย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เบอรติดตอ  :  ๐๒๕๙๐๓๓๗๓  
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แบบประเมินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับจังหวัด 

 

ประเด็นประเมิน มี ไมมี 

๑. การประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด   
๑) สถานการณเก่ียวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในจังหวัด   
๒) ปญหาในจังหวัดเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเรงตองดําเนินการ เชน 

อุบัติเหตุจราจร ความรุนแรง อาชญากรรม ปญหาสังคม อันเนื่องจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

  

๓) ผลการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในจังหวัด(รายละเอียดตามขอ ๒)   
๔) มาตรการเรงรัดดําเนินการ และแผนการดําเนินงาน   
๕) แผนปฏิบัติงาน๓ เดือน   
๖) มาตรการระยะยาว   
๗) แผนปฏิบัติงานระยะยาว   
๘) มาตรการท่ีเสนอกลับมายังกระทรวงสาธารณสุข    
๙) ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ   

๒. การดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของจังหวัด   
๑) การใหความรู   
๒) การสรางคานิยมใหม   
๓) การใชมาตรการทางสังคม    
๔) การควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

๔.๑ การหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนด   
๔.๒ การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนด   
๔.๓ การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะท่ีกฎหมายกําหนด   
๔.๔ การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัน เวลา ท่ีกฎหมายกําหนด   
๔.๕ การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ   
๔.๖ การหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามท่ีกฎหมายกําหนด   

๕) การใชมาตรการทางกฎหมาย   
๕.๑ การเฝาระวังการฝาฝนกฎหมาย ตรวจเตือน จับกุม ดําเนินคดี   
๕.๒ การตรวจเตือน เพ่ือใหความรูแกรานคา สถานประกอบการ   
๕.๓ การจับกุม   
๕.๔ การเปรียบเทียบปรับ   
๕.๕ การดําเนินคดี   

๖) สถานศึกษามีการควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอบสถานศึกษา    
๗) การพัฒนาเครือขายเยาวชน   
๘) การสรางเครือขายเยาวชนในการเฝาระวัง ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล    
๙) อ่ืนๆ (ระบุ)   

เอกสารแนบ ๒ 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา 13 
 

1.ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.3: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน 
2.หนวยวัด: ข้ันตอน 
3.น้ําหนัก :  รอยละ 1 
4. คําอธิบาย : 

4.1 อุบัติเหตุทางถนน  หมายถึง อุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะท่ีออกแบบในการขนสงบุคคลหรือสิ่งของ ท่ี
เกิดข้ึนบนทางหลวงสาธารณะ ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ท้ังท่ีเปนผูขับข่ี ผูโดยสาร หรือ คน
เดินเทา รหัส ICD 10 คือ V01-V89 

4.2 การดําเนินงานเฝาระวังและบูรณาการงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนรวมกับเครือขายในพ้ืนท่ี หมายถึง 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท้ัง 12 เขตมีการดําเนินงานเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนนรวมกับ หนวยงาน
เครือขายในจังหวัดท่ีรับผิดชอบทุกจังหวัด[เนนจังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยง] โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามหลัก 5 ส. ไดแก 

1)  สารสนเทศ (Information) 
การพัฒนาและจัดการระบบขอมูลท่ีเอ้ือประโยชนกับการดําเนินงาน 

2)  สุดเส่ียง (Priority) 
เลือกจากปญหาสาเหตุท่ีสําคัญ มีความเสี่ยงสูงมาดําเนินการกอน 

3) สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary)  
การดําเนินงานตองรวมมือกันหลากหลายสาขาวิชาชีพเพ่ือรวมกันปองกันและแกไขปญหา 

จึงจะเกิดผลลัพธเห็นเปนรูปธรรม 
4) สุดคุม (Cost effective) 

เลือกมาตรการท่ีดําเนินการท่ีคุมคา มีความเปนไปได 
5) สวนรวม คนในพ้ืนท่ี ชุมชนและภาคีคนทํางาน (Community participation) 

มีสวนรวมในทุกกระบวนการทํางานของพ้ืนท่ีและภาคีเครือขาย 

4.3 เครือขายในพ้ืนท่ีหมายถึง หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนท่ีอยูในพ้ืนท่ี เชน 
ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขนสง ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษา ตํารวจ ภาคเอกชน ฯลฯ 
 
เปาหมาย :  

เปาหมายของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (ป 2554 – 2563) คือ ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ลงรอยละ 50 โดยเริ่มตั้งแตป 2554 เปนตนไป ซ่ึงผานมาแลวเกือบ 3 ป (ป 2554 – 2556) ดังนั้น การตั้งเปาลด
การตายจากอุบัติเหตุทางถนนใหเหลือไมเกินรอยละ 50 จากป 2554 คงเหลือเวลามีเพียง 7 ปเทานั้น จึงจําเปนตอง
ลดใหไดรอยละ 50 ภายใน 7 ป เฉลี่ยรอยละ 7 - 8 ตอป จึงจะบรรลุเปาหมายทศวรรษ หรือลดลงปละ 2 ตอประชากร
แสนคน โดยใชป 2554 เปนตัวตั้งตน รายละเอียดเปาหมายดังตาราง  

ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 
22 22 รอรวบรวม

ผล 
20 18 16 14 13 12 11 

 
5. สูตรการคํานวณ: ใชขอมูลจํานวนตาย (คน) จากอุบัติเหตุทางถนนของแตละ สคร. 

6. เปาหมายความสําเร็จ :  
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7. เกณฑการใหคะแนน : ใหคะแนนตามเกณฑของกิจกรรมแตละขอ (แตละกิจกรรมไมไดเปนลําดับข้ันตอนท่ี
ตอเนื่องกัน) 
8. โดยท่ี :  

กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 - วิเคราะหสถานการณ/วางแผน/ดําเนินการตามแผน 

(มีการดําเนินงาน ได  0.5 คะแนน ไมมีได 0 คะแนน) 
-ประเมินผลการดําเนินงานจังหวัด และรายงานความกาวหนามายัง 
สํานักโรคไมติดตอเปนรายไตรมาส 
(มีการดําเนินงาน ได  0.5 คะแนน ไมมีได 0 คะแนน) 

- รายงานสถานการณ /แผนงานโครงการ 
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของ
จังหวัดในความรับผิดชอบเปนรายไตรมาส 

2 ผลักดันใหทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบดําเนินโครงการปองกันและลดการตาย
จากอุบัติเหตุทางถนนผาน DHS อยางนอยจังหวัดละ 1 อําเภอ  

คะแนนที่ได หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละของจังหวัด
ที่ดําเนินการ  

% ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 100 

 

- แผนการดําเนินงานของ สคร. 
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของ
จังหวัด 
 
 

3 สนับสนุน/ดําเนินงาน/ผลักดันใหจังหวัดมีฐานขอมูลการสอบสวนอุบัติเหตุทาง
ถนนรวมกับหนวยงานในจังหวัด ตาม Criteria ของสํานักระบาดวิทยา(Criteria 
ตาย≥ 5 คน หรือ บาดเจ็บ ≥15 คน หรือ เปนเหตุการณท่ีเปนท่ีสนใจของ
ประชาชน/เหตุการณท่ีเกิดกับบุคคลสําคัญ) 

คะแนนที่ได หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละของจังหวัด
ที่ดําเนินการ  

% ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 100 

 

- ฐานขอมูลการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัด 
 
 
 
 

4 ผลักดันใหทุกจังหวัดมีมาตรการและการดําเนินงาน รณรงคสงเสริมเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน เชน สงเสริมการสวมหมวกนิรภัย     เมาไมขับงานเลี้ยง
ปลอดเหลา ฯลฯ 
- จํานวนองคกร (สถานศึกษา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล หนวยงาน
ระดับจังหวัด ฯลฯ) ท่ีมีการดําเนินงานรณรงคสงเสริมเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนนอยางนอยจังหวัดละ 5 แหง 

คะแนนที่ได 
เกณฑการใหคะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละของ
จังหวัดที่
ดําเนินการ 

≥60 ≥70 ≥80 ≥90 100 

 

- มีเอกสาร/หนังสือราชการ/ประกาศ/คําสั่ง 
- ภาพถายกิจกรรม 
- รายงานการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

5 รอยละการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง(ของแตละ สคร.) 

คะแนนที่ได 
เกณฑการใหคะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละการตาย
ลดลง  
(คิดเปนรอยละ
เทียบกับป 55) 

0-4.9 5.0-
5.9 

6.0-
6.9 

7.0-
7.9 

>8.0 

*การคํานวณคารอยละใหใชทศนิยม 1 ตําแหนง 

- รายงานจํานวนผูเสียชีวิตในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบใชขอมูลของ สนย. 
- สรุปการดําเนินงานโดย สคร. 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

 
9. แหลงขอมูล : จากการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
รายงานจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
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10.วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของ สคร. และจังหวัดใน

ความรับผิดชอบทุก 3 เดือน สงมาท่ี กลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ ทางโทรสาร 0 2590 3968  
ทางโทรศัพท 0 2590 3967 หรือทางเมล 7suthathip.ncd@gmail.com (นางสาวสุธาทิพย  ภัทรกุลวณิชย) 
 
11. ความถี่ในการเก็บขอมูล :  

1) ผูจัดเก็บขอมูลฯ รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน พรอมแนบหลักฐานและ File ท่ีเก่ียวของ
ใหกลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอภายในวันท่ี 25มีนาคม 2557 

2) ผูจัดเก็บขอมูลฯ รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน พรอมแนบหลักฐานและ File ท่ีเก่ียวของ
ใหกลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ ภายในวันท่ี 25มิถุนายน 2557 

3) ผูจัดเก็บขอมูลฯ รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน พรอมแนบหลักฐานและ File ท่ีเก่ียวของ
ใหกลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ ภายในวันท่ี 25กันยายน 2557 

 
12.  ผูกํากับตัวช้ีวัด:  1.นางรัตนาภรณ  ฮิมหม่ันงาน           หมายเลขโทรศัพท: 08-9845-3112  
        2.นางเปรมปรีดิ์   ชวนะนรเศรษฐ หมายเลขโทรศัพท: 08-1264-8770 
      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด:  1.นางเปรมปรีดิ์   ชวนะนรเศรษฐ หมายเลขโทรศัพท: 08-1264-8770  
      2.นายกฤศ     เรียงไธสง           หมายเลขโทรศัพท: 08-1076-8029 
 
13. ผูจัดเก็บขอมูล  : 

จํานวนการตายลดลงตามเกณฑท่ีกําหนด จําแนกตาม สคร. 

สคร. 

รอยละท่ีลดลง 
 
จํานวนตาย 
(คน)ป 2554 

เกณฑการใหคะแนน 
0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1.0 คะแนน 

0 - 4.9% 5.0 - 5.9% 6.0 - 6.9% 7.0 - 7.9% >8.0% 

5 1519 1519 - 

1444 

1443 - 

1429 

1428 - 

1414 

1413 - 

1398 < 1398 

 
เปาหมายจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประจําปงบประมาณ 2557  แยกตามเขต สคร.  

สคร. ท่ี จังหวัด จํานวนผูเสียชีวิต (คน) เปาหมายลดลงปละ 7% 
5 นครราชสีมา 806 750 

บุรีรัมย 328 305 
สุรินทร 250 233 
ชัยภูมิ 135 126 

รวมท้ังหมด 1519 1413 
 
 
 

 

mailto:suthathip.ncd@gmail.com
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.4 :  ระดับความสําเร็จในการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 

2. หนวยวัด :  ระดับ 
 

3. น้ําหนัก :  รอยละ ๑ 
 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
4.1 โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease / Ischemic Heart Disease) หมายถึง โรคท่ีอยูใน

กลุม ICD10 รหัส I20-I25 ครอบคลุม STEMI, NSTEMI และ Unstable Angina โดยใชขอมูลจากสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร 

4.2 อัตราการตายดวยโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จํานวนประชากรท่ีตายดวยโรคหลอดเลือดหัวใจตอ
ประชากรแสนคนในป 2557 

4.3 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
หนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคในสวนภูมิภาค มีดังนี้ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12 

 

5. สูตรการคํานวณผลงาน :  
 ใช ระดับข้ันของความสําเร็จอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ   
= จํานวนการตายดวยโรคหลอดเลือดหัวใจตามรหัส I20-I25 X 100,000                                       
              จํานวนประชากรกลางปในชวงเวลาเดียวกัน 
 

6. เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน ระดับข้ันของความสําเร็จ   

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี  2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
1      
2      
3      

4      

5      
 
 
 

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 - วิเคราะห1สถานการณ 1บงชี้ปญหา  

- วางแผน ดําเนินการตามแผน  
(1 คะแนน) 

- มีหลักฐานการรวบรวม และ
วิเคราะหสถานการณ 1และ
การบงชี้ปญหา 

- มีแผนการดําเนินงานฯ 
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
2 - ผูปวย DM และ HT ไดรับการประเมินความเสี่ยง CVD risk อยางนอย

รอยละ 60 (1 คะแนน) 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

รอยละของการประเมิน CVD 
Risk ของผูปวย DM  

50 55 60 65 70 

รอยละของการประเมิน CVD 
Risk ของผูปวย HT 

50 55 60 65 70 

 

หมายเหตุ : สูตรคํานวณ 
 

รอยละของการประเมิน CVD Risk ของ ผูปวย DM = 
จํานวนผูปวย DM ท่ีไดรับการประเมินความเสี่ยง CVD risk x 100 

จํานวนผูปวย DM ท้ังหมด 
                  
รอยละของการประเมิน CVD Risk ของ ผูปวย HT = 

จํานวนผูปวย HT ท่ีไดรับการประเมินความเสี่ยง CVD risk x 100 
จํานวนผูปวย HT ท้ังหมด 

 

- รายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยง CVD risk ใน
ผูปวย DM และ HT 

 

3 สนับสนุนใหจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีอําเภอท่ีมี ODOP เก่ียวกับ 
NCDs  รอยละ 50 ของจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  (1 คะแนน) 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละของจังหวัดมีอําเภอท่ีมี 
ODOP เก่ียวกับ NCDs 

30 40 50 60 70 

** หมายเหตุ   สูตรคํานวณ 
รอยละของจังหวัดมีอําเภอท่ีมี ODOP เก่ียวกับ NCDs =  

จํานวนจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีอําเภอท่ีมี ODOP เก่ียวกับ 
NCDs x 100 

จํานวนจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 
เชน สคร A มีจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ๘ จังหวัด  และ จังหวัด
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีอําเภอท่ีมี ODOP เก่ียวกับ NCDs  6 จังหวัด   
ฉะนั้น รอยละของจังหวัดมีอําเภอท่ีมี ODOP เก่ียวกับ  
NCDs = 6 x100 
              8 

 แปลผล รอยละของจังหวัดมีอําเภอท่ีมี ODOP เก่ียวกับ NCDs = 75 ได
คะแนนในข้ันตอนนี้ คือ 1 คะแนน                                                   
ความหมายของ ODOP (One District One Product ) คือ โครงการ หรือ กิจกรรม
หรือ ผลิตภัณฑ 
การดําเนินการของอําเภอท่ีมี ODOP เก่ียวกับ NCDs ประกอบดวย  
1.การมีสวนรวมของภาคีเครือขายท้ังภายในและภายนอกเครือขายสาธารณสุข 
   เพ่ือรวมคิด รวมทํา ODOP เก่ียวกับ NCDs 

- รายงานผลการดําเนินการ
ของอําเภอท่ีมี ODOP 
เก่ียวกับ NCDs   
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
2. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ
จากขอ 1 

4 สนับสนุนผลักดันใหเกิดการดําเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ใน 
รพศ. รพท. รพช. และใหผานเกณฑการตรวจรับรองการประเมิน 
อยางนอยรอยละ 70 (1 คะแนน) 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละการ
ผานเกณฑ
รับรองการ
ประเมิน 

60 65 70 75 80 

 

- รายงานการประเมิน
มาตรฐานคลินิก NCD 
คุณภาพ 

 
 
 
 

5 - ผลลัพธอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงในระดับเขต 
 (โดยใชขอมูลอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ ป 2555 เปน Baseline)  
(1 คะแนน) 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
อัตราตาย
โรคหลอด
เลือดหัวใจ
ลดลงรอย

ละ 

0.5 1.5 2 2.5 3 

หมายเหตุ  สูตรคํานวณ 
รอยละท่ีลดลงของอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ  = 

(อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ ป Baseline - อัตราตายโรคหลอดเลือด
หัวใจปปจจุบัน) x 100 

อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ ป Baseline 
 เชน อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ ป Baseline ในระดับเขต A = 40 
      อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจปปจจุบันในระดับเขต A = 38.5     

   ฉะนั้น รอยละท่ีลดลงของอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจในระดับเขต A  
= (40-38.5) x 100  
           40                                                                

- แปลผล รอยละท่ีลดลงของอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจในระดับเขต A  
=    3.75  ไดคะแนนในข้ันตอนนี้ คือ 1 คะแนน 
 

- รายงานผลลัพธอัตราตาย
โรคหลอดเลือดหัวใจ และ
รอยละของการลดอัตราตาย
โรคหลอดเลือดหัวใจใน
ระดับเขต 

 
 
 
 
 

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : (ถามี) 
 

8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ขอมูลสถานการณโรคหลอดเลือดหัวใจ 

2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ระดับ 21.2 20.7 20.5 22.5 23.5 
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9. แหลงขอมูล : 
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
 

10. วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรอง ฯ 

ของหนวยงาน รอบ 6 เดือน  (ต.ค. 56 - มี.ค. 57) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ 
Estimates 
 2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรอง ฯ 
ของหนวยงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 56 - ก.ย. 57) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ 
Estimates  

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : 6 เดือน และ 12 เดือน 
    
11. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ ฮิมหม่ันงาน หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112  

  2.นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ หมายเลขโทรศัพท : 08-1264-8770  
12. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นางศศิญา อาภาสุวรรณกุล หมายเลขโทรศัพท : 08-9717-0774 
  2.นายกฤศ   เรียงไธสง  หมายเลขโทรศัพท : 08-1076-8029 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.5  :  อัตราการปวยดวยโรคหัดในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป  

2. หนวยวัด           :  รายตอประชากรแสนคน 

3. น้ําหนัก             : รอยละ ๑ 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
อัตราการปวยดวยโรคหัด ท่ีพบในสถานบริการในพ้ืนท่ี (รวมผูปวยในและนอก)  
โรคหัด หมายถึง โรคท่ีผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหัด ท่ีมีการรวบรวมขอมูลการเกิดโรคและ

รายงานดวยบัตรรายงานผูปวย (แบบ รง.506) / บัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานผูปวย (แบบ รง. 507) ท่ีสํานัก
ระบาดวิทยากําหนดไว  

อัตราการปวยดวยโรคหัด ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป หมายถึง อัตราการปวยดวยโรคหัด ในเด็กอายุต่ํา
กวา 5 ป ตอประชากรแสนคน ตามปปฏิทิน ซ่ึงสามารถคํานวณจาก จํานวนผูปวยโรคหัดในเด็กอายุต่ํากวา  5 
ป คูณดวย 100,000 หารดวยจํานวนประชากรกลางปในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 

 

5. สูตรการคํานวณผลงาน :     จํานวนผูปวยโรคหัดในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป   x  100,000 
                     จํานวนประชากรกลางปในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 
 

6. เกณฑการใหคะแนน :   
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ 2557 

1 2 3 4 5 
อัตราการปวยดวยโรคหัดในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป  รายตอ 

ประชากรแสนคน 
22 21 20 19 18 

 

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :  - 
 

8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 
อัตราการปวยดวยโรคหัดในเด็กอายุต่ํากวา 5ป  รายตอ  

ประชากรแสนคน 
29.43 44.49 19.23* 

 หมายเหตุ : *พ.ศ. 2556 ขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 
 
9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  

แหลงขอมูล :  
- ระบบเฝาระวังโรค (รายงาน 506) สํานักระบาดวิทยา 
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 

          วิธีการจัดเก็บขอมูล :  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก ระบบเฝาระวังโรค (รายงาน 506) 

10.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส 
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11. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ ฮิมหม่ันงาน  หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112 

   ๒.นางกาญจนา  ยังขาว   หมายเลขโทรศัพท : 08-1976-0141 

2.นางนันทนา   แตประเสริฐ       หมายเลขโทรศัพท : 08-5611-6728  
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :    1.นางเฉลิมพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  หมายเลขโทรศัพท : 08-1901-1056 

2.นายบําเพ็ญ  เก็งขุนทด   หมายเลขโทรศัพท : 08-7961-0536  

3.ภญ.ดวงจันทร จันทรเมือง  หมายเลขโทรศัพท : 08-6248-0152 

4.นางกัลยาณี   จันธิมา    หมายเลขโทรศัพท : 08-5611-9845 
  

12. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด :  

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นายเลิศฤทธิ์ ลีลาธร (ศูนยประสานงานโครงการกวาดลาง
โปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ) 

0-2590-3196-9   

2. แพทยหญิงดารินทร  อารียโชคชัย (สํานักระบาดวิทยา)     0-5590-1725       
3. นายสมเจตน  ตั้งเจริญศิลป  (สํานักระบาดวิทยา)   0-5590-1782 

13. แนวทางการดําเนินงาน 
13.1  สถานบริการทุกระดับ (รพ.สต. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล รพช. รพท. รพศ.) รายงานผูปวย

สงสัยหัดลงในฐานขอมูลออนไลนกําจัดหัด( ME) และเก็บตัวอยางซีรั่มสงตรวจหาเชื้อหัดท่ีศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยใกลเคียง (ไมเสียคาใชจายในการตรวจ) พรอมท้ังเก็บตัวอยาง Throat swab 
สงหองปฏิบัติการ เพ่ือตรวจหาสายพันธุ (ตามคูมือแนวทางการเฝาระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา
และสงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือการกําจัดโรคหัด) 

13.2  สคร. ประสาน สสจ. เพ่ือใหตรวจสอบความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MMR ตามกําหนดปกติ 
(routine immunization) ทุก 6 เดือน หากความครอบคลุมไมไดตามเกณฑใหหาแนวทางการเพ่ิม
ความครอบคลุมวัคซีนรวมกับ สสจ. 

13.3 สคร. ประสาน สสจ. เพ่ือวิเคราะหแนวโนมสถานการณโรคจากรายงานการเฝาระวังโรค (รง 506) 
รวมกับผลการรายงานทางหองปฏิบัติการจากฐานขอมูลออนไลนกําจัดหัด ( ME) เพ่ือเตรียมความ
พรอมหากเกิดการระบาด พรอมท้ังติดตามและตรวจสอบขอมูลการเก็บตัวอยางสงตรวจผูปวยสงสัย
โรคหัดจากฐานขอมูลการกําจัดโรคหัดออนไลน เพ่ือหาแนวทางการเรงรัด/แกไข (ถามี) 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.6  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือลดเหตุการณระบาดดวยโรคอาหารเปนพิษ 

2. หนวยวัด           : ข้ันตอน  

3. น้ําหนัก             : รอยละ ๑ 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

โรคอาหารเปนพิษ หมายถึง โรคท่ีเกิดจากการกินอาหารหรือน้ําท่ีปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส 
พยาธิ ตลอดจนการปนเปอนของพิษจากพืช (เห็ดพิษ สบูดํา มะกล่ํา) หรือสัตวบางชนิด (ปลาปกเปา 
แมงดาทะเล ปลาทะเลบางชนิด และคางคก) ยกเวนพิษท่ีเกิดจากยา/โลหะหนัก/ยาฆาศัตรูพืช  ในท่ีนี้จะ
นับเฉพาะโรคอาหารเปนพิษท่ีเกิดจากการกินอาหารหรือน้ําท่ีปนเปอนเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส  (รหัส03) 

เหตุการณระบาดดวยโรคอาหารเปนพิษ หมายถึง การเกิดโรคอาหารเปนพิษเปนกลุมกอน (พบ
ผูปวย 2 รายข้ึนไป ) หรือแมเพียง 1 ราย หากมีอาการรายแรง หรืออาจเสียชีวิต มักเกิดหลังจาก
รับประทานอาหาร จากแหลงรวมในชวงเวลาสั้นๆ โดยนับเหตุการณจากการสอบสวนการระบาด  
(Outbreak Investigation) และไดรับการตรวจสอบ ( Verify) แลว การนับเหตุการณจะเริ่มนับตั้งแต 1 
มกราคม ของทุกป 

การดําเนินงานเพ่ือลดเหตุการณระบาด หมายถึง  การจัดการสงเสริม ใหเกิดมาตรการเฝาระวัง 
ปองกันโรค และใหเกิดกิจกรรมการดําเนินการทางดานสุขาภิบาลอาหาร – น้ํา – สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัยสวนบุคคล การใหความรูแกกลุมเปาหมายและประชาชน ในพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมายมีความ
สะอาดและปลอดภัยในเรื่องอาหารและน้ํา รวมถึงเจาหนาท่ี เครือขายมีศักยภาพในการรายงานเหตุการณ
ระบาด และการควบคุมโรคเม่ือมีเหตุการณการระบาดตามแนวทางระบาดวิทยา และ /หรือ ปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ ในระยะตอไป 

กลุมเปาหมาย  หมายถึง กลุมนักเรียนในโรงเรียน หรือนักเรียนเขาคาย และกลุมท่ีคาดวาหรือ
วิเคราะหไดวาเปนกลุมท่ีเสี่ยงตอการเกิดการระบาด หรือคาดวาจะเกิดการระบาดแลวมีผลกระทบตอดาน
สาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม เชน ในงานเลี้ยงตางๆ เปนตน 

 

5. สูตรการคํานวณผลงาน :  คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนท่ีกําหนด 
 

6. เปาหมายความสําเร็จ  :  5  ข้ันตอน 
     

7. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้   
 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

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

โดยท่ี : 
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ข้ันตอน
ท่ี 

ประเด็น/กําหนดในแนวทางในการดําเนินงาน  เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน 

1 วิเคราะหสถานการณโรค  และปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีเสี่ยงตอการระบาดของโรค 
และกลุมเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิด การระบาดของโรค เพ่ือดําเนินการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคได 

- วิเคราะหขอมูลสถานการณโรคของพ้ืนท่ีและ
จังหวัดท่ีรับผิดชอบ (๐.๕ คะแนน) 

- หลักฐานหรือเอกสารรายงานผลการวิเคราะห
สถานการณโรค โดยแยกตามกลุมเปาหมายและ
กลุมเสี่ยง (สามารถใชเปนการสงอิเล็คทรอนิคส
ไฟล/อีเมลได) 

- นําขอมูลสถานการณโรคของพ้ืนท่ีและจังหวัด
ท่ีได ไปสนับสนุนใหจังหวัด (๐.๒ คะแนน) 

- หลักฐานหรือเอกสารหนังสือนําสงท่ีสนับสนุน
ใหจังหวัด ท่ีไดถายทอด (สามารถใชเปนการสง
อิเล็คทรอนิคสไฟล/อีเมลได) 

- ปรึกษา/วิเคราะหสถานการณโรคของจังหวัด  
(๐.๓ คะแนน) 

-หลักฐานหรือเอกสารนําสงการปรึกษา/วิเคราะห 
(สามารถใชเปนการสงอิเล็คทรอนิคสไฟล/อีเมล
ได) 

2 จัดทําแผนงาน/กิจกรรม ในการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน ควบคุมการระบาดของโรค หรือสนับสนุนให
จังหวัดดําเนินการจัดทําแผนงาน/กิจกรรม (ซ่ึงสามารถบูรณาการกับกิจกรรมโรคอ่ืนๆได) พรอมท้ังมี
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน   

- มีแผนงาน/กิจกรรม การดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา 
โดยเฉพาะอาหารเปนพิษ  หรือสนับสนุนให
จังหวัดดําเนินการจัดทําแผนงาน/กิจกรรม 
(๐.๕ คะแนน) 

- เอกสารแผนงาน/กิจกรรม  

- มีผูรับผิดชอบโรคติดตอทางอาหารและน้ํา 
โดยเฉพาะอาหารเปนพิษ (๐.๕ คะแนน) 

- รายนามผูรับผิดชอบ  

3 ดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมเพ่ือการปองกันควบคุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา   

- ประชุมชี้แจงถายทอดองคความรูตามแนว
ทางการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอทางอาหารและน้ํา โดยเฉพาะโรค
อาหารเปนพิษ เพ่ือลดการเกิดเหตุการณการ
ระบาด (๐.๒๕ คะแนน)        

-หลักฐานหรือเอกสารการถายทอด /รายงานการ
ประชุม 

- ดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมโรคอาหาร
เปนพิษ  
(๐.๒๕ คะแนน)  

-หลักฐานการดําเนินงาน หรือเอกสารรายงานผล
การดําเนินงาน 

- รณรงค/ประชาสัมพันธการเฝาระวัง ปองกัน
โรคติดตอทางอาหารและน้ํา โดยเฉพาะโรค
อาหารเปนพิษตามปฏิทินและตามความ
เหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี  (๐.๑ คะแนน)    

-หลักฐานการจัดกิจกรรมฯ 
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ข้ันตอน
ท่ี 

ประเด็น/กําหนดในแนวทางในการดําเนินงาน  เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน 

- สนับสนุนใหเกิดการรณรงค/ประชาสัมพันธ ยัง
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ (๐.๑๕ คะแนน)    

-เอกสารการสนับสนุน (สามารถใชหลักฐานการ
สนับสนุนท้ังดานวัสดุอุปกรณ สื่อ บุคลากร ฯลฯ) 

- มีการเตรียมความพรอมในการปองกันควบคุม
โรคเม่ือเกิดการระบาด  หรือมีการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคอยางทันทวงทีตาม
มาตรฐานทีม SRRT ของสํานักระบาดวิทยา 
เม่ือเกิดเหตุการณการระบาดของโรค  
(๐.๒๕ คะแนน)    

-มีหลักฐาน/เอกสารแสดงความพรอม/การเตรียม
ความพรอมในการปองกันควบคุมโรคเม่ือเกิดการ
ระบาด เชน คําสั่งแตงตั้ง การมอบหมายงาน 
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ (ตามแนวทาง
มาตรฐานทีม SRRT หรือ PHER) หรือ สรุปผล 
การดําเนินงานการควบคุมโรค  

4 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 

 - นิเทศ ติดตามการดําเนินกิจกรรมของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
(๐.๕ คะแนน)               

-แผนการนิเทศ ติดตาม 

 - ประเมินสถานการณของโรคเพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานและจัดทําแผน/กิจกรรมในระยะตอไป   
(๐.๕ คะแนน)                    

- สรุปผลการนิเทศ ติดตาม 

5 วิเคราะห สรุปผล การดําเนินงาน 

 - มีการวิเคราะห สรุปผลการดําเนินงานของ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (๐.๒๕ คะแนน)   

-หลักฐานในการสรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม 

 - เหตุการณการระบาดของจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบลดลงรอยละ 50 จากคามัธยฐาน
ยอนหลัง 5 ป ตามเง่ือนไขรอยละของ
เหตุการณการระบาดลดลง (๐.๗๕ คะแนน) 

หนวย
วัด 

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ 2557 
๐.๑๕ ๐.๓๐ ๐.๔๕ ๐.๖๐ 0.๗๕ 

รอยละ 46 48 50 52 54  

-สรุปผลเหตุการณการระบาดของจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบลดลง 

 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  :    
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือลดเหตุการณระบาด
ดวยโรคอาหารเปนพิษ  

ข้ันตอน เปนตัวชี้วัดใหม เริ่มดําเนินการในป 2557 
 

 

 
9.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :   
              สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา รายงานผลการดําเนินงาน และแบบรายงาน SAR  ใน

ระบบ Estimates และสงใหสํานักโรคติดตอท่ัวไป เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานในภาพรวมตอไป 
 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา 25 
 

10. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส 
 

11. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ  ฮิมหม่ันงาน   หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112  
2.นางกาญจนา   ยังขาว        หมายเลขโทรศัพท : 08-1976-0141 

  3.นางนันทนา    แตประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112 
      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นางอินทฉัตร   สุขเกษม      หมายเลขโทรศัพท : 08-9687-1900 

2.นายธนเดช   สัจจวัฒนา    หมายเลขโทรศัพท : 08-0729-9455 
3.นางกัลยาณี    จันธิมา        หมายเลขโทรศัพท : 08-5611-9845  

       
12. แนวทางการประเมินผล - 

13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สํานักโรคไมติดตอ 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท E-mail 
1. นายแพทยพรชนก  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   0 2590 3184    tapanokr@hotmail.com   
2. นางเพ็ญศรี  ปญญาตั้งสกุล   0 2590 3180    tuips99@hotmail.com   
3. นางสาวสุรัสวดี  กลิ่นชั้น   0 2590 3190    suratsawadee_k@hotmail.com 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.7 : อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค  

2. หนวยวัด : รอยละ 
3. น้ําหนัก : รอยละ 1 
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

การคนหา (Case detection) และการรักษาใหหาย ( Curative treatment) เปนหลักการสากลของ
การควบคุมวัณโรค ซ่ึงวัณโรคเปนโรคติดตอเรื้อรังท่ีใชเวลารักษานานอยางนอย 6 เดือน ตองอาศัย “คลินิกวัณโรค
คุณภาพ” ในการดูแลและรักษาผูปวยจนครบกําหนด ทําใหปองกันการแพรกระจายเชื้อและปองกันวัณโรคดื้อยา 
สงผลใหประเทศเกิดการลดโรค ลดอัตราตายไดในท่ีสุด 

อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Treatment success rate) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะ
พบเชื้อรายใหม ( New smear-positive patients) ท่ีรักษาหายและครบรวมกัน  ท้ังนี้ “รักษาหาย ( Cured)” 
หมายถึง ผูปวย ใหมท่ีมีเสมหะบวกเม่ือวินิจฉัย ซ่ึงกินยาสมํ่าเสมอจนครบกําหนด มีผลเสมหะเปนลบอยางนอย 2 
ครั้ง โดยท่ีผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดการรักษาตองเปนลบ สวน “รักษาครบ ( Completed)” หมายถึง  ผูปวย ใหมท่ีมี
เสมหะบวกเม่ือวินิจฉัยและรักษาครบแตไมมีผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดการรักษา 
 
5. สูตรการคํานวณผลงาน :   

อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Treatment success rate) ของผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบ
เชื้อรายใหม ( New smear-positive patients) ท่ีเปนคนไทย สําหรับผูปวยจํานวน 9 เดือนแรกท่ีครบรอบ
รายงานในปงบประมาณ 2557 (หรือผูปวยดังกลาวท่ีข้ึนทะเบียนรักษาตั้งแตตุลาคม 2555-มิถุนายน 2556) 

ตัวตั้ง   คือ จํานวนผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมท่ีเปนคนไทย ซ่ึงกินยาสมํ่าเสมอจนครบ
กําหนด มีผลเสมหะเปนลบอยางนอย 2 ครั้ง โดยท่ีผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดการรักษาตองเปน
ลบ รวมกับจํานวนผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมท่ีเปนคนไทย ซ่ึงกินยาสมํ่าเสมอ
จนครบกําหนด แตไมมีผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดการรักษา ซ่ึงเปนผูปวยของ 9 เดือนแรกท่ี
ครบรอบรายงานผลการรักษา (TB 08) ในปงบประมาณ 2557 

ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม ( New smear-positive patients) ท่ีเปน
คนไทย ซ่ึงเปนจํานวนผูปวยท่ีสํานักวัณโรคไดรับรายงานการคนหารายปวย (TB 07) ใน
รอบเดียวกันกับตัวตั้ง  

 
6. เกณฑการใหคะแนน :  
เกณฑการใหคะแนนตามอัตราความสําเร็จในการรักษาสําหรับผูปวยจํานวน 9 เดือนแรกท่ีครบรอบรายงานใน
ปงบประมาณ 2557 (หรือผูปวยดังกลาวท่ีข้ึนทะเบียนรักษาตั้งแตตุลาคม 2555-มิถุนายน 2556) ระดับ สคร.   

สคร. 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
5 รอยละ 86 รอยละ 87 รอยละ 88 รอยละ 89 รอยละ 90 

 
7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :  

ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม (New smear-positive patients) ท่ีเปนคนไทย ซ่ึงเปนผูปวย
จํานวน 9 เดือนแรกท่ีครบรอบรายงานในปงบประมาณ 2557 (หรือผูปวยดังกลาวท่ีข้ึนทะเบียนรักษาตั้งแต
ตุลาคม 2555-มิถุนายน 2556) โดยเปนผูปวยของสถานพยาบาลทุกแหงท้ังภาครัฐ (ในและนอกสังกัดกระทรวง
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สาธารณสุข) และภาคเอกชน การประเมินเฉพาะผูปวยท่ีเปนคนไทย เนื่องจากผูปวยท่ีไมใชคนไทยและผูปวยใน
เรือนจําในแตละจังหวัดมีจํานวนแตกตางกัน 
 
8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ตารางท่ี 3 อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรคระดับประเทศป 2554-2556 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  
2554* 2555* 2556* 

อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรคของผูปวยวัณโรคปอด
เสมหะพบเชื้อรายใหม (New smear-positive patients)  ท่ี
เปนคนไทย โดยเปนผูปวยของสถานพยาบาลทุกแหงท้ัง
ภาครัฐ (ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) และ
ภาคเอกชน 

รอยละ 85 
(24,464/ 
28,661) 

85 
(18,223/ 
21,427) 

85 
(22,959/ 
27,172) 

* ปงบประมาณท่ีรายงานผลการรักษา (TB 08) 
 

9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 
- สถานพยาบาลทุกแหงท้ังภาครัฐ (ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) และภาคเอกชนสงรายงาน
ผลการรักษาวัณโรค (TB 08) ของผูปวยท่ีครบรอบการรายงาน ในปงบประมาณ 2557 (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ภาพรวมการจัดเก็บขอมูล 
ระดับ การสงรายงาน ระยะเวลา 

1. จังหวัด  
 

ภายใน 7 วันหลังสิ้นไตรมาส  
1. วันท่ี 7 มกราคม 2557  
2. วันท่ี 7 เมษายน 2557  
3. วันท่ี 7 กรกฏาคม 2557 

2. สคร.  
 

ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส  
1. วันท่ี 15 มกราคม 2557  
2. วันท่ี 15 เมษายน 2557  
3. วันท่ี 15 กรกฏาคม 2557 

3. สคร. 
 
 

 
 

ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส  
1. วันท่ี 20 มกราคม 2557  
2. วันท่ี 20 เมษายน 2557  
3. วันท่ี 20 กรกฏาคม 2557 

4. สํานักวัณ
โรค 
 
 

 
 

ภายใน 25 วันหลังสิ้นไตรมาส  
1. วันท่ี 25 มกราคม 2557  
2. วันท่ี 25 เมษายน 2557  
3. วันท่ี 25 กรกฏาคม 2557 

 ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุก 3 เดือน 
 

โรงพยาบาล 

 

สสจ. 

 

สสจ. 

 

สคร. 

 

สคร. 

 

สํานักวัณโรค 

 

สํานักวัณโรค 

 

กพร. 
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10. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.พญ.ผลิน   กมลวัทน   หมายเลขโทรศัพท : 08-9158-1850 
2. นางกัลยาณี   จันธิมา       หมายเลขโทรศัพท : 08-9282-9128 

      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :   1.นางสาวปยะพร  มนชาตรี    หมายเลขโทรศัพท : 08-1909-9481 

11. แนวทางการประเมินผล 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ใชผลการรักษาของผูปวยใหมเสมหะพบเชื้อท่ีเปนคน

ไทยในรอบ 9 เดือนแรกท่ีครบรอบการรายงานในป 2557 โดยกําหนด  ดังนี้ 
- สคร.ท่ีมี Treatment success rate > 90% ท่ีรายงานในป 2556 (ตารางท่ี 5) เพ่ิมอีก 1% ในป 2557   

ท้ังนี้ใชขอมูลพ้ืนฐาน (TB 08) ท่ีครบรอบรายงานในป 2556 ซ่ึงรวมสถานพยาบาลทุกแหงภายใน
จังหวัด ท้ังภาครัฐ (ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) และภาคเอกชน ไมใชขอมูลเฉพาะ 3 อําเภอท่ีมีผูปวย
มากท่ีสุด ซ่ึงเปนผูปวยไทย (ไมรวมผูปวยท่ีไมใชคนไทย และเรือนจํา) การใชขอมูลป 255 6 เนื่องจากขอมูลเปน
ปจจุบัน ทําใหสามารถเปรียบเทียบความกาวหนาในรอบรายงานลาสุด ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรมเขมขน ซ่ึงเปนโอกาส
ท่ีดีในการสงผลใหเกิดการเรงรัดงาน  
ตารางท่ี 5 อัตราความสําเร็จในการรักษาของผูปวยใหมเสมหะพบเชื้อท่ีเปนคนไทยแยกราย สคร.  ท่ีครบรอบ 
             รายงานในป 2556 (ผูปวยข้ึนทะเบียนตั้งแต ตุลาคม 2554-กันยายน 2555) 

สคร 
จํานวน 

ท่ีข้ึนทะเบียน 
รักษาสําเร็จ 

(รักษาหาย+รักษาครบ) 

เกณฑ %  
ท่ีเพ่ิม* 

% ท่ี
คํานวณ

และ 

เปาหมายป 2557 
(Treatment  

  
จํานวน  %  

เพ่ิมข้ึน success rate) 

สคร 5        2,814       2,536  90.1 1 0.9 91.0 
 

หมายเหตุ * เพ่ิม 1% ในสคร. ท่ี Treatment success rate > 90% 
              ** มีขอมูลท่ีรายงาน 9 เดือนแรกท่ีครบรอบรายงานในป 2556 

12. หนวยงานประสานรายละเอียดตัวช้ีวัด : 
ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. ดร.ศิรินภา จิตติมณี 
   ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   หัวหนางานกํากับและประเมินผล  กลุมยุทธศาสตรและประเมินผล 

02 212 2279 ตอ 224 
Email: sxj47@yahoo.com 

2. นส.ณัฐญากร มอญขันธ 
   ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   งานกํากับและประเมินผล กลุมยุทธศาสตรและประเมินผล 

02 212 2279 ตอ 224 
Email: anna-nupuk@hotmail.com 

 

 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : นพ.เฉวตสรร   นามวาท หมายเลขโทรศัพท : 02 212 9187 
  ผูอํานวยการสํานักวัณโรค Email: chawetsan@yahoo.com 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : นายสุขสันต      จิตติมณี      หมายเลขโทรศัพท : 02 212 2279 ตอ 224 
  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประเมินผล สํานักวัณโรค 
                    : นายจิรวัฒน      วรสิงห  หมายเลขโทรศัพท : 02 212 2279 ตอ 224 
  หัวหนางานสารสนเทศทางยุทธศาสตร  กลุมยุทธศาสตรและประเมินผล สํานักวัณโรค 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.8: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือลดอัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
2. หนวยวัด: ข้ันตอน 
3. น้ําหนัก: รอยละ 1 
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด:  
 นิยาม 

อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หมายถึง อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5 โรค 

ประกอบดวย 

1. โรคซิฟลิส syphilis 
2. โรคหนองใน 2Gonorrhea 
3. โรคหนองในเทียม Non Gonococcal Urethritis (NSU) 
4. โรคฝมะมวง LYMPHOGRANULOMA VENEREUM (LGV) 
5. โรคแผลริมออน Chancroid 

5. สูตรการคํานวณผลงาน:   
 สูตรท่ี 1  

อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอประชากรแสนคน  (Ai) =  

จํานวนผูปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวงเวลาท่ีกําหนด x 100,000 

   ประชากรกลางปในชวงเวลาเดียวกัน  

สูตรท่ี 2 
คาเฉลี่ยอัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธยอนหลัง 5 ป (ป 2552-2556)  (B) =  

คามัธยฐาน ของ (A2552 , A2553 , A2554 , A2555 , A2556) 
หมายเหตุ:   เนื่องจากขอมูลอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธในแตละปมีขอมูลแตกตางกันมาก จึงนํา
คามัธยฐานมาใชเปนตัวแทนของขอมูลในการวัดผลปท่ีผานมา 

สูตรท่ี 3 
เปรียบเทียบอัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธในป 2557  ไมเกินคาเฉลี่ยของอัตราปวยโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธยอนหลัง 5 ป (ป2552-2556) ในภาพประเทศ  
อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธลดลง =      (A2557 – B) x 100 

                     B 
6. เกณฑการใหคะแนน:  
 

คะแนน 
ความสําเร็จ 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
1 /     
2 / /    
3 / / /   
4 / / / /  
5 / / / / / 
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โดยท่ี : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 มีผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ระดับจังหวัดหรือโรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ในพ้ืนท่ี
เปาหมาย  

2 มีแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาระบบบริการโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

3 มีกระบวนการพัฒนางานใหหนวยบริการดําเนินงานไดตามมาตรฐานการตรวจคัดกรอง ดูแลรักษาและการ
ดําเนินงานเชิงรุกดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
กระบวนการพัฒนาใหดําเนินงานไดตามมาตรฐาน ไดแก การสนับสนุนดานวิชาการ การลงพ้ืนท่ี/การสอนแนะ 
On the job training/การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน/ การจัดประชุมอบรม/การเปนวิทยากรดานโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธใหกับจังหวัด/การรวมกับจังหวัดทําแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร  

4 มีการวิเคราะหขอมูล ( Situation analysis) ของพ้ืนท่ีเปาหมาย ไดแก รายงาน 506/ ICD-10/ขอมูลการ
ใหบริการของหนวยบริการ/STIVCTminirecordProgram/แฟมบันทึกตางๆ/STIQUAL Program/และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ  

5 
 
 
 

 

เปรียบเทียบอัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธของป 2557  ไมเกินคาเฉลี่ยของอัตราปวยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธยอนหลัง 5 ป (ป2552-2556)  ของแตละพ้ืนท่ี   

 
ตัวชี้วัด 

หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ.2557 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
1. อัตราปวยโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 

รอยละ มากกวา
คาเฉลี่ย

ยอนหลัง 5 
ป รอยละ 

2 

มากกวา
คาเฉลี่ย
ยอนหลัง 
5 ป รอย

ละ 1 

เทากับ
คาเฉลี่ย

ยอนหลัง 5 
ป  
 

นอยกวา
คาเฉลี่ย
ยอนหลัง 
5 ป รอย

ละ 1 

นอยกวาคาเฉลี่ย
ยอนหลัง 5 ป รอย

ละ 2 

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด: (ถามี)  
8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด:   

อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ 

2552 2553 2554 2555 2556 

สคร. 5 ตอแสนคน 12.38 14.19 11.18 12.55 36.51 

ท่ีมา: รายงงาน 506 ของสํานักระบาด (เปนขอมูล 9 เดือนของปงบประมาณนั้นๆ คือ ต.ค. – มิ.ย.) 
9. แหลงขอมูล 
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
- สรุปผลการวิเคราะหอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากรายงานผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ของสถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลทุกแหงในพ้ืนท่ี และไดมีการรายงานในระบบ
รายงานการเฝาระวังโรค ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (รง.506) 
วิธีการรายงาน 
- ระดับเขต  จากสรุปรายงานในระบบรายงานการเฝาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค(รง. 506) 

ในภาพรวมเขต ซ่ึงไดรับการรายงานจากระดับจังหวัด  
- ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :   ทุกไตรมาส 
10. ผูกํากับตัวช้ีวัด:  1.นายแพทยธีระวัฒน  วลัยเสถียร       หมายเลขโทรศัพท: 08-6263-3834 

2.นางทิติยาณี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา      หมายเลขโทรศัพท: 08-1977-9827 
      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด:     1.นางวิมลจันทร    นาคจันทึก   หมายเลขโทรศัพท : 08-1955-0484 
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๑. ตัวช้ีวัดท่ี ๑.1.9 : ระดับความสําเร็จของการเก็บขอมูลอัตราชุกของการติดเช้ือในโรงพยาบาลลดลง 
 

๒. หนวยวัด    : ข้ันตอน 
 

๓. น้ําหนัก          : รอยละ ๑ 

๔. คําอธิบายตัวช้ีวัด:    
 

อัตราชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง จํานวนครั้งของการติดเชื้อในโรงพยาบาลในชวงเวลาท่ีสํารวจตอ
จํานวนผูปวยท่ีสํารวจในชวงเวลาเดียวกัน 

 

5. สูตรการคํานวณ : 
6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ  
                               พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้  
ข้ันตอน กิจกรรมการดําเนินงาน แนวทางการประเมิน 

๑ แตงตั้งผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานในการดําเนินงานดาน
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลภายในหนวยงาน (๑.๐ คะแนน) 

คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบหรือคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานดานโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

๒ ผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานเขารวมประชุมทําความเขาใจ
หลักเกณฑในการเก็บขอมูลตามท่ีสถาบันบําราศนราดูร
กําหนด (๑.๐ คะแนน) 

รายงานการประชุม 

๓ ดําเนินการเก็บขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนด (๑.๐ คะแนน) 
(definition/ระยะเวลา/จํานวนโรงพยาบาล)  

รายงานผลการสํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

๔ สคร. เก็บขอมูลผูปวยจากโรงพยาบาลกลุมเปาหมายท่ี
กําหนด  
สูตรการคํานวณ : จํานวนขอมูลผูปวยท่ีไดรับ X ๑๐๐ 
                           จํานวนผูปวยท่ีกําหนด 

คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 

รอยละ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
 

รายงานผลการสํารวจและรอยละของความ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

๕ สคร. เขารวมประชุมกับสถาบันบําราศนราดูรเพ่ือ 
วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงาน (๑.๐ คะแนน) 

หลักฐานการเขารวมประชุม 

7. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานและคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ระดับความสําเร็จของการเก็บขอมูลอัตราชุกของการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล 

ข้ันตอน เริ่มใชตัวช้ีวัดปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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 8. แหลงขอมูล : 
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๓๖ แหง ไดแก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 
อยางละ ๑ แหง ตอ ๑ สคร. 
  

9. วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม SAR รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
10. ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ ๑ ครั้ง 
 
1๑. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ  ฮิมหม่ันงาน   หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112  

2.นางกาญจนา   ยังขาว        หมายเลขโทรศัพท : 08-1976-0141 
      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นางสาวลักขณา สีนวลแล     หมายเลขโทรศัพท : 08-2352-0047 

๑2. แนวทางการประเมินผล : 

13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สถาบันบําราศ  

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นายแพทยวีรวัฒน มโนสุทธิ ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓ 
2. นางวราภรณ  เทียนทอง ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓ 
3. นางปทมาวดี เติมวิเศษ ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒ 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.10 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือใหเกษตรกรมีผลตรวจพบวาเส่ียงและ/

หรือไมปลอดภัยไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2. หนวยวัด     : ข้ันตอน 

3. น้ําหนัก   :   รอยละ ๑ 

4. คําอธิบาย    :     
 เกษตรกร หมายถึง บุคคลผูประกอบอาชีพแตละประเภทเกษตรกรรม โดยเนน เพาะปลูก, ทําไร,  
ทํานา, ทําสวน 

เส่ียงและ/หรือไมปลอดภัยตอพิษสารกําจัดศัตรูพืช  หมายถึง เสี่ยงตอสิ่งคุกคามดานสารเคมีท่ีใชในการ
กําจัดแมลงในกลุมออรกาโนฟอสเฟตหรือกลุมคารบาเมต โดยใช  Reactive paper เปนเครื่องมือในการทดสอบ 
แลวพบวา มีระดับเอนไซมคลอรีนเอสเตอเรสต่ํา จะมีความเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัย 
 มาตรการท่ีสําคัญในการดําเนินงาน 

1) สรางองคความรูเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหถูกตองและสนับสนุนเชิงสังคมในการบริโภคพืชผัก 
ผลไม ท่ีไมใชสารกําจัดศัตรูพืช 

2) สรางระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค โดยการมีสวนรวมของชุมชน ดวยกลไกของอาสาสมัคร 
     อาชีวอนามัยในชุมชน (อสอช.) 
3) สรางระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชน 
4) เสริมศักยภาพใหกับหนวยงานและเครือขาย  
5) สนับสนุนการจัดการแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช 
 

5. สูตรการคํานวณ :  คิดคะแนนตามข้ันตอนท่ีกําหนดเปน Milestone โดยในข้ันตอนท่ี 5 รอยละของเกษตรกร
ท่ีมีผลการตรวจพบวาเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัยตอพิษสารกําจัดศัตรูพืช ใชสูตรคํานวณ ดังนี ้
 

สูตรคํานวณ :          จํานวนเกษตรกรท่ีมีผลตรวจคัดกรอง พบวาเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัย X 100 
จํานวนเกษตรกรท้ังหมดท่ีไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอพิษสารกําจัดศัตรูพืช 

 

1. เปาหมายความสําเร็จ : ข้ันตอนท่ี 5 โดยในข้ันตอนท่ี 5 รอยละของเกษตรกรท่ีมีผลการตรวจพบวาเสี่ยงและ/
หรือไมปลอดภัยตอพิษสารกําจัดศัตรูพืช ใหคํานวณจากเปาหมายของแตละ สคร. ซ่ึงมีฐานขอมูล ดังนี้    

เปาหมาย 
(ข้ันตอนท่ี 5) 

หนวยงาน 
คาเปาหมาย(รอยละ) 

2557 2558 2559 2560 2561 

รอยละของเกษตรกรท่ีมีผลการตรวจ
พบวาเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัยตอ
พิษสารกําจัดศัตรูพืช 

สคร.5 23 21 19 17 15 
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2. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ(Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปนเปน 5 
ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี  : รอบ 12 เดือนมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้ัน 
ตอนท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 - วิเคราะหความตองการสนับสนุนของหนวยงานเครือขาย 
(0.5 คะแนน) 
- มีแผนการปฏิบัติงานเพ่ือการสนับสนุน (0.5 คะแนน)  
 

- มีผลการวิเคราะหความตองการ
สนับสนุนหนวยงานเครือขาย 
- มีแผนการปฏิบัติงาน (Action 
plan) เพ่ือการสนับสนุนหนวยงาน
เครือขาย  

2 - ถายทอดแผนปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
(0.5 คะแนน) 
- มีการดําเนินงานสนับสนุนวิชาการใหกับหนวยงาน
เครือขาย (0.5 คะแนน) 

- สรุปรายงานการประชุม หรือผล
การถายทอดแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนวิชาการใหหนวยงาน
เครือขาย การสนับสนุนดําเนินงาน
ใหกับหนวยงานเครือขาย เชน 
หนังสือเชิญประชุม, หนังสือขอรับ
หรือตอบรับการสนับสนุนวิชาการ
เปนวิทยากร, ภาพถาย ฯลฯ 

3 รวบรวมขอมูลการสนับสนุนเครือขาย หรือขอมูลการ
ดําเนินงาน 

 - มีขอมูลครบถวนตามแผนการปฏิบัติงาน (Action plan) 
ได 1 คะแนน 

- มีขอมูลไมครบถวนตามแผนการปฏิบัติงาน (Action 
plan)  ได 0.5 คะแนน  

- ขอมูลการสนับสนุน การดําเนินงาน
ใหกับหนวยงานเครือขาย เชน 
หนังสือเชิญหรือตอบรับการเปน
วิทยากร สรุปหรือรายงานผลการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี ขอมูลการ
ดําเนินงานท่ีพ้ืนท่ีสงทาง  
E-mail ภาพถาย ฯลฯ หรือขอมูลผล
การดําเนินงาน 

4 จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน (0.7 คะแนน) พรอม
ขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร ภายในวันท่ี 20 กันยายน 
2557 (0.3 คะแนน) 

- เลมรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
พรอมขอเสนอแนะ  
- บันทึกเสนอผูบริหารหนวยงาน
รับทราบ 
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ข้ัน 
ตอนท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

5 รอยละของเกษตรกรท่ีมีผลการตรวจพบวาเสี่ยงและ/
หรือไมปลอดภัยตอพิษสารกําจัดศัตรูพืช เม่ือคํานวณตาม
สูตร 

รอยละ คา
เปาหมาย
ของแต
ละ สคร. 
+4 

คา
เปาหมาย
ของแต
ละ สคร. 
+2 

คา
เปาหมาย
ของแต
ละ สคร. 

คา
เปาหมาย
ของแต
ละ สคร. 
-2 

คา
เปาหมาย
ของแต
ละ สคร. 
-4 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 

- ผลรวมการคํานวนรอยละผลการ
ตรวจพิษสารกําจัดศัตรูพืช จาก
เอกสารท่ี รพสต. หรือ สสจ.สงทาง 
 e-mail หรือจากแบบฟอรม Occ.
นบ. 01  และแบบฟอรม Occ.นบ. 
02 ท่ีสํานักฯกําหนด 

 
8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือให
เกษตรกรมีผลตรวจพบวาเสี่ยงและ/หรือไม
ปลอดภัยไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ข้ันตอน - - - 

 
9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

9.1 แหลงขอมูล สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา รวบรวมขอมูลสงกลุมอาชีวอนามัย  สํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

9.2 วิธีการจัดเก็บขอมูล  โดยเก็บขอมูลจากผลการคัดกรองสุขภาพเกษตรกร โดยใช Reactive Paper ท่ีมีผล
การตรวจพบวาเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัยตอพิษสารกําจัดศัตรูพืชฯ 

9.3 เครื่องมือ  
1. แบบสอบถามเกษตรกร (นบก 1-56) ใชประเมินเบื้องตน เพ่ือใชในการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา      
    ซ่ึงสามารถนํามาใชดําเนินงานได (สํานักฯ พัฒนาโปรแกรมท่ีใชในการวิเคราะหแบบสอบถาม) 
2. ชุดตรวจคัดกรองเอนไซมคลอรีนเอสเตอเรส (Test Kit) ภาคสนาม                     
3. รายงานผลความกาวหนาปละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอรม Occ.นบ. 01 (โดย รพสต. เปนผูรายงานสง  
    สสจ.) และแบบฟอรม Occ.นบ. 02 (โดย สสจ. เปนผูรายงานสงให สคร.๕) 

     ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง 
 
10. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นายแพทยธีระวัฒน  วลัยเสถียร หมายเลขโทรศัพท : 08-6263-3834 

       2.นายวิเศษ   วริศรางกูล       หมายเลขโทรศัพท : 08-9945-9868 
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : 1.นางสุพาพร   แสนศรี           หมายเลขโทรศัพท : 08-9286-8990 
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11. แนวทางการประเมินผล ประเมินจากขอมูลผลการดําเนินงานตามมาตรการท่ีสําคัญในการดําเนินงานของ 

สคร.เพ่ือใหบรรลุตัวชี้วัด “รอยละของเกษตรกรท่ีตรวจพบวามีความเสี่ยงและไมปลอดภัยตอพิษสารกําจัด

ศัตรูพืช” โดยตอบคําถามตางๆ ได เชน 

11.1  สิ่งนําเขา(Input) : คูมือ/แนวทาง, การอบรมใหความรู, วัสดุวิทย ฯลฯ ท่ีสนับสนุนมีความเหมาะสม 

เพียงพอหรือไม ? 

11.2 กระบวนการดําเนินงาน(Process) : ท่ีสําคัญมีอะไรบาง ดําเนินการแลวเปนอยางไร ? มีพ้ืนท่ีไหน

ดําเนินการไดดี ? พ้ืนท่ีไหนท่ีไมบรรลุ ? มีปญหาอุปสรรคอะไร จะตองปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรม

ใดบาง ? กิจกรรมใดท่ีควรเลิกดําเนินการ ?  

11.3 ผลผลิต/ผลลัพธ(Output/Outcome) : โดยวัดคาเปาหมาย ดังนี้ 

11.3.1 มีการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุข หนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของใน
พ้ืนท่ีและหนวยงานสวนทองถ่ิน (อบต. , อปท.) ในการดําเนินงานดูแลสุขภาพเกษตรกร 1 เครือขายตอ 
สคร.(การดําเนินงานรวมกับเครือขายตามรายละเอียดตัวชี้วัดพระราชบัญญัติงบประมาณ SDA 
204 จํานวนเครือขายเปาหมายท่ีไดรับการสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพ และความเขมแข็งใน
การจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ) 

11.3.2 รอยละของเกษตรกรท่ีมีผลการตรวจพบวาเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัยตอพิษสารกําจัดศัตรูพืช

ไมเกิน รอยละ 32 

11.3.3 รอยละหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิมีการจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชน  

(รอยละ 10) 

11.3.4 มีชุดขอมูล สารสนเทศ / องคความรู วิชาการดานผลกระทบตอสุขภาพจากสารกําจัดศัตรูพืช 

เชน สรุปสถานการณการดําเนินงาน, ชุดขอมูลผลการตรวจคัดกรอง/ ชุดขอมูลอัตราปวยดวยโรค

พิษสารกําจัดศัตรูพืช 

12. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : 
ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

นางจุไรวรรณ    ศิริรัตน 02-590-4292 
นางสาวชนิตา   โลหะภากร 02-590-4383 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.12  :  ระดับความสําเร็จการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 
                             พ.ศ. 2548 ของดานชองทางเขาออกระหวางประเทศ  
2. หนวยวัด        :   ข้ันตอน           
3. น้ําหนัก        :   รอยละ 1 
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด   :     
 ดานชองทางเขาออกระหวางประเทศ   หมายถึง  ชองทางเขาออกประเทศ ท่ีมีดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศตั้งอยู แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ทาอากาศยาน ทาเรือ และพรมแดนทางบก   
 ดานชองทางเขาออกระหวางประเทศท่ีเปนเปาหมาย  หมายถึง ดานชองทางเขาออกระหวางประเทศท่ี
อยูในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค จํานวน 51 แหง  
 การพัฒนาตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548  หมายถึง ดานชองทางเขาออกระหวางประเทศ
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค มี การดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 
2548 ดังนี้ 
 1. จัดประชุมภายในชองทางระหวางดานควบคุมโรคฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของในชองทางฯ                  
เพ่ือทบทวนการพัฒนาชองทางเขาออกประเทศตามขอกําหนดกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548  
 2. จัดทํา ราง/คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาชองทางเขาออกประเทศตามขอกําหนดกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2548 และจัดประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 3. ดานชองทางเขาออกประเทศท่ีเปนเปาหมายมีผลการประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลัก                     
ชองทางเขาออกประเทศดวยตนเอง ( Self assessment) โดยใชคูมือการประเมินสมรรถนะหลักชองทางเขาออก
ประเทศ ทาอากาศยาน ทาเรือและพรมแดนทางบก ท่ีประยุกตมาจากคูมือการประเมินขององคการอนามัยโลก
และมีแผนพัฒนาชองทางฯ ท่ีสอดคลองกับผลการประเมินตนเองฯ 
 4. ดานชองทางเขาออกประเทศท่ีเปนเปาหมายไดรับการประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลัก             
ชองทางเขาออกประเทศจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ีรับผิดชอบ( Internal audit) โดยใชคูมือการประเมิน
สมรรถนะหลักชองทางเขาออกประเทศ ทาอากาศยาน ทาเรือและพรมแดนทางบก ท่ีประยุกตมาจากคูมือการ
ประเมินขององคการอนามัยโลก 
 5. สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ีรับผิดชอบดานชองทางเขาออกประเทศท่ีเปนเปาหมายวิเคราะห               
ผลการประเมินฯ และแจงผลการประเมินใหสํานักโรคติดตอท่ัวไปเพ่ือรวบรวมผลเปนภาพรวมตอไป  
 

5. สูตรการคํานวณ   :   คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนท่ีกําหนด 
        

6. เปาหมายความสําเร็จ   :   5 ข้ันตอน 
7. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา  
จากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
  

โดยท่ี 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 - สํานักงานปองกันควบคุมโรคจัดทําแผนพัฒนา
ดานชองทางเขาออกระหวางประเทศท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ (0.5 คะแนน) 

- ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาดานชองทางเขาออก
ระหวางประเทศ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ  
(0.5 คะแนน) 

 

- แผนพัฒนาดานชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศ ประกอบดวย  
• จัดตั้งคณะทํางานพัฒนาชองทางเขาออก

ประเทศ  
• ประชุมคณะทํางานฯ  
• ดานชองทางฯ ประเมินตนเอง  

(Self assessment) 
• ติดตามและประเมินผล 

- รายงานการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาฯ ใหกับ
ชองทางฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

2 - ดานชองทางฯ ประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ชองทางเขาออกประเทศดวยตนเอง  
(Self assessment) (0.5 คะแนน) 

- ดําเนินการพัฒนาดานชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของดาน
ตามแผนฯ (0.5 คะแนน) 

- ผลการประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักฯ
ของแตละชองทางฯ (Self assessment) 
 

- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดาน
ชองทางฯ 

3 ติดตามและประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักชอง
ทางเขาออกประเทศ โดยใชคูมือการประเมินฯ          
ท่ีประยุกตมาจากคูมือการประเมินขององคการ
อนามัยโลกของดานชองทางฯ ท่ีรับผิดชอบ 
(Internal audit) (๑ คะแนน) 

แผนติดตามและผลการประเมินการพัฒนา
สมรรถนะหลักฯ  

4 รอยละของชองทางดานควบคุมโรคท่ีไดรับการ
พัฒนาและผานมาตรฐานตามคูมือการประเมินฯ  
ท่ีประยุกตมาจากคูมือการประเมินขององคการ
อนามัยโลก (๑ คะแนน) 
สูตร  = จํานวนดานฯท่ีเปนเปาหมายผานเกณฑฯ X  100            

               จํานวนดานฯท่ีเปนเปาหมาย  
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละ 46 48 50 52 54  

ผลคะแนนการประเมินของดานชองทางฯ           
ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 - สรุปผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ                      
เพ่ือการปรับปรุงงานเสนอผูบริหาร  
(0.5 คะแนน) 

- จัดทํารางแผนพัฒนาดานชองทางเขาออก
ระหวางประเทศ ป พ.ศ.2558 ท่ีสอดคลอง 
กับผลการประเมินฯ  (0.5 คะแนน) 

- สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

- รางแผนพัฒนาดานชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศ  ป พ.ศ.2558 
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8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน    : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา 
ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 
ของดานชองทางเขาออกประเทศ 

ข้ันตอน 
 

เปนตัวชี้วัดใหม เริ่มใชป ๒๕57 
 

 

9. แหลงขอมูล :    
9.1 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
9.2 ดานชองทางเขาออกระหวางประเทศ พรมแดนชองจอม (กาบเชิง) อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร 

 

10. วิธีจัดเก็บขอมูล   :    
10.1 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา รายงานขอมูลผลการดําเนินงานรอบ 6, 9 และ 

12 เดือน (ทุกไตรมาส) และแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates  
10.2  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา รวบรวมขอมูลจากหนวยงานและจัดทําสรุปผล

การดําเนินงานในภาพรวม สงใหสํานักโรคติดตอท่ัวไป 
 

11. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล     :  ทุกรายไตรมาส 
 

12. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ ฮิมหม่ันงาน หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112 
2.นางนันทนา   แตประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท : 08-5611-6728 

     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นายประดิษฐ  ทองจุน  หมายเลขโทรศัพท : 08-9865-5564 
2.นายสมพร  ปุริโส           หมายเลขโทรศัพท : 08-2868-3885 

 

13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สํานักโรคติดตอท่ัวไป    

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นายแพทยวิชาญ  ปาวัน    0-2580-5726    
2. นางสาวอัจฉรา   ทุเครือ 0-2580-5726    

 
14. เอกสารประกอบ 
         14.1  รายชื่อดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ สังกัดกรมควบคุมโรค 
 

ลําดับท่ี ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ อําเภอ/จังหวัด สังกัด หมายเหตุ 
18 พรมแดนชองจอม (กาบเชิง) อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร สคร.5 นครราชสีมา  
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1. ช่ือตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑๓: ระดับความสําเร็จของจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายผานเกณฑการประเมินท่ี
กําหนด (PSA3_2) 
2. หนวยวัด :  ข้ันตอน 

3. น้ําหนัก  :   รอยละ 2 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
จังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมาย หมายถึง จังหวัดชายแดนท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดคูขนานของ

ประเทศเพ่ือนบาน (กัมพูชา/ลาว/ เมียนมาร/ มาเลเซีย ) ซ่ึงมีการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพรวมกัน ท้ังหมด 17 จังหวัด  

จังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายผานเกณฑการประเมิน  หมายถึง จังหวัดชายแดนท่ีมีการเฝาระวัง  
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีองคประกอบของเกณฑครบ 3 ขอ ดังนี้  

๑. เปนจังหวัดชายแดนท่ีผานเกณฑคุณภาพเบื้องตนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเข็มแข็งแบบยั่งยืน  

๒. เปนจังหวัดชายแดนท่ีมีเครือขายและกลไกบริหารจัดการท่ีจําเปนในการปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี
ชายแดน  

       ๓. เปนจังหวัดชายแดนท่ีมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคสําหรับพ้ืนท่ี
ชายแดน ประกอบดวยกิจกรรม 2 ขอใน 4 ขอ ดังนี้  

3.1 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับจังหวัดคูขนานของประเทศเพ่ือนบานอยางเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาการเฝาระวังโรค ปองกันควบคุมโรค รวมท้ังการตอบโตภาวะฉุกเฉินจากโรคและภัยสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพ  

3.2 มีการจัดประชุมเครือขายความรวมมือกับจังหวัดคูขนานของประเทศเพ่ือนบานเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี เปนตน 

3.3 มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน การฝกซอมแผน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความ พรอม
ของบุคลากรรวมกัน เชน การฝกอบรมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) การเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการ เปนตน 

3.4 มีระบบการแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพรวมกับจังหวัดคูขนานของประเทศเพ่ือนบาน 
เชน การสอบสวนโรคและควบคุมการระบาดของโรค การสงตอผูปวยโรคติดเชื้อเรื้อรัง เชน โรคเอดส วัณโรค 
มาลาเรีย เปนตน   
หมายเหตุ   สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ จะสงแบบฟอรมการประเมินจังหวัดชายแดนท่ีเปน เปาหมาย
ผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด ใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา เพ่ือทําการประเมินจังหวัด ภายใน
ไตรมาสท่ี 2 
 
5. สูตรการคํานวณ  :  - 
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6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  
5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับความสําเร็จ 

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

โดยท่ีกําหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 มีโครงการการสงเสริมสนับสนุนการ พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมาย 

1 เอกสารการอนุมัติโครงการการสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาเครือขายความรวมมือ
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมาย 

๒ จัดกิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ การสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาเครือขายความรวมมือการเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนท่ีเปนเปาหมาย 

๑ เอกสารประกอบการดําเนินงานตาม
โครงการ การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เครือขายความรวมมือ เชน สรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม และ/หรือ ภาพถาย
การจัดกิจกรรมตางๆ 

๓ เขารวมประชุม / อบรมเพ่ือการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเครือขายความรวมมือการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดนท่ีเปน
เปาหมาย 

1 • เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เครือขายความรวมมือการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
จังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมาย 

• สรุปรายงานการประชุม / อบรม ฯ 
๔ การประเมินผลการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

เครือขายความรวมมือการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมาย 
โดยใชแบบประเมินผลท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

1 เอกสาร / หลักฐานการประเมินผลการ
ดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือฯ ท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

๕ ๕.๑ รวมรวบ วิเคราะห สรุปผลการประเมินจังหวัด
ชายแดนท่ีเปนเปาหมายฯ (๐.๒๕ คะแนน) 
๕.๒ มีการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายป ๒๕๕๘ 
(0.๒๕ คะแนน) 
๕.๓ จังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายผานเกณฑการ

1 • รายงานสรุปผลการประเมินจังหวัด
ชายแดนท่ีผานเกณฑการประเมินท่ี
กําหนด 

• ราง) แผนพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดน
ท่ีเปนเปาหมายป ๒๕๕๘ 
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7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : - 

8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด: 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนาจํานวน
จังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายผานเกณฑการ
ประเมินท่ีกําหนด 

ข้ันตอน เปนตัวชี้วัดใหมเริ่มดําเนินงานป 2557  

9. แหลงขอมูล :  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา โดยใชแบบประเมินกลางท่ีกรมควบคุมโรค
กําหนดลงประเมินจังหวัดชายแดนเปาหมาย 

๑๐. วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 ๑๐.๑ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานรอบ 6, ๙ 
และ ๑๒ เดือน (ทุกไตรมาส) และแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates 
 ๑๐.๒ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา รวบรวมขอมูลจากหนวยงานและจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม สงใหสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ภายในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๑๑. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  ทุกรายไตรมาส 
1๒. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ  ฮิมหม่ันงาน   หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112 

2.นางกาญจนา   ยังขาว        หมายเลขโทรศัพท : 08-1976-0141 
      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นายวีระพงษ   เรียบพร        หมายเลขโทรศัพท : 08-5853-6692 

2.วาท่ี ร.ต.หญิงสุภาพร  ทองมาแลว  หมายเลขโทรศัพท :  08-4969-4831 
๑๓. เอกสารประกอบ 
รายชื่อจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา  
 

 

 

 

 

 

ประเมินอยางนอย 1 จังหวัด (๐.๕ คะแนน) • เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา
จังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายผาน
เกณฑการประเมิน โดยมี
องคประกอบของเกณฑครบ 3 ขอ 

หนวยงาน จังหวัดชายแดนท่ีไดรับ
การพัฒนาฯ(SDA 515) 

จังหวัดชายแดนคูขนาน  
 (กัมพูชา/ลาว/ เมียนมาร/ 

มาเลเซีย) 

จังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมาย 
(ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 

PSA3_2) 

สคร.5 นครราชสีมา ๘. บุรีรัมย  
๙. สุรินทร 

_ _ 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  ปงบประมาณ 2557 

มิติที่ 1 :  ดานประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายการดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกรมควบคุมโรค 
และภารกิจหลักของหนวยงาน  
ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ีกําหนด  

1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1  : จํานวนจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพเบ้ืองตนการบริหารจัดการและขับเคล่ือนการ
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบย่ังยืน  
2. หนวยวัด          : จํานวนจังหวัด 
3. น้ําหนัก      : รอยละ ๔  
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :   

4.1 จังหวัด หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตบริการของ สคร และ สํานักอนามัย กทม. รวม  77  

จังหวัด  

4.2 การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  หมายถึง ระบบ กลไก ทรัพยากรท่ีจําเปน หรือ
เก่ียวของในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ท่ีจะทําใหเกิดผลลัพธ ไดแก การลดจํานวนการระบาดของการ
เกิดโรค  บรรเทาความรุนแรง และลดการตาย ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ 3 กระบวนการ ไดแก 

1) กระบวนการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ไดแก การจัดทําระบบฐานขอมูลเฝาระวัง และวิเคราะห
สถานการณทางระบาดวิทยา การกํากับ การประเมินความเสี่ยง การประเมินการระบาด 

2) กระบวนการปองกันโรค ไดแก การลดโอกาสเสี่ยง ลดแหลงกระจายโรค และลดปจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรคในสิ่งแวดลอมในชุมชน 

3) กระบวนการควบคุมโรค ไดแก การสอบสวนหาสาเหตุ ปจจัยเสี่ยง แหลงโรค และใชมาตรการท่ี
เหมาะสมเพ่ือควบคุมการระบาดใหสงบโดยเร็ว ซ่ึงครอบคลุม การควบคุมแหลงโรคในคน  และในสถานบริการ
สุขภาพ รวมท้ังการบริการควบคุมความรุนแรงการดําเนินโรค 

4.3 จังหวัดผานเกณฑคุณภาพเบ้ืองตนการบริหารจัดการและขับเคล่ือนการปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบย่ังยืน  หมายถึง จังหวัดในกลุมเปาหมายมีการบริหารจัดการฯ  ผานเกณฑคุณภาพ 
ดังนี้ 

เกณฑ

คุณภาพท่ี 
ประเด็นการประเมิน คะแนน 

1 จังหวัดมีการนําขอมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพตามระบบเฝาระวัง 5 ระบบ และ
ขอมูลการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนมาประเมินสถานการณ 
รวมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ มากําหนดเปาหมาย วางแผนและปฏิบัติการรวมกันกับหนวยงาน
ภายในจังหวัด หรือหนวยงานจากภายนอกอ่ืนๆ ในการพัฒนาใหเกิด “อําเภอควบคุมโรคเขมแ
แบบยั่งยืน” 

20 

2 จังหวัดมีกลไกการสนับสนุนใหอําเภอผานเกณฑคุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบ
ยั่งยืน 

20 

3 จังหวัดมีระบบการติดตามความกาวหนา และผลสําเร็จ พรอมสรุปผลการดําเนินงาน 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาใหเกิด"อําเภอควบคุมโรค

20 
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เกณฑ

คุณภาพท่ี 
ประเด็นการประเมิน คะแนน 

เขมแข็งแบบยั่งยืน" 
4 จังหวัดมีระบบเฝาระวังโรค สอบสวน และการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
20 

5 จังหวัดมีอําเภอผานเกณฑคุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนระดับเบื้องตนตาม
เปาหมาย 

20 

 รวม 100 

หมายเหตุ 1. เกณฑการประเมินผล (ใชผลการประเมินรอบ 9 เดือน หลังท่ี สคร. เปนผูประเมิน)    
                ดําเนินการได  93 – 100  ดีมาก  

 ดําเนินการได   85 – 92   ดี 
 ดําเนินการได   77 – 84   ผานข้ันพ้ืนฐาน 
 ดําเนินการได        ‹ 77    ไมผานเกณฑ 

             2. เกณฑคุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน  สามารถ download ไดท่ีเวป
ไซดของสํานักจัดการความรู กรมควบคุมโรค http://www.kmddc.go.th 
 

5. สูตรการคํานวณ :    
  ผลรวมของ จังหวัดในเขตบริการของ สคร. 5 ท่ีผานเกณฑคุณภาพเบื้องตนการบริหารจัดการฯ 
 

6. เปาหมายความสําเร็จระดับ สคร. :   

  รอยละ 60 ของจํานวนจังหวัดในเขตบริการของ สคร. 5   (เพ่ือใหสอดคลองกับจํานวนจังหวัด

จําแนกเปนรายสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ท่ีคํานวณดวยคาเปาหมายรอยละ 60 แลวมี

ทศนิยม ใหปดข้ึนนับเปน 1 จังหวัด) 

ตัวช้ีวัด 
หนวยวัด เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

2557 2558 2559 2560 2561 

รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพเบ้ืองตน

การบริหารจัดการและขับเคล่ือนการปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบย่ังยืน 

      

รอยละ 60 70 80 90 100 

สคร 5 จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ = 4 จังหวัด จํานวน 3 3 4 4 4 
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7. เกณฑการใหคะแนนแตละ สคร. (นับจากผลการประเมินของ สคร. ตามขอ 14.2) 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ 2557 
1 2 3 4 5 

จํานวนจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพเบื้องตน
การบริหารจัดการและขับเคลื่อนการปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบ
ยั่งยืน 

จังหวัด ต่ํากวา
เปาหมาย 

2 
จังหวัด 

ต่ํากวา
เปาหมาย

1 
จังหวัด 

เทากับ
เปาหมาย 

มากกวา
เปาหมาย 

1 
จังหวัด 

มากกวา
เปาหมาย 

2 
จังหวัด 

หมายเหตุ  :  สําหรับ สคร. 5 ถามีจํานวนจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพเบื้องตนการบริหารจัดการและขับเคลื่อน

การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบยั่งยืน 4 จังหวัด ใหได 5 คะแนน 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  :  

9. แหลงขอมูล :  จังหวัดในเขตบริการของ สคร.๕ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร และบุรีรัมย  

10. วิธีการจัดเก็บขอมูล :    
     10.1 ไตรมาส 1 รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีนําสงตัวชี้วัด และรายงาน SAR ในระบบ 
Estimates  
 10.2 ไตรมาส 2 รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีนําสงตัวชี้วัด และรายงาน SAR ในระบบ 
Estimates และใหแนบแบบฟอรมตามขอ 14 .1 และ 14.2 (ในตัวชี้วัดระดับกรม) ภายในวันท่ี  31 มีนาคม 
2557 
 10.3 ไตรมาส 3 รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีนําสงตัวชี้วัด และรายงาน SAR ในระบบ 
Estimates และใหแนบแบบฟอรมตามขอ 14.1 และ 14.2 (ในตัวชี้วัดระดับกรม) ภายในวันท่ี  30 มิถุนายน 
2557  
    10.4 ไตรมาส 4 รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีนําสงตัวชี้วัด และรายงาน SAR ในระบบ 
Estimates  

11. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  4 ครั้ง ตอป (รายไตรมาส) 

 
12. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นายแพทยธีระวัฒน  วลัยเสถียร หมายเลขโทรศัพท : 08-6263-3834 

2.นางทิติยาณี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท : 08-1977-9827 
    ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นางสาวรัฏฐรินีย      ธนเศรษฐ หมายเลขโทรศัพท : 08-1120-7186 

2.นางสุพรรณี            เจริญวงศเพ็ชร   หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-7455 

 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
จํานวนจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพเบื้องตนการ
บริหารจัดการและขับเคลื่อนการปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพท่ีเขมแข็งแบบยั่งยืน 

จังหวัด 
- - รอขอมูล 
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13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : กองแผนงาน    

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. ดร.อริยะ           บุญงามชัยรัตน 02 590 3091 

2. นางนาถลดา            ประสงคศรี 02 590 3084 

3. นางสาวอภิญญา        หอมอินจันทร                       02 590 3084 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.2   : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี 
เหมาะสมตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด  

2. หนวยวัด            : ข้ันตอน 
3. น้ําหนัก              : รอยละ ๓ 
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด   : 

4.1 ประชาชนกลุมเปาหมาย หมายถึง ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ท่ีรับทราบขอมูล
ขาวสารโรคและภัยสุขภาพผานชองทางการสื่อสารตางๆ   
           4.2 พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม หมายถึง ประชาชนมีการปฏิบัติในการดูแลตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน เพ่ือปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

4.3 เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด  หมายถึง  พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค โดยในป 2557 กําหนด
พฤติกรรมสุขภาพ  ของโรคท่ีเปนจุดเนนของกรมฯ และ/หรือ โรคท่ีเปนปญหาของพ้ืนท่ี โดย 

- สํานักสื่อสารความเสี่ยงฯ รับผิดชอบพฤติกรรมฯรวม ของโรคท่ีเปนจุดเนนของกรม ป 
2557 รวมกับสํานักวิชาการ  

- สํานักวิชาการฯ/สถาบันราชประชาสมาสัยรับผิดชอบพฤติกรรมฯ ในโรคท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบไมนอยกวา 1 พฤติกรรม 

- สถาบันบําราศนราดูร รับผิดชอบพฤติกรรมฯ ในโรคท่ีเก่ียวของ 

- สคร.1-12 รับผิดชอบพฤติกรรมของโรคจุดเนน หรือโรคท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1 
พฤติกรรม 

4.4 โรคและปจจัยเสี่ยงท่ีเปนจุดเนนของกรมควบคุมโรคป 2557 ไดแก  
 4.4.1) โรคติดตอ ไดแก  

- โรคไขเลือดออก  
- โรควัณโรค  
- โรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
- โรคติดตออุบัติใหมอุบัติซํ้า  

 4.4.2) โรคไมติดตอและปจจัยเสี่ยง ไดแก  
- โรคหลอดเลือดและเบาหวาน 
- ปจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตอการบาดเจ็บ 
- ปจจัยเสี่ยงจากการบริโภคยาสูบ ตอการเกิดโรคสําคัญ เชน โรคถุงลมปอดอุดก้ัน 
- ปจจัยเสี่ยงตอการบาดเจ็บใน 2 เรื่องหลัก ไดแก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จมน้ํา
ตาย 

 4.4.3) โรคจากอาชีพและสิ่งแวดลอม ไดแก  
- วัยทํางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข (ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม) 

              4.5 การจัดเกณฑคะแนนพฤติกรรม คิดคาคะแนนการตอบคําถามเรื่องพฤติกรรมภาพรวมในการเฝา
ระวัง ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ไดคะแนนพฤติกรรมอยูในระดับดี ซ่ึงตองไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มท้ังหมด                       
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5. สูตรการคํานวณ    :  
 

   วิธีการคํานวณ : ระดับสํานักและ สถาบัน 
          ระดับความสําเร็จในการดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมฯ = คะแนนระดับท่ี 1 + 

คะแนนระดับท่ี 2 + คะแนนระดับท่ี 3 + คะแนนระดับท่ี 4 + คะแนนระดับท่ี 5   

        ตัวอยาง  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมฯ ของสํานัก ก =  1 

+ 1 + 0.80+ 0.73 + 0= 3.53 คะแนน 

6. เปาหมายความสําเร็จ  : ข้ันตอนท่ี 5 
 
7. เกณฑการใหคะแนน: ระดับความสําเร็จในการดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 
                     

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ 

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

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

 

ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 สนับสนุนและรวบรวมขอมูลพฤติกรรม และเขารวมประชุมกับ

สํานักสวนกลาง เพ่ือจัดทําขอมูลพ้ืนฐานท่ีใชในการดําเนินงาน
พัฒนาพฤติกรรม ป 2557 
-สถาบันบําราศนราดูร รับผิดชอบพฤติกรรมของโรคท่ีเก่ียวของ 
-สคร.1-12 รับผิดชอบพฤติกรรมของโรคจุดเนน หรือท่ีเปนปญหา
ของพ้ืนท่ี 
เกณฑการใหคะแนน    
1.1 มีการระบุประชาชนกลุมเปาหมาย และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

ได 0.5 คะแนน 
1.2 มีการระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวของ ได 0.5 คะแนน 

รายงานผลการประชุม ประกอบดวย 
   - ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค 
   - ปจจัยเสี่ยง 
   - ประชาชนกลุมเปาหมาย 

        
 

2 จัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใน
การปองกันโรคและภัยสุขภาพท่ีเหมาะสม  
เกณฑการใหคะแนน   
2.1 มีแผนปฏิบัติการหรือมาตรการการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

แผนปฏิบัติการหรือมาตรการการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการปองกัน
โรคและภัยสุขภาพแตละไตรมาสของ
หนวยงาน ประกอบดวย 
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
ตามแนวทางท่ีสวนกลางจัดสงให ได 0.7 คะแนน 
2.2 มีแผนปฏิบัติการหรือมาตรการแตมีรายละเอียดไม 
      ครบถวน ได 0.3 คะแนน 

            - พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
            - ประชาชนกลุมเปาหมาย 
            - กิจกรรมท่ีจะดําเนินการใน
แตละไตรมาส  
            - ระยะเวลา 

3  มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือมาตรการการพัฒนา      

พฤติกรรมสุขภาพ  

เกณฑการใหคะแนน  
3.1  ดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนดไวครบถวน ซ่ึงตองมีการ
กําหนดเรื่องสนับสนุนเครือขายในการดําเนินงานตามแนวทาง ได  
0.6 คะแนน (คิดเทียบตามสัดสวนของการดําเนินการ)              
ตัวอยางเชน สํานัก ก  มีแผนการดําเนินงาน 10 กิจกรรม 
ดําเนินการตามแผนได 8 กิจกรรม  
คิดเทียบเปนคะแนน =       8 X0.6 = 0.48 คะแนน 
                                    10 
3.2 มีการรายงานผลการดําเนินงานฯ ครบถวน ทันเวลา ในทุก 
ไตรมาส (ไตรมาสละ 0.1 คะแนน รวมคะแนน 0.4 ) 

1.หลักฐานผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรมท่ีกําหนด  
2.สรุปรายงานผลการดําเนินงานเปน       
รายไตรมาสพรอมปญหาอุปสรรค แนว
ทางแกไขและขอเสนอแนะ   

 

4 ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมาย  
เกณฑการใหคะแนน  
4.1 มีการประชุมคณะทํางาน โดยใชระเบียบวิธีการเก็บขอมูล

ตามท่ีกรมกําหนด และปรับเครื่องมือใหเขากับกลุมเปาหมาย

ท่ีกําหนด 

- การกําหนดประชาชนกลุมเปาหมายได 0.1 คะแนน 
     - วิธีการเก็บขอมูลได 0.1 คะแนน 
     - เครื่องมือท่ีใชได 0.1 คะแนน 
4.2 ดําเนินการเก็บขอมูล ได 0.7 คะแนน 

1.รายงานผลการประชุม ประกอบดวย  
    - การกําหนดประชาชน
กลุมเปาหมายในการดําเนินการสํารวจ  
    - วิธีการสํารวจขอมูล  
    - เครื่องมือท่ีใช  
2.หลักฐานการดําเนินการสํารวจ
พฤติกรรมของประชาชนกลุมเปาหมาย 
เชน รูปถายการดําเนินการสํารวจฯ 
เปนตน  

5 สรุปผลการสํารวจฯ และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจน
ปญหาอุปสรรค          
เกณฑการใหคะแนน  
5.1  มีรายงานผลการประเมินประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสมตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด ได 0.5  
คะแนน   
5.2  มีการสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ได 0.5 
คะแนน   

1. รายงานผลการสํารวจประชาชน  
 กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม  
2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
พรอมปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข
และขอเสนอแนะ  

* การรายงานผลการดําเนินงานใน 6 เดือนแรก อยูในข้ันตอนท่ี 3 * 
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8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 

 

9. แหลงขอมูล :  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 
 

10. วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
        10.1. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 3 เดือน และแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม  2556 
       10.2. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 6 เดือน และแบบรายงาน SAR ใน
ระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2557 
       10.3. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 9 เดือน และแบบรายงาน SAR ใน
ระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน  2557 
       10.4. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 12 เดือน และแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 กันยายน  2557    
  
11. ความถี่ในการเก็บขอมูล :  ทุกรายไตรมาส 
 

12. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. นางรัตนาภรณ   ฮิมหม่ันงาน เบอรติดตอ  : 08-9845-3112 

    2. นางเบญจมาศ อุนรัตน  เบอรติดตอ  : 08-1266-0308 

     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :   1. นายนิยม  ไกรปุย  เบอรติดตอ  : 0๔๔-๒๑๒๙๐๐ 

    ๒. นางศศิรัศม์ิ  นาชัยฤทธิ์วงศ เบอรติดตอ  : 0๔๔-๒๑๒๙๐๐ 

    ๓. นางสุทา  โนมขุนทด เบอรติดตอ  : 0๘-๙๙๔๗-๔๗๘๔  

13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
หัวหนากลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    
สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0-2590-3860 

 

 

 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการใหประชาชน
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมตามเกณฑท่ี
กรมควบคุมโรคกําหนด 

รอยละ 66.6 74.3 70.36 รอขอมูล
จากการ
สํารวจ 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.3 :  ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและข้ันตอนการบริหารจัดการการเตรียมความ

พรอม และการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. หนวยวัด :   ข้ันตอน 

3. น้ําหนัก   :   รอยละ ๔ 

4. คําอธิบาย :  

การบริหารจัดการการเตรียมความพรอม และการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบ

บูรณาการ หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีการดําเนินงานตามกลไกและข้ันตอนการ

บริหารจัดการ การเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการภายใตภารกิจหลัก

ของกรมควบคุมโรคท่ีสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค ในการเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข พ.ศ.2554 -2558 

1) หนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคในสวนกลาง มีดังนี้ สํานักโรคติดตอท่ัวไป สํานักระบาดวิทยา สํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง  
สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักโรคไมติดตอ สํานักโรคเอดส  สํานักวัณโรค  
สํานักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักจัดการความรู กองคลัง กอง
แผนงาน กองการเจาหนาท่ี  ศูนยสารสนเทศ 

2) หนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคในสวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12 

หนวยงานมีกลไกและข้ันตอนการบริหารจัดการตามเกณฑท่ีกําหนด  หมายถึง การบริหารจัดการของ

หนวยงานในสังกัดกรมท้ังในสวนกลางและภูมิภาคมีการดําเนินงานตามองคประกอบดานกลไกและข้ันตอน

ครบถวน ตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 

1) กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบบริหารจัดการฯ มีการขับเคลื่อนอยูได โดยครอบคลุมในองคประกอบ 
ดังตอไปนี้ 

• หนวยงานมีการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องหรือ แผนประคองกิจการภายในองคกร  
(Business Continuity Plan : BCP)  โดยกําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีชัดเจน เพ่ือให
รองรับหรือเรียกคืนการดําเนินงานใหกลับสูภาวะปกติ และสรางความม่ันใจวาการปฏิบัติงานปกติ
สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง เม่ือมีเหตุการณตางๆ  ท่ีทําใหการปฏิบัติงานปกติตอง
หยุดชะงัก เชน ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การกอเหตุวินาศกรรม การระบาดของ
โรคติดตอ หรือการเกิดอุบัติภัยหมู เปนตน  

• หนวยงานมีระบบส่ังการและบริหารจัดการ เพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติภารกิจไดภายใตภาวะ
ฉุกเฉินตางๆ  

• หนวยงานมีระบบส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน  (Prepared Emergency Communication System) 
เพ่ือการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงกลุมเปาหมายท้ังภายในและภายนอกองคกรในภาวะฉุกเฉิน และเปน
การสื่อสารขอมูลตัดสินใจสั่งการ 
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2) ข้ันตอนการบริหารจัดการ หมายถึง หนวยงานมีการดําเนินการจัดทํา การวิเคราะหความเส่ียง ของ
พ้ืนท่ี หรือภารกิจท่ีรับผิดชอบ  โดยครอบคลุมภัยจากโรคท่ีเปนปญหาและ/หรือภัยจากภัยพิบัติท่ี
เก่ียวเนื่องกับสุขภาพ สําหรับการวางแผน และการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
ไดทันสถานการณและ/หรือ โรคท่ีสําคัญในการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร
ผานทางสื่อตางๆ  

• แผนบริหารสถานการณฉุกเฉิน ( Incident Management Plan : IMP) หมายถึง แนวทางการ
บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินท้ังในดานการดําเนินงาน การประสานงาน และการปฏิบัติการกับ
ภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ใหสามารถระงับเหตุการณฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขได
ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 

• แผนปฏิบัติงาน (Action plan) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯของหนวยงานท่ี
กําหนดจากผลการวิเคราะหความเสี่ยง (ไดจาก SOP-PHER 08 )โดยแบงออกเปน แผนเตรียม
ความพรอมกอนเกิดเหตุ แผนควบคุมตอบโตระยะระหวางเกิดเหตุ และแผนฟนฟูหลังเกิดเหตุ 

5.  สูตรการคํานวณ :  คิดคะแนน เปนระดับข้ันตอนท่ีกําหนด 

6.  เปาหมายความสําเร็จ  :  ข้ันตอน 5 

7. เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 

ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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โดยท่ี:  

ข้ันตอน

ท่ี 
รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 - จัดทําหรือทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุขของหนวยงาน (0.3 คะแนน) 
- จัดทําแนวทางระบบสั่งการและการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน(0.7 คะแนน) 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
เตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุขของหนวยงาน 
- รายงาน หรือ แผนผัง หรือ คูมือ หรือ  
แนวทางระบบสั่งการและการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน 

2 - วิเคราะหประเมินความเสี่ยงของพ้ืนท่ี หรือภารกิจ
ความรับผิดชอบใหครอบคลุมภัยท่ีมีลักษณะเปนภัย
จากโรคท่ีเปนปญหา หรือ ภัยจากภัยพิบัติท่ี
เก่ียวเนื่องกับสุขภาพ หรือโรคท่ีสําคัญตาม มาตรฐาน
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (รหัส SOP-PHER-08)  
(0.4 คะแนน)   
- จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action plan) แยกตามโรค
หรือภัยหรือภารกิจความรับผิดชอบ ซ่ึงไดจากผลการ
วิเคราะหประเมินความเสี่ยงตามข้ันตอนท่ี 2 โดย
เลือกจากตารางความเสี่ยงท่ีระบุไวในชอง ความเสี่ยง
ระดับสูงหรือสูงมากของพ้ืนทีอยางนอย 1 เรื่อง 
(0.4 คะแนน)  
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานสงใหกองแผนงานโดย
แนบไฟลกับรายงาน SAR ในระบบ  Estimate  วันท่ี 
25 มีนาคม 2557  (0.2 คะแนน) 

- รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยง 
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมในการจัดเตรียม
ขอมูลการสื่อสารความเสี่ยง หรือ เอกสารท่ีใช
แจงเตือนโรคหรือ      ภัยสุขภาพท่ีเก่ียวของ
สงไปยังหนวยงานเครือขาย 
 
- แผนปฏิบัติงาน (Action plan) ตามโรคหรื
อภัยหรือภารกิจความรับผิดชอบ 
 

 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานและสงเอกสารให            
กองแผนงานโดยแนบไฟลกับรายงาน SAR ใน
ระบบ Estimate 

3 - พัฒนาศักยภาพเครือขายระดับเขตหรือระดับ
จังหวัดใหเกิดการมีสวนรวมในการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน (0.5 คะแนน) 
- ทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องของ
องคกร (BCP) (0.3 คะแนน) 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานสงใหกองแผนงานโดย
แนบไฟลกับรายงาน SAR ในระบบ  Estimate  วันท่ี 
25 มิถุนายน 2557  (0.2 คะแนน) 

- รายงานหรือหลักฐานการประชุมหรือรายงาน
การพัฒนาศักยภาพ 
 

- แผนบริหารความตอเนื่องขององคกร(BCP) 
 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานและสงเอกสารให            
กองแผนงาน โดยแนบไฟลกับรายงาน SAR 
ในระบบ Estimate 
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ข้ันตอน

ท่ี 
รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

4 - จัดทําหรือทบทวนแผนบริหารสถานการณฉุกเฉิน 
(IMP) ตามผลการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงของ
พ้ืนท่ี (0.4 คะแนน) 
- ดําเนินการซอมแผนของหนวยงานโดยใช แผน
บริหารสถานการณฉุกเฉิน ( IMP)หรือแผนปฏิบัติงาน 
(Action plan)ท่ีไดจากการจัดทําหรือทบทวนมาเปน
พ้ืนฐาน (0.4 คะแนน) 
- สรุปบทเรียนจากการซอมแผน (0.2 คะแนน) 

- แผนบริหารสถานการณฉุกเฉิน ( IMP) 
 

- สรุปหรือรายงานหรือหลักฐานการซอมแผน 
 

 

- รายงานหรือสรุปบทเรียนจากการซอมแผน 
5 - ทบทวนแผนบริหารสถานการณฉุกเฉิน ( IMP) 

หลังจากการซอมแผน พรอมจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุง  (0.5 คะแนน) 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน และสงใหกอง
แผนงาน  โดยแนบไฟลกับรายงาน SAR  ในระบบ 
Estimate วันท่ี 25 กันยายน 2557  
(0.5 คะแนน) 

- ขอเสนอแนะ แผนบริหารสถานการณฉุกเฉิน ( 
IMP) และมีหลักฐานการเผยแพรใหหนวยงาน
หรือกลุมงานท่ีเก่ียวของรับทราบ 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานและสงเอกสาร
ให  กองแผนงานโดยแนบไฟลกับรายงาน SAR 
ในระบบ Estimate วันท่ี 25 กันยายน 
2557            

 

8.  รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและข้ันตอนการ
บริหารจัดการการเตรียมความพรอม และการตอบ
โตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณา
การตามเกณฑท่ีกําหนด 

ข้ันตอน - 5 5 

 

9.  แหลงขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 

10. วิธีการจัดเก็บขอมูล :   

10.1  หนวยงานรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดมีนาคม 

2557) และแบบรายงาน SAR  ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2557 

10.2 หนวยงานรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดมิถุนายน 

2557) และแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2557  
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10.3   หนวยงานรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดกันยายน 

2557) และแบบรายงาน SAR  ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2557                                                                

11. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  ทุกไตรมาส 

 

12. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ ฮิมหม่ันงาน หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112 

2.นางนันทนา   แตประเสริฐ     หมายเลขโทรศัพท : 08-5611-6728  
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :    1.นางอินทฉัตร  สุขเกษม หมายเลขโทรศัพท : 08-9687-1900  

2.นายประดิษฐ  ทองจุน  หมายเลขโทรศัพท : 08-9865-5564 

3.นายวิวัฒน  สังฆะบุตร   หมายเลขโทรศัพท : 08-8583-1773 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.4 :  ระดับความสําเร็จของการพยากรณโรคและภัยสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพ 
 

2. หนวยวัด          :  ข้ันตอน  
 

3. น้ําหนัก            : รอยละ ๔ 
 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :   

การพยากรณโรคและภัยสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  หมายถึง การรวบรวมขอมูลโรคและภัยสุขภาพ

ตลอดจนขอมูลท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูลตางๆ มาสังเคราะหและทํานายเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน ณ หวงเวลาหนึ่ง

ในอนาคต โดยเนื้อหาหลักๆ ระบุวาจะเกิดโรคและ/หรือภัยสุขภาพอะไร มากนอยอยางไร เม่ือไร กับใคร พ้ืนท่ีไหน 

และมีปจจัยอะไรท่ีเก่ียวของ โดยผลการพยากรณโรคและภัยสุขภาพของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ/หรือ ปท่ี

ผานมามีความใกลเคียงกับความเปนจริง และ/หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการพยากรณโรคและภัยสุขภาพไป

ใชประโยชนไดจริง  

              รายงานพยากรณโรคและภัยสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพ หมายถึง รายงานการพยากรณโรคและภัยสุขภาพ

ท่ีหนวยงานสามารถดําเนินงานไดตามกลไกการพยากรณโรคและภัยสุขภาพ1 ท่ีมีคุณภาพ ตามเกณฑท่ีกรมควบคุม

โรคกําหนด  

กลไกการพยากรณโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง โครงสรางคณะกรรมการ/คณะทํางาน แนวทาง

ปฏิบัติ ระเบียบ วิธีการ เทคโนโลยี แผนการดําเนินงาน และทรัพยากรท่ีจะขับเคลื่อนการพยากรณโรคและภัย

สุขภาพไดบรรลุเปาหมาย 

จํานวนรายงานพยากรณโรคและภัยสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ใหนับเฉพาะจํานวนรายงานพยากรณโรค

และภัยสุขภาพฉบับสมบูรณ  รายงานพยากรณโรคและภัยสุขภาพหรือรายงานการศึกษา 1 เลมหรือฉบับ เทากับ 

1 เรื่อง ใน 1 เรื่อง เนื้อหาจะมี 1 โรค หรือมากกวาก็ได 
 

5. สูตรการคํานวณ  :   คิดเปนคะแนนตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

6. เปาหมายความสําเร็จ :  ข้ันตอนท่ี 5 

7. เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ ( Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 

5 ระดับ  

ระดับคะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

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

พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน ระดับ
คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมินผล 

1. 1.1 แตงตั้งและ/หรือทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการ
พยากรณโรคและภัยสุขภาพของหนวยงาน และจัดทํากรอบ
แนวทาง “การพยากรณโรคและภัยสุขภาพ” ป 2557 ถา
หากจําเปนใหพิจารณาปรับปรุง (0.5 คะแนน) 

ระดับ 1 

(ข้ันตอนท่ี 1) 

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ      
(ฉบับเดิมหรือฉบับปรับปรุง
ใหม)  
-รายงานการประชุมคณะทํางาน
พยากรณโรค 

 1.2 จัดทําแผนปฏิบัติงานสําหรับการพยากรณโรค 
(ประกอบดวยโรคหรือประเด็นท่ีจะพยากรณ ข้ันตอนและ
กิจกรรมการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาและ
ทรัพยากรท่ีใช เปนตน) (0.5 คะแนน) 

 -แผนปฏิบัติงานการพยากรณ
โรคของหนวยงาน ป 2557  

2. ๒.๑  ทบทวนและตรวจสอบความพรอมดานทรัพยากร ของ
หนวยงาน (0.2 คะแนน) 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนท่ี 1+2) 

-รายงานการทบทวนความ
พรอมดานทรัพยากร 

๒.๒ จัดทําฐานขอมูลสําคัญท่ีมีความถูกตอง ครบถวน และ
เปนปจจุบัน เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการประเมิน
สถานการณและการพยากรณโรคในอนาคต (0.3 คะแนน) 

 -ทะเบียนฐานขอมูล 
 

๒.๓ ทบทวนผลการพยากรณโรคในรอบปท่ีผานมา 
เปรียบเทียบกับสถานการณโรค เหตุการณ หรือขอมูล ท่ี
เก่ียวของท่ีไดเกิดข้ึน จริงในชวงเวลาท่ีไดพยากรณไว  และ
กําหนดระเบียบวิธีการพยากรณ โรคท่ีจะใชในป 2557โดย
คณะทํางานพยากรณโรคของหนวยงาน หรือประชุมรวม
ระหวางหนวยงาน (0.5 คะแนน) 

 -รายงานการทบทวนผลการ
พยากรณโรคป พ.ศ.2556 
และกําหนดระเบียบวิธีการ
พยากรณโรคท่ีจะใชในป 
2557 

3. 3.1 รวบรวมหลักฐานข้ันตอนท่ี 1-2 และจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก พรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริห
หนวยงาน และสงใหสํานักระบาดวิทยา  (0.5 คะแนน) 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนท่ี 
1+2+3) 

หลักฐานการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1-2  

 3.2 รายงาน SAR ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 
มีนาคม 255 7 (กรณีดําเนินการเกินเวลาท่ีกําหนดจะถูก
หักคะแนนตามเง่ือนไข) 

- ภายในวันท่ี 25 มี.ค. 57  (0.5 คะแนน) 

- ภายในวันท่ี 30 มี.ค. 57  (0.4 คะแนน) 

- ภายในวันท่ี  5 เม.ย. 57  (0.3 คะแนน) 

- ภายในวันท่ี 10 เม.ย. 57  (0.2 คะแนน) 

- ภายในวันท่ี 15 เม.ย. 57  (0.1 คะแนน) 

 รายงานการนําเสนอผูบริหาร  

ตามแบบฟอรม (SAR)  

รอบ 6 เดือน   
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8. ขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ระดับความสําเร็จของการพยากรณโรคและภัยสุขภาพท่ีมี

คุณภาพ   

ข้ันตอน เริ่มใชตัวชี้วัดนี้ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2554  

5 

 

 

 

4. 4.1 วิเคราะหสถานการณและปจจัยท่ีเก่ียวของ  ทําการ
พยากรณ และจัดทํารายงาน การพยากรณโรคฉบับเบื้องตน  
(0.5 คะแนน) 

ระดับ 4 

(ข้ันตอนท่ี 
1+2+3+4) 

-รายงานการพยากรณโรค
ฉบับเบื้องตน 

4.2. นําเสนอผลการศึกษาเบื้องตนแกผูเชี่ยวชาญเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและรับขอเสนอแนะทางวิชาการในการ) 

 -หลักฐานการนําเสนอผล
การศึกษาแกผูเชี่ยวชาญ  

 จัดทํารายงานการพยากรณโรคฉบับสมบูรณ (0.5 คะแนน)  และ/หรือรายงานการวิพากษ
ผลการศึกษา 

5. 5.1 รวบรวมหลักฐานและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานรอบ 
12 เดือน พรอมรายงานพยากรณโรคฉบับสมบูรณ สงให
สํานักระบาดวิทยา เพ่ือเสนอใหกรมฯ พิจารณาเผยแพร 
(0.5 คะแนน) 

ระดับ 5 

(ข้ันตอนท่ี 
1+2+3+4+5) 

-หลักฐานการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 4 

-รายงานการพยากรณโรคและ
ภัยสุขภาพฉบับสมบูรณ 

5.2 รายงาน SAR ลงในระบบ Estimate (กรณีดําเนินการ
เกินเวลาท่ีกําหนดจะถูกหักคะแนนตามเง่ือนไข) 

- ภายในวันท่ี 25 ก.ย. 57  (0.5 คะแนน) 

- ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 57  (0.4 คะแนน) 

- ภายในวันท่ี  5 ต.ค. 57  (0.3 คะแนน) 

- ภายในวันท่ี 10 ก.ย. 57  (0.2 คะแนน) 

- ภายในวันท่ี 15 ก.ย. 57  (0.1 คะแนน) 

 รายงานการนําเสนอผูบริหาร  

ตามแบบฟอรม (SAR)  

รอบ 12 เดือน   
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9. แหลงขอมูล :  

  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 

10.วิธีการจัดเก็บขอมูล :   

    10.1  ผูรับผิดชอบโครงการรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate 

    10.2 ผูกํากับตัวชี้วัดสรุป และรายงานตัวชี้วัดของหนวยงานในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate 

            - ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 

            - ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี  25 มีนาคม 2557 

            - ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี  25 มิถุนายน 2557 

            - ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี  25 กันยายน 2557 

11. ความถี่ในการจัดเก็บ :   ทุกรายไตรมาส  

12. หนวยงานรวมดําเนินงานตัวช้ีวัดเปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 5.1.1   

12.1 สํานักระบาดวิทยา 
12.2 สํานักโรคติดตอท่ัวไป 
12.3 สํานักโรคไมติดตอ 
12.4 สํานักวัณโรค 
12.5 สํานักโรคติดตออุบัติใหม 
12.6 สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 
12.7 สถาบันบําราศนราดูร 
12.8 สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 
12.9 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12 

13. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นางรัตนาภรณ      ฮิมหม่ันงาน หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-3112 

2.นางกาญจนา       ยังขาว       หมายเลขโทรศัพท : 08-1976-0141 
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :    1.นางสาวกัญญรัตน  สระแกว  หมายเลขโทรศัพท : 08-5875-0476 
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14. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สํานักระบาดวิทยา 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. นายแพทยปณิธี ธัมมวิจยะ   02-590-1734-5 

2. นางสมคิด คงอยู 02-590-1732 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  ปงบประมาณ 2557 

มิติที่ 1 :  ดานประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายการดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกรมควบคุมโรค 
และภารกิจหลักของหนวยงาน  
ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 กลุมตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานเพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลักของหนวยงาน  

๑. ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.1  : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหองปฏิบัติการผานการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ       

                             (หนวยงานท่ีผานการรับรองมาตรฐาน) 

๒. หนวยวัด           : ข้ันตอน 

๓. น้ําหนัก       : รอยละ ๑๐ 

๔. คําอธิบายตัวช้ีวัด  :    
การรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ หมายถึง การท่ีหองปฏิบัติการมีคุณภาพผานเกณฑการประเมินของ

หนวยงานภายนอกท่ีทําหนาท่ีเปนองคกรกลางหรือหนวยงานท่ีใหการรับรองหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมาทําการ

รับรองจึงไดรับการเชื่อถือและเปนท่ียอมรับ การประเมินตามตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

   ๑) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (Laboratory Accreditation: LA) ๒๕๕๕ ของสภาเทคนิค

การแพทย    เปนหนวยงานใหการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ หรือ 

   ๒) มาตรฐาน ISO 15189 สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ มีกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปน 

หนวยงานให  การรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ หรือ 

       ๓) มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 มีกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยงานรับรองคุณภาพ

หองปฏิบัติการ หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจรับผิดชอบในการรับรองมาตรฐาน 

 หองปฏิบัติการ หมายถึง หองปฏิบัติการทางการแพทยและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการแพทย         

(เชน หองปฏิบัติการแมลง หองปฏิบัติการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม) ท่ีตั้งอยูในสํานัก/สถาบัน 

และสํานักงานปองกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 

๕.สูตรการคํานวณ  - 

๖.เกณฑการใหคะแนน :   กําหนดใหคะแนนตามระดับข้ันของความสําเร็จ (milestone) 

7. เปาหมายความสําเร็จ   : ระดับข้ันท่ี 2 วัดจากความสําเร็จของการพัฒนาเพ่ือรับรองระบบบริหารคุณภาพ 

                                   หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 2 ข้ันตอนดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับข้ันของความสําเร็จ (milestone) 
ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนท่ี ๒ 

2 √  
๒+3 √ √ 
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โดยท่ี : 

ข้ันท่ี  รายละเอียดการดําเนินการ หลักฐาน/เอกสารประกอบการประเมิน 
ข้ันท่ี ๑ มีการทบทวนเอกสารคุณภาพประจําป ดังนี้ เอกสารคุณภาพ (QM,  QP, WI/SOP,FM และ SD) 
ข้ันท่ี  รายละเอียดการดําเนินการ หลักฐาน/เอกสารประกอบการประเมิน 

 1. Quality Manual: QM   
2. Quality Procedure: QP  
3. Work Instruction or Standard Operation 
Procedure:  WI/SOP  
4. From: FM   
5. Supporting Document: SD  (2 คะแนน) 

 

ข้ันท่ี ๒ มีการเยี่ยมสํารวจ Internal  Audit ภายในเดือน
มีนาคม 2557 โดยทีมเยี่ยมสํารวจของกรมควบคุม
โรค หรือทีมตรวจประเมินท่ีผานการรับรองตาม
มาตรฐานท่ีจะขอรับการรับรอง และ ดําเนินการ
แกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินหลังไดรับ
รายงานภายใน 90 วัน (3 คะแนน) 

รายงานการเยี่ยมสํารวจ Internal  Audit  โดยทีม
ตรวจประเมิน และรายงานการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมิน 
 

8. เง่ือนไขตัวช้ีวัด : - 

9. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหองปฏิบัติการ
ผานการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ 
 

ระดับ 
ตัวชี้วัดใหมป 2557 

 

10. แหลงขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 

11.วิธีการจัดเก็บขอมูล :   
หนวยงานจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการตามตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

หองปฏิบัติการผานการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ  ทุกไตรมาส และรายงาน SAR ในระบบ Estimate ภายใน
ไตรมาส 2, 3 และ 4 

 

๑2. ความถี่ในการเก็บขอมูล : ไตรมาส 2, 3 และ 4 
13. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.แพทยหญิงผลิน  กมลวัทน   หมายเลขโทรศัพท : 08-9158-1850 

2.นายเสวียน   คําหอม     หมายเลขโทรศัพท : o๘-๕๖๘๒-๑๔๒๒  
      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :   1.นายสุรนอง  ใหญสูงเนิน หมายเลขโทรศัพท : 08-9947-4784 
   ๒.นางสาวราตรี ตั้งรัตนกมลกุล     หมายเลขโทรศัพท  : 0๔๔-๒๑๒๙๐๐ 
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14. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด :  
ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท E-mail: 
1. นางศิริรัตน  ลิกานนทสกุล ๐๒-๕๙๐-๓๕๕๙ , ๐๘๑-๙๐๐-๕๖๔๕ siratlik3@gmail.com 
2. ผูแทนจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร   
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1. ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1.3.2 : ระดับความสําเร็จในการรับทราบและมีความรูของประชาชนกลุมเปาหมายเรื่องโรค
และภัยสุขภาพท่ีสําคัญของกรมฯ  

2. หนวยวัด : ข้ันตอน  

3. น้ําหนัก : รอยละ 5 

4. คําอธิบาย :  

1) ประชาชน กลุมเปาหมาย หมายถึง ประชาชนท่ีตองการแกไขปญหา ตามกลุมวัย ไดแก ปฐมวัย วัยเรียน 

วัยรุน วัยทํางาน ผูสูงอายุ ผูพิการ (ตามเปาหมายกระทรวง)  

2) การรับทราบและมีความรู  หมายถึง ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับทราบ  รับรู ขอมูลขาวสารและมีความรู  

เรื่องการปองกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีหนวยงานดําเนินการโดยการสื่อสารสาธารณะ  การรณรงค

ประชาสัมพันธ  และการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางสื่อตาง  ๆ (Mass Media) อาทิ โทรทัศน 

วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ โปสเตอร ปายโฆษณา จุลสาร /วารสาร อินเตอรเน็ต เปนตน โดยสอบถามเฉพาะ

ความรูเรื่องโรคท่ีเปน  จุดเนนของกรมฯ  ป 2557 ไดแก วัณโรค โรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โรค

ไขเลือดออก โรคมือ เทา ปาก โรคอุจจาระรวง  โรคอาหารเปนพิษ  อหิวาตกโรค โรคจากการประกอบอาชีพ  โรค

หลอดเลือดในสมองและหัวใจ  โรคเบาหวาน  โรคและภัยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  โรคและภัยจาก

ยาสูบ อุบัติเหตุทางถนน การจมน้ําในเด็ก 3) จํานวนประชาชนท่ีสํารวจท้ังหมด หมายถึง จํานวนประชากรท้ังหมด

ท่ีรับทราบ 

5. สูตรการคํานวณ:  

วิธีการคํานวณ  : ระดับสํานักและ  สถาบัน ระดับความสําเร็จในการรับทราบและมีความรูของประชาชน

กลุมเปาหมายเรื่องโรคและภัยสุขภาพ  ท่ีสําคัญ ของกรมฯ = คะแนนระดับท่ี  1 + คะแนนระดับท่ี  2 + คะแนน

ระดับท่ี 3 + คะแนนระดับท่ี  4 + คะแนนระดับท่ี  5 ตัวอยาง ระดับความสําเร็จในการรับทราบและมีความรูของ

ประชาชนกลุมเปาหมายเรื่องโรคและภัยสุขภาพ  ท่ี สําคัญของกรมของสํานัก  ก = 1+ 1 + 0.80 + 0.73 + 0= 

3.53 คะแนน  

6. เปาหมายความสําเร็จ: ข้ันตอนท่ี 5  
7. เกณฑการใหคะแนน: ระดับความสําเร็จในการรับทราบและมีความรูของประชาชนกลุมเปาหมายเรื่องโรคและ 

ภัยสุขภาพท่ีสําคัญของกรม 

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

1 √     
2  √    
3   √   
4    √  
5     √ 
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กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 นําผลการสํารวจการรับทราบและความรู

ของประชาชนกลุมเปาหมายในป 2556 
มาวิเคราะห สถานการณการดําเนินงานการ
เผยแพรและประชาสัมพันธของหนวยงาน 
เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในป 2557 
โดยเนนความรูเรื่องโรคท่ีเปนจุดเนนของ
กรมฯ ป 2557 หรือโรคท่ีเปนปญหาใน
พ้ืนท่ี เกณฑการใหคะแนน  
1.1 มีรายงานสรุปผลการรับทราบและ
ความรูของประชาชนใน ป 2556 ได 0.5 
คะแนน  
1.2 มีการอางอิงการรายงานผลมาใชในการ
จัดทําแผนฯ ในป 2556 ได 0.5 คะแนน  

1.รายงานสรุปผลการสํารวจการรับทราบและ
ความรูของประชาชน ป 2556 2.รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฯหรือคณะทํางาน โดยมี
การวิเคราะหขอมูล ปญหาจากผลการสํารวจฯ
มากําหนดรูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน
ใหประชาชนมีความรูของประชาชน
กลุมเปาหมายในระดับหนวยงาน โดยในป 
2557 สคร.รับผิดชอบโรคตามจุดเนนหรือโรค
ท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ีอยางนอย สคร.ละ 1 โรค  
  

2 จัดทําแผนปฏิบัติการหรือมาตรการ เพ่ือ
ถายทอดความรูใหประชาชนกลุมเปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน  
2.1 มีแผนปฏิบัติการหรือมาตรการซ่ึงมี
รายละเอียดครบถวนได 1 คะแนน  
2.2 มีแผนปฏิบัติการหรือมาตรการแตมี
รายละเอียดไมครบถวน ได 0.5 คะแนน  

แผนปฏิบัติการหรือมาตรการโดยกําหนดเปน
แผนงานในแตละไตรมาส ประกอบดวย
รายละเอียด  
- การกําหนดประชาชนกลุมเปาหมาย  
- การกําหนดความรูท่ีจะดําเนินการกับ
กลุมเปาหมาย  
- กิจกรรมการดําเนินการฯ  

3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือ
มาตรการ เพ่ือถายทอดความรูใหประชาชน
กลุมเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน  
3.1 มีการดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว
ในแผนครบถวนได 0.6 คะแนน (คิดเทียบ
ตามสัดสวนของการดําเนินการ)ตัวอยางเชน 
สํานัก ก มีแผนการดําเนินงาน 10 กิจกรรม 
ดําเนินการตามแผนได 8 กิจกรรม คิดเทียบ
เปนคะแนน = 8X0.6/10 = 0.48 คะแนน  
3.2 มีการรายงานผลการดําเนินงานฯ 
ครบถวน ทันเวลา ในทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 
0.1 คะแนน รวมคะแนน 0.4 )  

1.หลักฐานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี
กําหนด  
2.สรุปผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาสพรอม
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ  
 
 

4 ดําเนินการสํารวจการรับทราบและมีความรู
ของประชาชนกลุมเปาหมาย  
เกณฑการใหคะแนน  

1.รายงานผลการประชุม ประกอบดวย 
- การกําหนดประชาชนกลุมเปาหมายในการ
ดําเนินการสํารวจ  
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
4.1 มีการประชุมคณะทํางาน โดยใช
ระเบียบวิธีการเก็บขอมูลตามท่ีกรมกําหนด 
และปรับเครื่องมือใหเขากับกลุมเปาหมายท่ี
กําหนด  
-การกําหนดประชาชนกลุมเปาหมายได 0.1 
คะแนน  
- วิธีการเก็บขอมูลได 0.1 คะแนน  
- เครื่องมือท่ีใชได 0.1 คะแนน  
4.2 ดําเนินการเก็บขอมูล ได 0.7 คะแนน  

- วิธีการสํารวจขอมูล  
- เครื่องมือท่ีใช  
2.หลักฐานการดําเนินการสํารวจการรับรูของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย เชน รูปถายการ
ดําเนินการสํารวจฯ เปนตน  

5 สรุปผลการสํารวจฯ และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค  
เกณฑการใหคะแนน  
5.1 มีผลการสํารวจประชาชนกลุมเปาหมาย
รับทราบและมีความรู เรื่องโรคและภัย
สุขภาพท่ีสําคัญของหนวยงาน ป 2557 และ 
มีสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือถายทอดความรู
ใหกับประชาชนกลุมเปาหมายฯ ได 0.5 
คะแนน  
5.2 ผลการสํารวจประชาชนกลุมเปาหมาย
รับทราบและมีความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
ฯ ได 0.5 คะแนน  
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

70 72 74 76 78  

1.รายงานผลการสํารวจการรับทราบและ 
ความรูของประชาชนกลุมเปาหมายฯ ของ
หนวยงาน  
2.สรุปรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือถายทอด
ความรูใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย พรอม
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ  
  

*การรายงานผลการดําเนินงาน ในชวง 6 เดือนแรก ดําเนินการอยูในข้ันท่ี 3* 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายรับทราบและมี
ความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพท่ีสําคัญของกรมฯ 

ข้ันตอน 95.79* 71.76 รอขอมูล 

*พิจารณาเฉพาะประชาชนกลุมเปาหมายท่ีไดรับทราบขอมูลขาวสารฯ แลวนํามาวิเคราะหความรูท่ีไดรับทุกโรคใน

ภาพรวม 

9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
แหลงขอมูล : รายงานความกาวหนาของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 
วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
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9.1 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 3 เดือน และแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2556  

9.2 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 6 เดือน และแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2557 

9.3 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 9 เดือน และแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2557  

9.4 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 12 เดือน และแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimate ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2557 
10. ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส  
 
11. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. นางรัตนาภรณ   ฮิมหม่ันงาน เบอรติดตอ  : 08-9845-3112 

    2. นางเบญจมาศ อุนรัตน  เบอรติดตอ  : 08-1266-0308 

     ผูจัดเก็บขอมูล :   1. นายเชษฐ  ศาสตรใหม เบอรติดตอ  : 0๔๔-๒๑๒๙๐๐ 

 2. นางศศิรัศม์ิ  นาชัยฤทธิ์วงศ เบอรติดตอ  : 0๔๔-๒๑๒๙๐๐  

 ๓. นางสาวมาณวิกา ยาแกว  เบอรติดตอ  : 0๔๔-๒๑๒๙๐๐ 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.3 : ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค/ภัย
สุขภาพ 
2. หนวยวัด :  ข้ันตอน 
3. น้ําหนัก : รอยละ 5 
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

1. เครือขาย หมายถึง กลุมเปาหมายหรือกลุมลูกคา หรือองคกร หรือหนวยงานระดับอําเภอท่ี สคร .5 ได
มีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรครวมกัน โดยแบงเปน 

- เครือขายในระบบสาธารณสุข คือ กลุมเปาหมายหรือกลุมลูกคา หรือองคกรท่ีอยูในกระทรวง
สาธารณสุข เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล เปนตน 

- เครือขายนอกระบบสาธารณสุข คือ กลุมเปาหมายหรือกลุมลูกคา หรือองคกรท่ีอยูนอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน เครือขายภาคทองถ่ินและประชาชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน NGO สื่อสารมวลชน ปศุสัตว 
หนวยปองกันสาธารณภัย มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษาตางๆ และสถาบันทางวิชาการ เปน
ตน 

2. มีสวนรวม หมายถึง เครือขายมีสวนรวมตอการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ใหไดมาตรฐาน เชน การจัดการขอมูลใหครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว และสามารถนําไปใชในการวางแผน อางอิง 
พยากรณโรคไดอยางถูกตองแมนยํา การปฏิบัติงานตามแนวทางเฝาระวังปองกันควบคุมโรค การจัดกระบวนการ
หรือกิจกรรมวิเคราะห กําหนดเปาหมาย วางแผน ตลอดจนสรางความรวมมือในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคใน
สวนท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังการมีสวนรวมและสนับสนุนกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินมาตรฐานการทํางาน 
เปนตน 

3.ผลสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาผานกลไกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
(ในพ้ืนท่ี 8 อําเภอบูรณาการ) หมายถึงการท่ีเครือขายในชุมชน เขามามีสวนรวมคิด  รวมวางแผน  รวมแชร
งบประมาณในการแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพในชุมชน(ในพ้ืนท่ี 8 อําเภอบูรณาการ)โดยมีเกณฑดังนี้ 
                3.1 มีคณะกรรมการระดับอําเภอ  ตําบลเพ่ือดําเนินการปองกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อยาง
นอยประกอบดวยผูบริหารจาก 3 ภาคสวน  ดังนี้    

                   (1) ราชการสวนภูมิภาค  เชน อําเภอ / โรงพยาบาล / สาธารณสุขโรงเรียน  หรือ หนวยงาน
อ่ืนๆ ในอําเภอ) โดยมีนายอําเภอเปนประธานและเขารวมประชุมฯอยางนอย 1 ครั้ง 

                   (2) ราชการสวนทองถ่ินไดแกนายกเทศมนตรีเทศบาล/นายก อบต. ภายในอําเภอ)  
             (3) องคกรเอกชน หรือ ภาคประชาชน เชน สมาคม,มูลนิธิ,ชมรม,ผูนําชุมชน/องคกรพัฒนา

เอกชนตางๆ 
        3.2 มีแผนแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี ภายใตการมีสวนรวมของคณะกรรมการระดับ

อําเภอ  ตําบล ฯ 
                  3.3 มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการควบคุมโรคอยาง
เปนรูปธรรมจากเครือขาย ไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน อบจ.,เทศบาล , อบต. หรือกองทุนสุขภาพชุมชน  
หรือโรงพยาบาลคูสัญญาหลัก (CUP ) ท่ีดูแลหลักประกันสุขภาพของประชาชนสวนใหญในอําเภอ 
                   3.4 มีผลสําเร็จของการควบคุมโรคท่ีสําคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 เรื่องและโรค/ภัย
สุขภาพท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี 3 เรื่อง 
หมายเหตุ  : เกณฑใหคะแนน ขอละ0.25คะแนน 

5. สูตรการคํานวณผลงาน : ผานข้ันตอนละ 1 คะแนน  
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6. เกณฑการใหคะแนน :   
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1 √     
2  √    
3   √   
4    √  
5     √ 

การดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2557 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 
ขั้นตอนท่ี ประเด็นการประเมิน คะแนน 

1 กําหนดเปาหมายภาคีเครือขายและกําหนดการทํางานใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี เพ่ือการประสานงาน และ
พัฒนาเครือขาย 

1 คะแนน 

2 วิเคราะห/ทบทวนปญหา วางแผนรวมกับเครือขาย เพ่ือกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน (เชน เปาหมาย
ของพ้ืนท่ี ประเด็นท่ีดําเนินการ กลุมประชากร คูมือ แนวทางในการปฏิบัติงานเฝาระวังปองกันควบคุม
โรค) และการวัดผลสําเร็จรวมกัน 

1 คะแนน  

3 ดําเนินกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย 1 คะแนน 
4 นิเทศติดตาม และประเมินผล รวมท้ังการสํารวจความตองการ ความพึงพอใจของหนวยงานภาคี

เครือขาย จัดทํารายงานและแจงขอมูลยอนกลับ 
1 คะแนน 

5 ผลสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาผานกลไกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
(ในพ้ืนท่ี 8 อําเภอบูรณาการ) โดยมีเกณฑดังน้ี 
                3.1 มีคณะกรรมการระดับอําเภอ  ตําบลเพื่อดําเนินการปองกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อยางนอย
ประกอบดวยผูบริหารจาก 3 ภาคสวน  ดังนี้    

                     (1) ราชการสวนภูมิภาค  เชน อําเภอ / โรงพยาบาล / สาธารณสุขโรงเรียน  หรือ หนวยงานอื่นๆ 
ในอําเภอ) โดยมีนายอําเภอเปนประธานและเขารวมประชุมฯอยางนอย 1 คร้ัง 

                     (2) ราชการสวนทองถิ่นไดแกนายกเทศมนตรีเทศบาล/นายก อบต. ภายในอําเภอ)  
             (3) องคกรเอกชน หรือ ภาคประชาชน เชน สมาคม,มูลนิธิ,ชมรม,ผูนําชุมชน/องคกรพัฒนาเอกชน

ตางๆ 
      3.2 มีแผนแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ภายใตการมีสวนรวมของคณะกรรมการระดับอําเภอ  

ตําบล ฯ 
                    3.3 มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคอยางเปน
รูปธรรมจากเครือขาย ไดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน อบจ.,เทศบาล , อบต. หรือกองทุนสุขภาพชุมชน  หรือ
โรงพยาบาลคูสัญญาหลัก (CUP ) ที่ดูแลหลักประกันสุขภาพของประชาชนสวนใหญในอําเภอ 
                   3.4 มีผลสําเร็จของการควบคุมโรคที่สําคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 เร่ืองและโรค/ภัยสุขภาพ
ที่เปนปญหาในพื้นที่ 3 เร่ือง 
หมายเหตุ  : เกณฑใหคะแนน ขอละ0.25คะแนน 

1 คะแนน 

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :  
- รอบ 6 เดือนแรก ผานข้ันตอนท่ี 1+2           - รอบ 6 เดือนหลัง ผานข้ันตอนท่ี 1+2+3+4+5 
8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ ขั้นตอน - 
9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
แหลงขอมูล:  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 

วิธีการจัดเก็บขอมูล: กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมาดําเนินการดังน้ี 
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     9.1 สคร.ดําเนินการสรุปวิเคราะหผลการดําเนินและสรุปบทเรียนผลงานปท่ีผานมากําหนดเปาหมายภาคีเครือขายและ
กําหนดการทํางานใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีและจัดทําแผนงานโครงการในป57 รวมกับเครือขายเพ่ือกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
และการวัดผลสําเร็จรวมกัน ประสานงานดําเนินกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย ลงพ้ืนท่ีนิเทศติดตาม  สนับสนุน (Coaching)และ
ประเมินผล รวมท้ังสํารวจความตองการ ความพึงพอใจของหนวยงานภาคีเครือขาย  จัดทํารายงานและแจงขอมูลยอนกลับสรุป
บทเรียนรวมกันกับภาคีเครือขายเพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาภาคีเครือขาย และวางแผนปฏิบัติงานในปตอไป 
      9.2 ไตรมาส 1 สคร.รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีนําสงตัวช้ีวัด และรายงาน SAR ในระบบ Estimates 
ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2556  
        9.3 ไตรมาส 2 สคร.รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีนําสงตัวช้ีวัด และรายงาน SAR ในระบบ Estimates 
ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2557   
       9.4 ไตรมาส 3 สคร. รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีนําสงตัวช้ีวัด ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2557   

            9.5  ไตรมาส 4 สคร. รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีนําสงตัวช้ีวัด และรายงาน SAR ในระบบ Estimates 
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2557      
    ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ปละ 4 ครั้ง 
10. ผูกํากับตัวชี้วัด :  นางทิติยาณี     เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท: 08-1977-9827  
      ผูจัดเก็บตัวชี้วัด :  นางสาวรัฏฐรินีย   ธนเศรษฐ  หมายเลขโทรศัพท: 093-4914096  

11. แนวทางการประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ประเด็นการประเมิน คะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน 
1 กําหนดเปาหมายภาคีเครือขาย

และกําหนดการทํางานให
สอดคลองกับพ้ืนท่ี เพ่ือการ
ประสานงาน และพัฒนาเครือขาย 

1 คะแนน สรุปวิเคราะหผลการดําเนินและ
สรุปบทเรียนผลงานปท่ีผานมา 
กําหนดเปาหมายภาคีเครือขาย
และกําหนดการทํางานให
สอดคลองกับพ้ืนท่ี เพ่ือการ
ประสานงาน และพัฒนา
เครือขาย  

สรุปผลการดําเนินงานป56และสรุป
บทเรียนผลงานปท่ีผานมา พรอม
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ     
5เอกสารหมายเลข1 
ผลการกําหนดเปาหมายภาคีเครือขาย
และการทํางานใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี เพ่ือ
การประสานงาน และพัฒนาเครือขาย 
5เอกสารหมายเลข2 

2 วิเคราะห/ทบทวนปญหา วางแผน
รวมกับเครือขาย เพ่ือกําหนด
เปาหมายการดําเนินงาน (เชน 
เปาหมายของพ้ืนท่ี ประเด็นท่ี
ดําเนินการ กลุมประชากร คูมือ 
แนวทางในการปฏิบัติงานเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรค ) และการ
วัดผลสําเร็จรวมกัน 

1  สรุปวิเคราะหผลการดําเนิน
และสรุปบทเรียนผลงานปท่ีผาน
มา   
จัดทําแผนงานโครงการในป
57 รวมกับเครือขายเพ่ือกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานและ
การวัดผลสําเร็จรวมกัน  

สรุปผลการดําเนินงานป56และสรุป
บทเรียนผลงานปท่ีผานมา พรอม
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ5

เอกสารหมายเลข1 
แผนงานโครงการป57 
5เอกสารหมายเลข3 

 

3 ดําเนินกิจกรรมรวมกับภาคี
เครือขาย 

1 คะแนน ดําเนินกิจกรรมรวมกับภาคี
เครือขาย 

55แบบรายงานความกาวหนากิจกรรมดําเนิน

รวมกับภาคีเครือขาย 5เอกสารหมายเลข4 
สรุปผลการดําเนินกิจกรรมรวมกับภาคี
เครือขาย 5เอกสารหมายเลข5 

4 นิเทศติดตาม และประเมินผล 
รวมท้ังการสํารวจความตองการ 
ความพึงพอใจของหนวยงานภาคี
เครือขาย จัดทํารายงานและแจง
ขอมูลยอนกลับ 

1 คะแนน นิเทศติดตาม และประเมินผล  
สํารวจความตองการ ความ
พึงพอใจของหนวยงานภาคี
เครือขาย 
 จัดทํารายงานและแจงขอมูล
ยอนกลับ 

รายงานสรุปผล5นิเทศติดตาม และการ
ประเมินผล  
รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการ
และประเมินความพึงพอใจของหนวยงาน
ภาคีเครือขาย (รอยละ86) 
 สรุปรายงานผูบริหารและแจงขอมูล



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา 71 
 

ขั้นตอนที่ ประเด็นการประเมิน คะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน 
ยอนกลับ 

5 ผลสําเร็จของการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการแกไขปญหาผาน
กลไกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่งยืน(ในพ้ืนท่ี 8 อําเภอ
บูรณาการ) โดยมีเกณฑดังน้ี 

1 คะแนน   

 3.1 มีคณะกรรมการระดับอําเภอ  
ตําบลเพ่ือดําเนินการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยาง
นอยประกอบดวยผูบริหารจาก 3 
ภาคสวน  ดังน้ี    

0.25 
5จัดตั้งคณะกรรรมการระดับ
อําเภอ  ตําบล 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการะดับอําเภอ  
ตําบล5เพ่ือดําเนินการปองกัน  ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ อยางนอยประกอบดวย
ผูบริหารจาก 3 ภาคสวน ในพ้ืนท่ี 8 อําเภอ
บูรณาการ 

 (3.1 .1) ราชการสวนภูมิภาค  
เชน อําเภอ / โรงพยาบาล / 
สาธารณสุขโรงเรียน  หรือ 
หนวยงานอ่ืนๆ ในอําเภอ)  

0.10   

  (3.1 .2) ราชการสวนทองถ่ิน
ไดแกนายกเทศมนตรีเทศบาล/
นายก อบต. ภายในอําเภอ) 

0.10   

 (3.1.3) องคกรเอกชน หรือ 
ภาคประชาชน เชน สมาคม,มูลนิธิ
,ชมรม,ผูนําชุมชน/องคกรพัฒนา
เอกชนตางๆ 

0.05   

 3.2 มีแผนแกไขปญหาโรคและภัย
สุขภาพในพ้ืนท่ี ภายใตการมีสวน
รวมของคณะกรรมการระดับ
อําเภอ  ตําบล ฯ 

0.25 มีการจัดทําแผนแกไขปญหาโรค
และภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี ภายใต
การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการระดับอําเภอ  
ตําบล ฯ 

 สรุปแผนแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพ
ในพ้ืนท่ี ภายใตการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการระดับอําเภอ  ตําบล ฯใน
พ้ืนท่ี 8 อําเภอบูรณาการ 
  

 3.3 มีการระดมทรัพยากรหรือการ
สนับสนุนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากร
เพื่อการควบคุมโรคอยางเปนรูปธรรมจาก
เครือขาย ไดแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน อบจ.,เทศบาล , อบต. หรือ
กองทุนสุขภาพชุมชน  หรือโรงพยาบาล
คูสัญญาหลัก (CUP ) ที่ดูแลหลักประกัน
สุขภาพของประชาชนสวนใหญในอําเภอ 

0.25 มีการระดมทรัพยากรหรือการ
สนับสนุนงบประมาณ จัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการควบคุมโรค
อยางเปนรูปธรรมจากเครือขาย 
ไดแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เชน อบจ.,เทศบาล , 
อบต. หรือกองทุนสุขภาพชุมชน  
หรือโรงพยาบาลคูสัญญาหลัก 
(CUP ) ท่ีดูแลหลักประกัน
สุขภาพของประชาชนสวนใหญ
ในอําเภอ 

 สรุปผล5การระดมทรัพยากรหรือการ
สนับสนุนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
การควบคุมโรคอยางเปนรูปธรรมจาก
เครือขาย ไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เชน อบจ.,เทศบาล , อบต. หรือกองทุน
สุขภาพชุมชน  หรือโรงพยาบาลคูสัญญา
หลัก (CUP ) ท่ีดูแลหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนสวนใหญในอําเภอในพ้ืนท่ี 8 
อําเภอบูรณาการ 
 

 3.4 มีผลสําเร็จของการควบคุม
โรคท่ีสําคัญตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 2 เรื่องและโรค/ภัย
สุขภาพท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี 3 
เรื่อง 

0.25 5เครือขายมีสวนรวมในการ
ควบคุมโรค 

 สรุป5ผลสําเร็จของการควบคุมโรคท่ี
สําคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 
เรื่องและโรค/ภัยสุขภาพท่ีเปนปญหาใน
พ้ืนท่ี 3 เรื่องในพ้ืนท่ี 8 อําเภอบูรณาการ 



 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10 

2.1.2 สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑของกรมควบคุมโรค   
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
ปงบประมาณ 2557 

มิติที่ 2 :  ดานคุณภาพการใหบริการ 

1.  ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 : สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑของหนวยงาน  
 

2.  หนวยวัด    : รอยละ 
 

3.  น้ําหนักของหนวยวัด : รอยละ 10 
 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
 1. ผลิตภัณฑ  หมายถึง สิ่งท่ีหนวยงานในกรมควบคุมโรคทําการผลิต จัดหาใหไดมาและบรรจุลง
ในฐานขอมูลผลิตภัณฑ ประกอบดวย กลุมผลิตภัณฑ 3 กลุม คือ  

 1.1 ผลิตภัณฑหลัก  คือ ผลิตภัณฑท่ีกรมมีภารกิจโดยตรงในการจัดหาใหไดมา หมายถึง 
คูมือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน มาตรการ ยุทธศาสตร นโยบาย กฎหมาย  

 1.2 ผลิตภัณฑทางวิชาการ  คือ ผลิตภัณฑท่ีกรมจําเปนตองจัดหาใหไดมาเพ่ือสราง
ผลิตภัณฑหลัก  หมายถึง งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลการประเมิน  ฐานขอมูลดานระบาดวิทยาฐานขอมูลโรคและ
ภัยสุขภาพ หรือรายงานการสังเคราะหองคความรูท่ีไดจากการประชุมวิชาการหรืออ่ืนๆ  
  1.3 ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก องคความรู รูปแบบ นวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานขอมูลวิชาการ 
ฐานขอมูลเพ่ือการอางอิง ขาวกรอง  
  2. ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ หมายถึง กลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของมี
ความเห็นวาไดรับประโยชนจากผลิตภัณฑหลักของหนวยงานหรือมีการนําผลิตภัณฑหลักไปใชประโยชน 
 

  หมายเหตุ :  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา นําคะแนนความพึงพอใจของ
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี 2 ตัวท่ี 2.1.2 (ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน) ในข้ันตอนท่ี 5 มาตอบในตัวช้ีวัดนี้  เพราะเปน
ตัวเดียวกัน เพียงแตดึงคําตอบจากตัวชี้วัดท่ี 2.1.2 มาตอบเทานั้น 
 
5.  สูตรการคํานวณผลงาน : 

จํานวนกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑท่ีมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน   X 100 
                             จํานวนกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑหลักจากการสอบถามท้ังหมด 

6.  เกณฑการใหคะแนน :  
 

 
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ 2557 
1 2 3 4 5 

สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑ  
มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑของหนวยงาน 

รอยละ 76 78 80 82 84 

 
7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : - 
 
 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา 73 
 

8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑ       
มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑของหนวยงาน 

รอยละ 84.6 - รอขอมูล 

 
9.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

แหลงขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
 

       วิธีการจัดเก็บขอมูล   
      1. สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา  จัดสงแบบรายงานผลงานตามยุทธศาสตรท่ี 2 โดย
แนบ file สงมาท่ี budgetddc@hotmail.com และแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 
ธันวาคม 2556 
       2.  รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 6 เดือน(สิ้นสุด 25 มีนาคม 2556) ในแบบ
รายงาน SAR ระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2557 
       3. รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 9 เดือน(สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2556) ในแบบ
รายงาน SAR ระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2557 
         4. หนวยงานจัดสงแบบรายงานผลงานตามยุทธศาสตรท่ี 2  มายังผูจัดเก็บขอมูล ภายในวันท่ี 25 กันยายน 
2557 โดยแนบ file สงมาท่ี budgetddc@hotmail.com และรายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการรอบ 
12 เดือน ในแบบรายงาน SAR ระบบ Estimates (ส้ินสุด 25 กันยายน 2557) 
 
 10. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : 
 1. หนวยงานจัดสงตามกําหนดใน วิธีการจัดเก็บขอมูล 
     2. รายงานความกาวหนาตามรายไตรมาส  
 

11. ผูกํากับตัวช้ีวัด: 1.นพ.ธีระวัฒน  วลัยเสถียร หมายเลขโทรศัพท : 08-6263-3834 
2.นางสุชัญญา   มานิตยศิริกุล หมายเลขโทรศัพท : 08-6648-6338 

      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นางญาดา   โตอุตชนม  หมายเลขโทรศัพท : 08-9845-5414   
2.นางปรียานุช  กล่ินสีสุข หมายเลขโทรศัพท : 08-1695-7786        

12. แนวทางการประเมินผล : - 
หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สํานักจัดการความรู 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวอัญญา นิมิหุต 02-590 3175 
2. นางสาวรวิสลา วรรณทอง  02-590 3175 
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 มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ ๒๐ 

3.  รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายรวม  (นํ้าหนัก  ๕) 

4.  ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยงานเบิกจาย  (นํ้าหนัก  ๕)  

5.  ระดับความสําเร็จของการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตามมาตรฐานที่กําหนด  (นํ้าหนัก  ๕)  

๖.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ   
ป 2557 ของหนวยงาน  (นํ้าหนัก  ๕)  

 
 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา 74 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
ปงบประมาณ 2557 

มิติที่ 3 :  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
1.  ตัวช้ีวัดท่ี 3  : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวมนําการ 

2.  หนวยวัด  : รอยละ 

3.  น้ําหนัก      : รอยละ 5 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายในภาพรวมของหนวยงาน ไดแก งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน ท้ังนี้ 

ไมรวมรายการผูกพันเงินงบประมาณ เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจายเงินของหนวยงาน 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุนหรือรายจายลงทุนไป

รายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• วงเงินงบประมาณรายจายรวมท่ีหนวยงานไดรับ หมายถึง วงเงินงบประมาณรายจาย เฉพาะ

งบประมาณรายจาย ท่ีไดรับการจัดสรรตั้งแตตนปงบประมาณจนถึงทุกสิ้นไตรมาส รวมท่ีไดรับในระหวางป ท้ังนี้ 

ไมรวมงบกลาง  เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ การ

บริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• เนื่องจากตัวชี้วัดนี้กําหนดข้ึนเพ่ือผลักดันการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมควบคุมโรคใน

แตละไตรมาสใหเปนไปตามเปาหมาย การใหคะแนนจึงพิจารณาความสามารถในการเบิกจายงบประมาณของ

หนวยงานเทียบกับเปาหมายอัตราการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดเปนรายไตรมาส 

• หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

5.  สูตรการคํานวณผลงาน : 

 

 

 

 

 

เงินงบประมาณรายจายรวมที่หนวยงานเบิกจายตั้งแตตนปจนถึงทุกสิ้นไตรมาส  x 100 

       วงเงินงบประมาณรายจายรวมที่หนวยงานไดรับตั้งแตตนปจนถึงทุกสิ้นไตรมาส 
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6.  เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
นํ้า 

หนัก 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

คา 
คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 
ถวง 

นํ้าหนัก 
1 2 3 4 5 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 

5 20 21 22 23 24    

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2   

5 44 45 46 47 48    

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3  

5 68 69 70 71 72    

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4   

5 93 94 95 96 97    

รวม 5         

 

7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : 

1. ใชผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1, 2, 3 และ 4 โดยใหน้ําหนักคะแนน

รายไตรมาสเปนรอยละ 5 

2. ไตรมาสใดท่ีหนวยงานไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดตามเปาหมายใหหักคะแนนไตรมาสละ 1 

คะแนน จากผลคะแนนท่ีไดรับ โดยหักจากคะแนนท่ีไดรับ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 

  3. หากผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสไมถึงระดับท่ี 1 ใหใสคาคะแนนท่ีไดเทากับ 1 

  4. ใชขอมูลสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายไตรมาสจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) จากรายงานในระบบ GFMIS โดยกองคลังเปนผูจัดทํา 

  5. การเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานสวนกลางท่ีเบิกจายผานกองคลัง ขอใหสงใบสําคัญเบิกจาย

มายังกองคลังภายใน 6 วันทําการกอนส้ินไตรมาส (เอกสารครบถวน) เพ่ือนําขอมูลเขาสูระบบไดทันภายในสิ้นไตร

มาส 
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8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หนวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

2554 2555 2556 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายรวม  

รอยละ 99.51 99.69 รอขอมูล 

9.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. ใชขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานรายไตรมาสท่ีกองคลังเปนผูสรุป โดยใชขอมูล

จากระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ซ่ึงจะนําข้ึนเว็บไซต ภายในวันท่ี 7 ของ

เดือนถัดไป 

2. กลุมบริหารท่ัวไป ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา รายงานความกาวหนาผลการ

ดําเนินงานตามแบบฟอรม SAR เปนรายไตรมาส ตามชองทางท่ีกองแผนงานกําหนด 

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

11. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นายแพทยธีระวัฒน  วลัยเสถียร หมายเลขโทรศัพท : 08-6263-3834 
๒.นายนันท         ฉัตรพรมราช  หมายเลขโทรศัพท : 08-4671-5015 

      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นางพัชรา         สายอราม  หมายเลขโทรศัพท : 08-1966-5699 
2.นางสนธยา         ฤทธิ์จีน  หมายเลขโทรศัพท : 08- 1070-5023 

12. แนวทางการประเมินผล : - 

13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : กองคลัง 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. นายนิรุติ  นิรุติธรรมธรา 0 2590 3062 

2. นางสาววราภรณ  กลิ่นสุคนธ 0 2590 3240 

3. นางสาวพรทิพย  ชมเดช 0 2590 3827 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 4   : ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจายน 

2.  หนวยวัด   : ข้ันตอน 

3.  น้ําหนัก                : รอยละ 5 

๔.  คําอธิบาย  : 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจาย หมายถึง การท่ีหนวยเบิกจายในสังกัด กรมควบคุม

โรคสามารถบริหารจัดการ และควบคุมใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานบัญชีไดตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานบัญชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด  จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

    1. บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร 

    2. บัญชีสินทรัพยถาวร 

    3. บัญชีพักท่ีมียอดคงคาง  

    4. งบทดลอง  

    5. การจัดสงรายละเอียดการลางบัญชีพักสินทรัพย รายงานวัสดุคงเหลือ และรายงานรับ-จาย  

เงินบํารุง  

  • หนวยเบิกจาย ท่ีตองดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ หมายถึง กองคลัง สถาบันบําราศนราดูร 

สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12 

  • ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ีเปนหนวยเบิกจาย ใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคตน

สังกัดเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีใหเปนไปตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด และผลการดําเนินงาน

ของศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงจะมีผลตอคะแนนตามตัวชี้วัดของสํานักงานปองกันควบคุมโรค 

  • กลุม/กอง/สํานัก/หนวยงานท่ีเทียบเทากองในสวนกลางท่ีเบิกจายผานกองคลัง และลงนามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 7 ใหมีคะแนนผลการดําเนินงานในระดับท่ี 
1-4 เทากับท่ีกองคลังไดรับ สวนคะแนนในระดับท่ี 5 จะพิจารณาจากความสามารถในการดําเนินการของแตละ
หนวยงาน 

  • แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจายใหใชแบบรายงานท่ี

กรมควบคุมโรคกําหนด (แบบ สรก.57-1)  

  • การรายงานผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจาย แบงการรายงานเปน 2 รอบ  ดังนี้ 

     รอบท่ี 1 ตุลาคม 2556 - มีนาคม 255 7 

     รอบท่ี 2 เมษายน 255 7 - กันยายน 2557 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  :   

      กําหนดเปนระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนตามประเด็นการประเมินในแตละระดับ

ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับความสําเร็จ   
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √     
2  √    
3   √   
4    √  
5     √ 

 

โดยที:่ รายละเอียดการดําเนินการ ปงบประมาณ 2557 มีดังน้ี 

ระดับ รายละเอียดการดําเนินการ 
คะแนน 
รอบที่ 1 

คะแนน 
รอบที่ 2 

1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร 

1.1 บัญชีเงินสดในมือ 
      คําอธิบาย  จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชีเงินสดในมือ (1101010101) 
ในงบทดลองของหนวยเบิกจายมียอดเทากับขอมูลในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่จัดทํา
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

 

0.20 

 

0.20 

1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร 
      คําอธิบาย หนวยเบิกจายจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารไดครบทุกบัญชีและ
ทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 

0.80 0.80 

 

รวม 1.00 1.00 

2 

 

 

 

 

บัญชีสินทรัพยถาวร 
2.1 บัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท)  
      คําอธิบาย จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย(ระบุประเภท) ในงบ
ทดลองของหนวยเบิกจายตองไมมียอดคงคาง โดยปรับปรุงเปนสินทรัพยรายตัวหรือเปน
คาใชจาย 
       ยกเวน บัญชีพักงานระหวางกอสราง (1211010102) ใหปรับปรุงบัญชีและไมใหมี
ยอดคงคางในงบทดลองภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ                                                           

0.70 0.70 

2.2 การประมวลผลคาเสื่อมราคา           
      คําอธิบาย หนวยเบิกจายมีขอมูลการประมวลผลคาเสื่อมราคาสินทรัพยรายตัวเปน
ประจําทุกเดือน อยางชาภายในสิ้นเดือนถัดไป 

0.30 

 

0.30 

 

รวม 1.00 1.00 
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ระดับ รายละเอียดการดําเนินการ 
คะแนน 
รอบที่ 1 

คะแนน 
รอบที่ 2 

3 

 

 

 

 

บัญชีพักที่มียอดคงคาง 
บัญชีพักในงบทดลองของหนวยเบิกจายไมมีจํานวนเงินคงคางในชอง  
“ยอดยกไป”ในบัญชีตอไปนี ้

(1) บัญชีพักเงินนําสง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)        
บัญชีพักเงินนําสง (1101010112) สําหรับการนําเงินสงคลัง                                   
บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) สําหรับการจัดเก็บและการ   นําเงินสงคลัง

ของหนวยงานจัดเก็บภาษี (กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร) ดวยวิธี 
Interface ทั้งนี้  ยกเวนรายไดแผนดินประเภทภาษีของหนวยงานจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บในชวง
สิ้นเดือน ซึ่งตองนําเงินสงคลังและบันทึกขอมูล Interface ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

 

 

0.10 

 

 

0.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (2) บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)                                                                                                          
ยกเวน บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ที่เกิดจากเช็คที่ธนาคาร ยังไมสามารถเรียก
เก็บไดทันภายในสิ้นเดือน ซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกลาวตองมียอดคงคางดานเครดิต
เทากับยอดคงคางของบัญชีพักเงินนําสงดานเดบิตที่สวนราชการบันทึกการนําสงเงินในระบบ  
GFMIS   

(3) บัญชีพักการหักลางการโอนสินทรัพย (5212010103)    
(4) บัญชีพักการหักลางการรับโอนสินทรัพย (1213010104)   

      (5) บัญชีพักคาใชจาย (5301010103) 
      (6) บัญชีปรับหมวดรายจาย (5301010101)     
      (7) บัญชีลูกหนี้สวนราชการ – รายไดรับแทนกัน (1102050125)         
      (8) บัญชีเจาหนี้สวนราชการ – รายไดรับแทนกัน (2101020106)     
           ยกเวน กรณีหนวยเบิกจายรับรายไดแทนหนวยงานอ่ืนในวันสิ้นเดือนแลวนําสงเงิน
ในเดือนถัดไป 
      (9) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง (ระบุประเภท) (21020401xx) 
      (10) บัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง (2116010104) 
     ยกเวน กรณีหนวยเบิกจายรับเงินเบิกเกินสงคืนในวันสิ้นเดือนแลวนําสงเงินในเดือนถัดไป 
ทั้งนี้ ใหหนวยเบิกจายระบุสาเหตุไวในแบบประเมินผลฯหัวขอคําชี้แจงดวย 

0.10 

 

 

 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

 

0.10 

0.10 

 

0.10 

 

 

 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

 

0.10 

0.10 

 

รวม 1.00 1.00 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา 80 
 

ระดับ รายละเอียดการดําเนินการ 
คะแนน 
รอบที่ 1 

คะแนน 
รอบที่ 2 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

งบทดลอง 
4.1 งบทดลองของหนวยเบิกจายแสดงขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองตามดุลบัญชีปกติทุกบัญช ี
     คําอธิบาย จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป” ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดงตัวเลขถูกตอง
ตามดุลบัญชีปกติ ยกเวน 

บัญชีแยกประเภท ดุลบัญช ี
เดบิต เครดิต 

1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)   
2. บัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ (3101010101)   

3. บัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมยกมา 
(3102010101) 

  

4. บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102)   

5. บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน – รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 
(5210010112) 

  

 

   
0.40 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

   
0.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

4.2 งบทดลองของหนวยเบิกจายไมมีบัญชีที่เก่ียวของกับสวนราชการที่ใชเฉพาะภารกิจของ
หนวยงาน 
      คําอธิบาย จํานวนเงินในชอง “ยอดยกไป”ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชีถูกตองตาม
ประเภทของสินทรัพยและไมมีบัญชีที่เก่ียวของกับสวนราชการที่มภีารกิจเฉพาะดานเชน 
บัญชีที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ) บัญชีเข่ือน (กรมชลประทาน)เปนตน 

0.10 0.10 
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ระดับ รายละเอียดการดําเนินการ 
คะแนน 
รอบที่ 1 

คะแนน 
รอบที่ 2 

 
 

4.3 การจัดสงงบทดลองและรายงานระดับหนวยเบิกจาย  
     คําอธิบาย หนวยเบิกจายสงรายงานประจําเดือนจากระบบ GFMIS ใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาคภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ดังนี ้

 รายงานในระบบ GFMIS 
(1) งบทดลองประจําเดือน 

          (คําสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงาน    
งบทดลองรายเดือน-หนวยเบิกจาย) 

(2) รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ  
        (คําสั่งงาน ZFMA55 หรือ GFMIS Web Online รายงานแสดงยอดงบประมาณตาม

หนวยรับงบประมาณ) 
     (3) รายงานการจัดเก็บและนําสงรายไดแผนดินของตนเอง จําแนกตามแหลงของเงิน 
          (คําสั่งงาน ZRP_R06 หรือ GFMIS Web Online รายงานจัดเก็บ นําสง รายได
แผนดิน และเงินฝากคลัง) 

(4) รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน 
          (คําสั่งงาน ZFI_CASHBAL หรือ GFMIS Web Online รายงานแสดงยอดเงินสด
คงเหลือประจําวัน – แบบสรุป) 

(5) รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง  
           (คําสั่งงาน ZGL_RPT013 หรือ GFMIS Web Online รายงานแสดงการ
เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง) 

รายงานนอกระบบ GFMIS 
     (6) รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการและงบพิสูจน
ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ 

0.50 0.40 
 

4.4 การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง (ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 2 (เมษายน–กันยายน 
2557)) 
      คําอธิบาย หนวยเบิกจายบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง 
ในระบบ GFMIS ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนมาก ที่ กค 0423.3/ว 335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 

- 

 

 

0.20 
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ระดับ รายละเอียดการดําเนินการ 
คะแนน 

รอบที่ 1 

คะแนน 

รอบที่ 2 
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ระดับ รายละเอียดการดําเนินการ 
คะแนน 

รอบที่ 1 

คะแนน 

รอบที่ 2 

5 การจัดสงรายละเอียดการลางบัญชีพักสินทรัพย รายงานรับ-จายเงินบํารุง และรายงาน
วัสดุคงเหลือ ใหกองคลังภายในเวลาที่กําหนด 
5.1 หนวยงานสวนกลางที่เบิกจายผานกองคลัง 
      5.1.1 จัดสงรายละเอียดประกอบการลางพักสินทรัพยใหกองคลังภายใน 15 วัน นับ
จากวันที่กองคลังแจงรายละเอียดบัญชีพักสินทรัพยคงคางทาง
เว็บไซต www.finance.ddc.moph.go.th  

 

0.40 

 

 

0.40 

      5.1.2 หนวยงานสวนกลางที่เบิกจายผานกองคลังและมีเงินบํารุง 
สงรายงานรับ-จายเงินบํารุงประจําเดือนและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ใหกองคลังเปนประจําทุกเดือน ภายในวันที่  15 ของเดือนถัดไป 

0.30 

 

0.30 

      5.1.3 จัดสงรายงานวัสดุคงเหลือ (รวมถึงยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา)   ณ วันสิ้นไตรมาส 

โดยระบุรหัสหมวดพัสด ุ8 หลักในระบบ GFMIS และจัดสงใหกองคลัง ภายในวันที่  20 ของ

เดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาส  

0.30 0.30 

 

รวม 1.00 1.00 

 
 

5.2 หนวยเบิกจายในสังกัด 
       จัดสงรายละเอียดประกอบการลางพักสินทรัพยใหกองคลังภายใน 15 วัน นับจากวันที่
กองคลังแจงรายละเอียดบัญชีพักสินทรัพยคงคางทาง
เว็บไซต www.finance.ddc.moph.go.th 

 

1.00 

 

 

1.00 

รวม 1.00 1.00 

 

๖. เงื่อนไข: 

 1. หนวยเบิกจายประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของตนเองโดยใช “แบบรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจาย” หรือ “แบบ สรก. 5 7-1” สงใหกองคลัง กรมควบคุมโรค โดยในการจัดสง
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจาย แบงเปน 2 รอบการประเมิน ดังนี้ 
   1.1  รอบที่ 1  ตุลาคม 255 7 – มีนาคม 2557 จัดสงรายงานใหกองคลัง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 
   1.2   รอบที่ 2 เมษายน 2557 – กันยายน 2557 จัดสงรายงานใหกองคลัง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 
 2. สํานักงานปองกันควบคุมโรค ที่เปนหนวยเบิกจายใหจัดสงรายงานฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม ขอ 1 
หากจัดสงไมทันหรือไมจัดสงหักคะแนน 0.25 คะแนน 
 3. รอบการประเมินใดที่ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่เปนหนวยเบิกจายไมสามารถจัดสงแบบรายงานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจาย (แบบ สรก. 57-1 ) ใหกองคลังไดทันภายในเวลาที่กําหนดหรือไม

จัดสง จะหักคะแนนสํานักงานปองกันโรคที่กํากับดูแลรอบละ 0.25 คะแนน 

http://www.ddc.moph.go.th/
http://www.ddc.moph.go.th/
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 4. การจัดสงรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจาย การจัดสงรายละเอียดการลาง
บัญชีพักสินทรัพย รายงานวัสดุคงเหลือและรายงานรับจายเงินบํารุง จะพิจารณาจากวันที่กองคลังประทับตรา   ลงรับ
หนังสือเปนสําคัญ 
     5. การจัดสงงบทดลองและรายงานระดับหนวยเบิกจาย เร่ืองที่ 4.3 เก่ียวกับการสงรายงานประจําเดือนของ 
หนวยเบิกจายในระบบ GFMIS และนอกระบบ GFMIS ที่สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินสวนภูมิภาคภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป กองคลังจะดูวันที่ในหนังสือนําสงที่หนวยเบิกจายสงใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาควาอยูภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และในแตละรอบ
ถาเดือนใดขาดสงหรือสงลาชา จะไมไดคะแนนในเร่ืองการจัดสงรายงานประจําเดือนใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค  
 
๗. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

 
๘. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
         1. จัดเก็บขอมูลตามแบบรายงานที่กรมควบคุมโรคกําหนด 
         2. จัดสงรายงานใหกองคลัง กรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
         3. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม SAR เปนรายไตรมาส ตามชองทางที่กองแผนงาน
กําหนด 
๙. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  ทุกไตรมาส 

1๐. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นายแพทยธีระวัฒน  วลัยเสถียร หมายเลขโทรศัพท : 08-6263-3834 
๒.นายนันท         ฉัตรพรมราช  หมายเลขโทรศัพท : 08-4671-5015 

      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นางสุจิตรา         เมฆวัฒนะ  หมายเลขโทรศัพท : 08-9768-0111 
2.นางสาวสุทิภรณ      บรรจงปรุ  หมายเลขโทรศัพท : 08-6264-7069 

1๑. แนวทางการประเมินผล : - 

1๒. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : กองคลัง  

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวอรทัย  ปานเจริญ                              0 2590 3073 

2. นางสาววันวิสาข  พรมเกตุ                             0 2590 3073 

 

แนวทางการประเมินผล 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานบัญชีของหนวยเบิกจาย  

ระดับ    
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แนวทางการประเมินผลการดําเนินการ ปงบประมาณ 2557 มีดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

เร่ืองที่ประเมิน แนวทางการประเมินผล 

1 
 
 
 
 
 
 

บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

1.1 บัญชีเงินสดในมือ 
   บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ในงบ
ทดลองของหนวยเบิกจายมียอดเทากับขอมูลใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวันที่จัดทํานอกระบบฯ 
 
 
1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร 
  หนวยเบิกจายจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารไดครบทุกบัญชีและทุกเดือน  

  
  
 
 
 
 
 

สําเนารายงานเงินคงเหลือประจําวันที่
จัดทําตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง 
พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 มีนาคม 255 7 
(รอบ 6 เดือนแรก) และ  ณ วันที่  3 0 
กันยายน 2557 (รอบ 6 เดือนหลัง)     
งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร     
ทุกบัญชี ทุกเดือน  และสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร หรือสําเนา Statement 
บัญชีเงินฝากธนาคาร หนาสุดทายของ
เดือน หรือหนาสุดทายที่มีรายการเกิดข้ึน                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 
 
 

         
                                                

บัญชีสินทรัพยถาวร ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ  

2.1 บัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท)  
ไมมียอดคงคางในงบทดลองของหนวยเบิกจาย 
 
 
2.2 การประมวลผลคาเสื่อมราคา           
งบทดลองของหนวยเบิกจายมีบัญชีคาเสื่อมราคา
สินทรัพยรายตัวทุกเดือน  

  
  
 
   
      

งบทดลองของหนวยเบิกจายในระบบ         
GFMIS(หนวยเบิกจายไมตองจัดสงแต 
กองคลังจะเรียกดูรายงานจากระบบ  
GFMIS) 
งบทดลองของหนวยเบิกจายในระบบ         
GFMIS(หนวยเบิกจายไมตองจัดสงแต 
กองคลังจะเรียกดูรายงานจากระบบ  
GFMIS) 

3 
 
 

         
                                                

บัญชีพักที่มียอดคงคาง ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ  

ไมมียอดคงคางในบัญชีพัก 10 บัญชี ดังนี ้
3.1 บัญชีพักเงินนําสง (1101010112)  
3.3 บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)                            
3.3 บัญชีพักการหักลางการโอนสินทรัพย  
(5212010103)    
3.4บัญชีพักการหักลางการรับโอนสินทรัพย
(1213010104)   
3.5 บัญชีพักคาใชจาย (5301010103) 
3.6 บัญชีปรับหมวดรายจาย (5301010101)  
3.7 บัญชีลูกหนี้สวนราชการ – รายไดรับแทนกัน 
(1102050125)       
 
 

  
  
 
   
 
        

งบทดลองของหนวยเบิกจายในระบบ         
GFMIS (หนวยเบิกจายไมตองจัดสงแต 
กองคลังจะเรียกดูรายงานจากระบบ  
GFMIS) 
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3.8 บัญชีเจาหนี้สวนราชการ – รายไดรับแทนกัน 
(2101020106)     
3.9 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง (ระบุ
ประเภท) (21020401xx) 
3.10 บัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง
(2116010104) 

 

4 งบทดลอง ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 งบทดลองของหนวยเบิกจายแสดงขอมูลทาง
บัญชีที่ถูกตองตามดุลบัญชีปกติทุกบัญช ี
 
 
4.2 งบทดลองของหนวยเบิกจายไมมีบัญชีที่
เก่ียวของกับสวนราชการที่ใชเฉพาะภารกิจของ
หนวยงาน 
 
4.3 การจัดสงงบทดลองและรายงานระดับหนวย
เบิกจาย ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาคภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 
 
 
 
 
 
4.4 การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง
(ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 
2557)) 

  งบทดลองของหนวยเบิกจายในระบบ         
GFMIS(หนวยเบิกจายไมตองจัดสง  แตกองคลัง
จะเรียกดูรายงานจากระบบ GFMIS)  
 
  งบทดลองของหนวยเบิกจายในระบบ         
GFMIS(หนวยเบิกจายไมตองจัดสง  แตกองคลัง
จะเรียกดูรายงานจากระบบ GFMIS)  
   
 สําเนาหนังสือนําสงรายงานประจําเดือน    
      จากระบบ GFMIS และนอกระบบ GFMIS    
      ที่หนวยเบิกจายจัดสงใหสํานักงานการตรวจ 
      เงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงิน 
      แผนดินสวนภูมิภาคในแตละเดือนใหกอง   

คลังโดยแนบมาพรอมกับรายงานการ
ประเมินฯ  ของแตละรอบ และกองคลังจะดู
วันที่ในสําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ซึ่ง
จะตองอยูภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 
  งบทดลองของหนวยเบิกจายในระบบ          
       GFMIS(หนวยเบิกจายไมตองจัดสง            
       แตกองคลังจะเรียกดูรายงานจากระบบ     
       GFMIS 
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5 การจัดสงรายละเอียดการลางบัญชีพักสินทรัพย
รายงานรับ-จายเงินบํารุง และรายงานวัสดุ
คงเหลือ ใหกองคลังภายในเวลาที่กําหนด 

5.1 หนวยงานสวนกลางที่เบิกจายผานกองคลัง  
       5.1.1 จัดสงรายละเอียดประกอบการลาง
บัญชีพักสินทรัพยใหกองคลังภายใน 15 วันนับ
จากวันที่กองคลังแจงรายละเอียดบัญชีพัก
สินทรัพยคงคางทาง
เว็บไซตwww.finance.ddc.moph.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.1.2 หนวยงานสวนกลางที่เบิกจายผาน
กองคลังและมีเงินบํารุง สงรายงานรับ-จายเงิน
บํารุงประจําเดือน ใหกองคลังเปนประจําทุกเดือน 
ภายในวันที่  15 ของเดือนถัดไป 
 

 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประกอบการลางบัญชีพักสินทรัพย
ของหนวยงานสวนกลางที่เบิกจายผานกองคลัง  
โดยหนังสือนําสงตองมีลายเซ็นของหัวหนา
หนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามและ
จัดสงถึงกองคลังภายใน 15 วัน นับจากวันที่กอง
คลังแจงรายละเอียดบัญชีพักสินทรัพยคงคางทาง
เว็บไซต www.finance.ddc.moph.go.th  
โดยกองคลังจะแจงรายละเอียดดังกลาวเดือนละ 
2 คร้ัง 
       - คร้ังที่ 1 นําข้ึนเว็บไซตวันที่ 5 ของทุก
เดือน หนวยงานจัดสงรายละเอียดใหกองคลัง 
ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่แจง 
      - คร้ังที่ 2 นําข้ึนเว็บไซตวันที่ 15 ของทุก
เดือนหนวยงานจัดสงรายละเอียดใหกองคลัง 
ภายในวันที่ 30 ของเดือนที่แจง 

• รอบ 6 เดือนแรก เร่ิมดําเนินการตั้งแต
เดือน ก.พ. 57 – มี.ค. 57 ( 4 คร้ัง) ถาไมสง
รายละเอียดฯ หรือสงลาชา หักคะแนนคร้ังละ 
0.10 

• รอบ 6 เดือนหลัง เร่ิมดําเนินการตั้งแต
เดือน เม.ย. 57 – ก.ย. 57 ( 12 คร้ัง) ถาไมสง
รายละเอียดฯ หรือสงลาชาในชวงเดือน  

      - เม.ย. 57 – ก.ค. 57 หักคะแนน   
คร้ังละ 0.03  

      - ส.ค. 57 –  ก.ย. 57 หักคะแนน  
คร้ังละ 0.04 

รายงานรับ-จายเงินบํารุงประจําเดือนและ สําเนา
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสําเนาStatement 
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินบํารุงของหนวยงานฯ 
โดยจัดสงถึงกองคลัง ภายในวันที่  15 ของเดือน
ถัดไป  
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      5.1.3 จัดสงรายละเอียดวัสดุคงเหลือ 
(รวมถึงยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา)  ณ วันสิ้น    
ไตรมาส สงถึงกองคลัง ภายในวันที่  20 ของ
เดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• รอบ 6 เดือนแรก เร่ิมดําเนินการ
ตั้งแตเดือน ม.ค.57 – มี.ค.57 ถาไมสง
รายงานฯหรือสงลาชาหรือสงรายละเอียด
ประกอบไมครบถวน หักคะแนนเดือนละ 
0.10 

• รอบ 6 เดือนหลัง ดําเนินการตั้งแต
เดือน เม.ย.57 – ก.ย.57 ถาไมสงรายงานฯ
หรือสงลาชา หักคะแนนเดือนละ 0.05 

    รายละเอียดวัสดุคงเหลือ(รวมถึงยาและ
เวชภัณฑที่ไมใชยา) ณ วันสิ้นไตรมาส โดยระบุ
รหัสหมวดพัสด ุ8 หลักในระบบ GFMIS      
ทุกรายการ โดยหนังสือนําสงตองมีลายเซ็น
ของหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ลงนาม และสงถึงกองคลัง ภายในวันที่  20 
ของเดือน ถัดจากวันสิ้นไตรมาส 

• รอบ 6 เดือนแรก เร่ิมดําเนินการ
ในไตรมาสที่ 2  ถาไมสงรายงานฯ สงลาชา 
หรือสงรายงานฯ แตมีรายละเอียดกลุมพัสดุไม
ครบทุกรายการหักคะแนน 0.3 

• รอบ 6 เดือนหลัง ดําเนินการใน
ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4  ถาไมสง
รายงานฯ หรือสงลาชา หรือสงรายงานฯ แตมี
รายละเอียดกลุมพัสดุไมครบทุกรายการ      
หักคะแนนไตรมาสละ 0.15 

5.2 หนวยเบิกจายในสังกัด  
      จัดสงสงรายละเอียดประกอบการลางบัญชี
พักสินทรัพยใหกองคลังภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่กองคลังแจงรายละเอียดบัญชีพักสินทรัพยคง
คางทางเว็บไซตwww.finance.ddc.moph.go.th  
       
 
 
 
 
 

    รายละเอียดประกอบการลางบัญชีพักสินทรัพย
ของหนวยเบิกจายในสังกัด โดยหนังสือนําสง
ตองมีลายเซ็นของหัวหนาหนวยงานหรือผูที่
ไดรับมอบหมายลงนามและสงใหกองคลัง
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กองคลังแจง
รายละเอียดบัญชีพักสินทรัพยคงคางทาง
เว็บไซต www.finance.ddc.moph.go.th  
โดยกองคลังจะแจงรายละเอียดดังกลาวเดือน
ละ 2 คร้ัง 
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                     - คร้ังที่ 1 นําข้ึนเว็บไซตวันที่ 5 
หนวยงานสงรายละเอียดใหกองคลัง ภายใน
วันที่ 20 ของเดือนที่แจง 

                    - คร้ังที่ 2 นําข้ึนเว็บไซตวันที่ 15 
หนวยงานจัดสงรายละเอียดใหกองคลัง 
ภายในวันที่ 30 ของเดือนที่แจง 

•   รอบ 6 เดือนแรก เร่ิมดําเนินการ
ตั้งแตเดือน ก.พ. 57 – มี.ค. 57 ( 4 คร้ัง) 
ถาไมสงรายละเอียดฯ หรือสงลาชา หัก
คะแนนคร้ังละ 0.25 

•   รอบ 6 เดือนหลัง เร่ิมดําเนินการ
ตั้งแตเดือน เม.ย. 57 – ก.ย. 57 ( 12 คร้ัง) 
ถาไมสงรายละเอียดฯ หรือสงลาชาในชวง
เดือน เม.ย. 57 – ก.ค. 57 หักคะแนนคร้ัง
ละ 0.08 และถาไมจัดรายละเอียดฯ หรือสง
ลาชาในชวงเดือน ส.ค. 57 –  ก.ย. 57 หัก
คะแนนคร้ังละ 0.09 
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รายช่ือหนวยงานสวนกลางที่เบิกจายผานกองคลัง 

ที่ตองจัดสงรายละเอียดการลางบัญชีพักสินทรัพย รายงานวัสดุคงเหลือ  

และรายงานรับจายเงินบํารุง (ระดับที่ 5) 

ลําดับ 

หนวยงาน 

รายละเอียดท่ีตองจัดสง คะแนน 

ท่ี ลางพัก 

สินทรัพย 

เงิน

บํารุง 

วัสดุ 

คงเหลือ 

ลางพัก 

สินทรัพย 

เงิน 

บํารุง 

วัสดุ 

คงเหลือ 
รวม 

  

1 กลุมตรวจสอบภายใน  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

2 สํานักงานเลขานุการกรม  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

3 กองการเจาหนาท่ี  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

4 กองแผนงาน  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

5 ศูนยสารสนเทศ  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

6 สํานักความรวมมือระหวางประเทศ  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

7 สํานักระบาดวิทยา  √  √  √ 0.40  0.30  0.30  1.00  

8 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  √  √  √ 0.40  0.30  0.30  1.00  

9 สํานักโรคโรคติดตอท่ัวไป  √  √  √ 0.40  0.30  0.30  1.00  

10 สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง  √  √  √ 0.40  0.30  0.30  1.00  

11 สํานักโรคไมติดตอ  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

12 สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

13 สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  √  √  √ 0.40  0.30  0.30  1.00  

14 ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสชาต ิ  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

15 กลุมพัฒนาระบบบริหาร  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

16 สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

17 สํานักโรคติดตออุบัติใหม  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

18 สํานักจัดการความรู  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  
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ลําดับ 

หนวยงาน 

รายละเอียดท่ีตองจัดสง คะแนน 

ท่ี ลางพัก 

สินทรัพย 

เงิน

บํารุง 

วัสดุ 

คงเหลือ 

ลางพัก 

สินทรัพย 

เงิน 

บํารุง 

วัสดุ 

คงเหลือ 
รวม 

  

19 สํานักวัณโรค  √  √  √ 0.40  0.30  0.30  1.00  

20 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มฯ  √ -  √ 0.70  - 0.30  1.00  

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีเงินบํารุงและไมตองจัดสงรายงานเงินบํารุง จะนําคาน้ําหนักคะแนนไปรวมไวที่ขอ 

              การจัดสงรายละเอียดประกอบการลางบัญชีพักสินทรัพย 
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แบบ สรก. 57-1 

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินของสวนราชการระดับหนวยเบิกจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  รอบท่ี ............... 

(สําหรับสงสวนราชการตนสังกัดระดับกรมและสําเนาใหสํานักงานคลังจังหวัด) 

ชื่อหนวยเบิกจาย.........................................................................รหัสหนวยเบิกจาย............................................ 

จังหวัด.............................................................. 

สังกัดกรม...............................................................................กระทรวง................................................................ 

เจาหนาท่ีผูประสานงาน..................................................................ตําแหนง........................................................ 

โทรศัพท..........................................โทรสาร...............................................Email-………………………………………… 

 

เกณฑการ

ประเมินผลฯ 
เร่ืองที่ประเมินดานบัญชีการเงิน 

รอบที่  1 รอบที่  2 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

เร่ืองที่ 1 

บัญชีเงินสดและ

บัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 

1.1 บัญชีเงินสดในมือ 

      บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ

เทากับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่จัดทําตามระเบียบ

การเบิกจายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน  

สงคลัง พ.ศ. 2551 

1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร 

      สวนราชการจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไดครบทุกบัญชี และทุกเดือน 

0.20 

 

 

 

 

 

 

0.80 

 0.20 

 

 

 

 

 

 

0.80 

 

 รวม 1.00 

 

 1.00  
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เร่ืองที่ 2 

บัญชีสินทรัพย

ถาวร 

2.1 บัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท) ตองไมมียอดคงคาง

ในงบทดลอง 

2.2 งบทดลองแสดงขอมูลการประมวลผลคาเสื่อมราคา

สินทรัพยรายตัวเปนประจําทุกเดือน 

0.70 

 

 0.30 

 0.70 

 

 0.30 

 

 รวม 1.00  1.00  

เร่ืองที่ 3 

บัญชีพักที่มียอด

คงคาง 

บัญชีดังตอไปนี้ไมมียอดคงคางในงบทดลอง 

     (1) บัญชีพักเงินนําสง และบัญชีพักเงินสดรับ 

     (2) บัญชีพักรอ Clearing 

     (3) บัญชีพักหักลางการโอนสินทรัพย 

     (4) บัญชีพักหักลางการรับโอนสินทรัพย 

     (5) บัญชีพักคาใชจาย 

     (6) บัญชีปรับหมวดรายจาย 

     (7) บัญชีลูกหนี้สวนราชการ – รายไดรับแทนกัน 

     (8) บัญชีเจาหนี้สวนราชการ – รายไดรับแทนกัน 

     (9) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง (ระบุประเภท) 

     (10) บัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง 

 

0.10 

0.10 

 0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

  

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

 0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

 

 รวม 1.00  1.00  
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เกณฑการ

ประเมินผลฯ 
เร่ืองที่ประเมินดานบัญชีการเงิน 

รอบที่  1 รอบที่  2 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

เร่ืองที่ 4 

งบทดลอง 

4.1 งบทดลองของสวนราชการระดับหนวยเบิกจายแสดง

ขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี 

4.2 งบทดลองของสวนราชการระดับหนวยเบิกจายไมมี

บัญชีที่เก่ียวของกับสวนราชการที่ใชเฉพาะภารกิจของ

หนวยงาน 

4.3 การจัดสงงบทดลองและรายงานระดับหนวยเบิกจาย 

ให สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

4.4 การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง  

ณ สิ้นปงบประมาณ 

0.40 

 

0.10 

 

 

 0.50 

 

 0.30 

 

0.10 

 

 

0.40 

 

0.20 

 

 รวม 1.00  1.00  

รวมทั้งสิ้น 4.00  4.00  

 
หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินผลฯ  มี  5  เร่ือง  สวนราชการระดับหนวยเบิกจายประเมินตนเอง  เร่ืองที่ 1 – 4 
   สําหรับเร่ืองที่ 5  รายงานการเงิน  ใหสวนราชการตนสังกัดระดับกรมเปนผูประเมินในภาพรวมระดับกรม 
คําชี้แจง 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
ปญหาและขอขัดของ 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................   

ทั้งนี้  ไดตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยเบิกจายภายใตสังกัดแลว  และขอรับรองวา 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินของหนวยงานขางตนนี้ถูกตองตามความเปนจริง 
 ลงชื่อ.............................................................หัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
 (..............................................................)  

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

   วันที่............................................................. 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ระดับความสําเร็จของการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

๒. หนวยวัด     :   ข้ันตอน 
 

๓. น้ําหนัก       :   รอยละ 5 
 

๔. คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

1. การติดตามการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2557 หมายถึง  การติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ 2557  

2. การติดตามการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ประกอบดวย 3 องคประกอบ แบงเปน 3 
ระยะ ไดแก 
     ระยะท่ี 1 การวางแผนการติดตามกอนดําเนินการแผนงาน/โครงการ   เปนการวางแผนติดตามงาน 
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา การดําเนินงานจะมีคุณภาพ โดยการวางแผนติดตามงาน ท่ีเริ่มตนจากการวิเคราะหแผนงาน/
โครงการ วามีกิจกรรมอะไรเปนกิจกรรมสําคัญท่ีจะทําใหแผนงาน/โครงการนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค แลวพิจารณาวามี
ประเด็นสําคัญอะไร ท่ีจะทําใหกิจกรรมนั้นเกิดข้ึนอยางมีคุณภาพและทันเวลา และกําหนดวิธีการและเวลาท่ีจะติดตาม
ประเด็นนั้นๆ  โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

• รวบรวมแผนงาน/โครงการท้ังหมดของหนวยงานจากทุกแหลงงบประมาณ และจําแนกภาพรวม
โครงการและงบประมาณของหนวยงาน จุดเนน, งานพัฒนาเชิงระบบ, ยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค, กลุมงาน/ฝาย
ท่ีรับผิดชอบ  

• วิเคราะหรายละเอียดแตละโครงการ (เฉพาะ  ท่ีเปนจุดเนน ของกรมควบคุมโรค และ/หรืองาน
พัฒนาเชิงระบบและ/หรือ โครงการสําคัญท่ีตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยงาน และ/หรือ นโยบาย
สําคัญของ    กรมฯ ) วามีวัตถุประสงคอะไร มีกิจกรรมอะไรท่ีเปนกิจกรรมสําคัญท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
โครงการ  

• วิเคราะหวา ในกิจกรรมสําคัญดังกลาว มีประเด็นสําคัญอะไรท่ีจะทําใหกิจกรรมนั้นๆเกิดข้ึนไดอยาง
มีคุณภาพและทันเวลา และ/หรือ มีประเด็นสําคัญอะไรจากกิจกรรมดังกลาวท่ีจะมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ  

• กําหนดวิธีการและเวลาในการติดตามประเด็นสําคัญขางตน  
ระยะท่ี 2 การติดตามระหวางดําเนินการแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงาน

ของหนวยงาน วาลุลวงไปแลวเพียงใด ไดตามแผนหรือไม มีปญหา/อุปสรรคอยางไร สงผลใหสามารถแกไขปรับปรุงได

ทันทวงที โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

• ติดตามงานตามวิธีการและกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวในแผนติดตามงาน   และสรุปผล
ความกาวหนา ปญหา/อุปสรรคท่ีพบ การแกไขท่ีดําเนินการ และ/หรือ แผนการแกไข   

• จัดทํารายงานสรุปผลความกาวหนารอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ไดแก ความกาวหนาของ
การดําเนินงานตามแผน  รอยละของการใชจายงบประมาณ  ปญหาอุปสรรคท่ีพบ และขอเสนอแนวทางการแกไข
ปญหา/อุปสรรค  
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          ระยะท่ี 3 การสรุปผลการดําเนินการแผนงาน /โครงการเม่ือสิ้นปงบประมาณ    รวบรวมบันทึกการ

ติดตามงาน เพ่ือจัดทําเปนสวนสําคัญของรายงานผลการดําเนินงานประจําปของหนวยงาน (รายงานประจําป)  ท่ีมี

สาระสําคัญ ดังนี้ 

1) สถานการณโรคหรือภัยสุขภาพท่ีหนวยงานรับผิดชอบ หรือสถานการณโรคและภัยสุขภาพของพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ และ/หรือสถานการณจากปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอหนวยงาน โดยวิเคราะหสถานการณ เพ่ือใหรู
เปาหมายและปญหา เชน นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีเปนขอพิจารณาในการจัดทําแผนงานและ
โครงการของปท่ีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือนํามาวิเคราะหเพ่ือชี้เปาหมายในการทํางาน 

2) สถานการณการดําเนินงานในประเด็นท่ีเปนปญหาของหนวยงาน ซ่ึงจะทําใหวิเคราะห ความ
เหมาะสมและเพียงพอของแผนงานและโครงการของปท่ีจัดทํารายงานประจําปนั้นได   และขอสรุปชองวาง ( GAP) 
ในการลดโรคและภัยสุขภาพ หรือปญหาการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน 

3) แผนงานและโครงการของหนวยงาน รวมถึงงบประมาณ ในปท่ีจัดทํารายงานประจําป 

4) ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการของหนวยงาน และสถานการณการดําเนินงานของ

หนวยงานรวมท้ังการ สนับสนุนของหนวยงานกับพ้ืนท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ขอมูลป 2556)  

         5) ปจจัยความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะการแกไข แนวทางการดําเนินงานในปตอไป 

๕. สูตรการคํานวณ   :  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการ

ดําเนินงานตามเปาหมายในแตละระดับ 

๖. เปาหมายความสําเร็จ  :  ข้ันตอนท่ี 5   

๗. เกณฑการใหคะแนน  :  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้                      

ระดับคะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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การดําเนินงาน  :  ปงบประมาณ 2557 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมินผล 

1 ความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําป 2556 
1.1 เอกสารรายงานประจําป (Paper หรือ Electronic File) มีหัวขอของ

สาระสําคัญครบถวนท้ัง 5 ขอ ตามท่ีกําหนด(0.5คะแนน ขอละ 0.1คะแนน) 

รายงานประจําป 2556 

1.2 จัดทํารูปเลมรายงานประจําป 2556 แลวเสร็จ พรอมท่ีจะเผยแพร
ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ภายในไตรมาส 1  

     - ดําเนินการแลวเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2556 (0.5 คะแนน) 
     - ดําเนินการแลวเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2557 (0.2 คะแนน) 

2 2.1 ดําเนินการรวบรวมขอมูลโครงการของหนวยงานจากทุกแหลงงบประมาณ และ
จําแนกจํานวนโครงการ/งบประมาณ ดังนี้ 

   2.1.1 กองบริหาร (กอง/กลุม/ศูนย)   
        - จําแนกตามโครงการสําคัญท่ีตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของ
หนวยงาน และนโยบายสําคัญของกรม (0.2 คะแนน)  
        - จําแนกตามยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค (0.2 คะแนน)  
        - จําแนกตามกลุมงาน/ฝายท่ีรับผิดชอบ (0.1 คะแนน) 
   2.1.2 สํานัก / สถาบัน / สคร.   
        - จําแนกตามประเด็นจุดเนนของกรม และประเด็นจุดเนนท่ีเปนงานพัฒนาเชิง
ระบบ (0.2 คะแนน) 
        - จําแนกตามยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค (0.2 คะแนน)  
        - จําแนกตามกลุมงาน/ฝายท่ีรับผิดชอบ (0.1 คะแนน)  

สรุปภาพรวมโครงการ 

และงบประมาณ ป 

2557 ของหนวยงาน  

2.2 ผูรับผิดชอบแตละโครงการ จัดทําแผนการติดตามงานของโครงการ สงสําเนา
ใหกับกลุมแผนงานและประเมินผลของหนวยงานรวบรวมเปนแผนติดตามงานของ 
แตละหนวยงาน เพ่ือใชในการติดตามงาน  
  - ทําแผนติดตามงานได รอยละ 1–20 ของโครงการดังกลาวขางตน =  0.1 คะแนน 
  - ทําแผนติดตามงานได รอยละ 21–40 ของโครงการดังกลาวขางตน = 0.2 คะแนน 
  - ทําแผนติดตามงานได รอยละ 41–60 ของโครงการดังกลาวขางตน = 0.3 คะแนน 
  - ทําแผนติดตามงานได รอยละ 61–80 ของโครงการดังกลาวขางตน = 0.4 คะแนน 
  - ทําแผนติดตามงานได รอยละ 81–100 ของโครงการดังกลาวขางตน =0.5 คะแนน 
           ท้ังนี้ โครงการท่ีหนวยงานนํามาจัดทําแผนการติดตาม ตองพิจารณาตาม
เกณฑ ดังนี ้1) สํานัก/สถาบัน/สคร.1-12  จัดทําแผนติดตามงานของโครงการท่ีเปน
จุดเนนของกรมฯ  สําหรับกองบริหาร จัดทําแผนติดตามงานโครงการสําคัญท่ี
ตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยงาน   
              2) โครงการท่ีมีวงเงิน 500,000 บาทข้ึนไป 

แผนการติดตามงานของ

หนวยงานฯ ป 2557  
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมินผล 

3 3.1 ดําเนินการติดตามผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวมของหนวยงาน รอบ 6 
เดือน โดยติดตามทุกโครงการ ทุกแหลงงบประมาณ (ยกเวนโครงการท่ีเปนงบ
บุคลากร งบข้ันต่ํา ภารกิจประจํา คาสาธารณูปโภค)  

เกณฑวัดความสําเร็จ (ไตรมาสท่ี 2) รอยละการเบิกจายงบประมาณ  
0 คะแนน < 60 

0.1 คะแนน 60 – 64 
0.2 คะแนน 65 – 69 
0.3 คะแนน 70 – 74 
0.4 คะแนน 75 – 79 
0.5 คะแนน ≥ 80 

สูตรการคํานวณ : รอยละการเบิกจายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก 
 

     วงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานเบิกจายจริงในรอบ 6 เดือนแรก x 100 
   วงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานวางแผนจะดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 
 

หมายเหตุ : - ไมนับรวมกรณีการเบิกจายลาชาเนื่องจากไดรับงบประมาณลาชา  ซ่ึง
การไดรับงบประมาณลาชา หมายถึง  ระยะเวลาท่ีหนวยงานไดรับงบประมาณกอน
การดําเนินงานตามแผนของหนวยงาน นอยกวา 15 วัน  โดยนับจากวันท่ีหนวยงาน
ลงรับหนังสือจากกองคลัง เรื่องแจงโอนเงินใหหนวยงาน  เชน 

วันท่ีรับหนังสือจากกอง
คลัง 

แผนดําเนินงานของ
หนวยงาน 

ความหมาย 

7 ม.ค. 57 17 ม.ค. 57 ลาชา (ไมนับรวม) 
7 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 ไมลาชา (นับรวม) 

 - กรณีท่ีไดรับงบประมาณลาชา แตสามารถดําเนินการตามแผนได ใหนับรวมดวย   

1.  แบบสรุปการ

ติดตามการดําเนินงาน

ภาพรวมโครงการและ

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2557 

รอบ 6 เดือน 

2. รายงานจากระบบ 

Estimate 

3. รายงานการเงิน

โครงการจากแหลง

งบประมาณอ่ืน 

 

3.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานภาพรวมของหนวยงาน ป 2557 ในรอบ 6 
เดือนแรก (0.2 คะแนน) 
3.3 จัดทําขอเสนอแนวทางแกไขปญหา รอบ 6 เดือน เสนอผูบริหาร เพ่ือปรับแผน
ในรอบ 6 เดือนหลัง และ/หรือ ใชประโยชนในการดําเนินงานตอไป (0.3 คะแนน) 

1. รายงานผลการ
ดําเนินงานและขอเสนอ
แนวทาง แกไขปญหาใน
รอบ 6 เดือนหลัง 
2. บันทึก หรือรายงานการ

ประชุมท่ีเสนอผูบริหาร 

หรือหลักฐานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ 

4 4.1 ดําเนินการติดตามผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวมของหนวยงาน รอบ 9 
เดือน  โดยติดตามทุกโครงการ ทุกแหลงงบประมาณ (ยกเวนโครงการท่ีเปนงบ

1.  แบบสรุปการ

ติดตามการดําเนินงาน
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมินผล 

บุคลากร งบข้ันต่ํา ภารกิจประจํา คาสาธารณูปโภค)  
เกณฑวัดความสําเร็จ (ไตรมาสท่ี 3) รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

0 คะแนน ≤ 67 
0.1 คะแนน 68 
0.2 คะแนน 69 
0.3 คะแนน 70 
0.4 คะแนน 71 
0.5 คะแนน ≥ 72 

สูตรการคํานวณ : รอยละการเบิกจายงบประมาณ รอบ 9 เดือน 
 

     วงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานเบิกจายจริงในรอบ 9 เดือน  x 100 
                     วงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับท้ังป 
หมายเหตุ : - ไมนับรวมกรณีการเบิกจายลาชาเนื่องจากไดรับงบประมาณลาชา  ซ่ึง
การไดรับงบประมาณลาชา หมายถึง  ระยะเวลาท่ีหนวยงานไดรับงบประมาณกอน
การดําเนินงานตามแผนของหนวยงาน นอยกวา 15 วัน  โดยนับจากวันท่ีหนวยงาน
ลงรับหนังสือจากกองคลัง เรื่องแจงโอนเงินใหหนวยงาน   
               - กรณีท่ีไดรับงบประมาณลาชา แตสามารถดําเนินการตามแผนไดใหนับรว 

ภาพรวมโครงการและ

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2557 

รอบ 9  เดือน 

2. รายงานจากระบบ 

Estimate 

3. รายงานการเงิน

โครงการจากแหลง

งบประมาณอ่ืน 

 

 4.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานภาพรวม รอบ 9 เดือน ของหนวยงาน ป 

2557 (0.2 คะแนน) 

4.3 จัดทําขอเสนอแนะรอบ 9 เดือน เสนอผูบริหารพิจารณาใชประโยชนในการ

วางแผนดําเนินงานปตอไป (0.3 คะแนน) 

1. รายงานผลการดําเนินงา  

และขอเสนอแนะ รอบ 9   

2. บันทึก หรือรายงานการ

ประชุมท่ีเสนอผูบริหารหรื

หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

5 5.1 ดําเนินการสรุปผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวมของหนวยงาน รอบ 12 
เดือน โดยติดตามทุกโครงการ ทุกแหลงงบประมาณ (ยกเวนโครงการท่ีเปนงบ
บุคลากร งบข้ันต่ํา ภารกิจประจํา คาสาธารณูปโภค)  

เกณฑวัดความสําเร็จ (ไตรมาสท่ี 4) รอยละการเบิกจายงบประมาณ  
0 คะแนน ≤ 92 

0.1 คะแนน 93 
0.2 คะแนน 94 
0.3 คะแนน 95 
0.4 คะแนน 96 
0.5 คะแนน ≥97 

1. แบบสรุปการติดตาม

การดําเนินงานภาพรวม

โครงการและ

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2557 

รอบ 12 เดือน 

2. รายงานจากระบบ 

Estimate 

3. รายงานการเงิน
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมินผล 

สูตรการคํานวณ : รอยละการเบิกจายงบประมาณ รอบ 12 เดือน 
 

     วงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานเบิกจายจริงในรอบ 12 เดือน  x 100 
                      วงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับท้ังป 
 

หมายเหตุ : - ไมนับรวมกรณีการเบิกจายลาชาเนื่องจากไดรับงบประมาณลาชา  ซ่ึง
การไดรับงบประมาณลาชา หมายถึง  ระยะเวลาท่ีหนวยงานไดรับงบประมาณกอน
การดําเนินงานตามแผนของหนวยงาน นอยกวา 15 วัน  โดยนับจากวันท่ีหนวยงาน
ลงรับหนังสือจากกองคลัง เรื่องแจงโอนเงินใหหนวยงาน   
     - กรณีท่ีไดรับงบประมาณลาชา แตสามารถดําเนินการตามแผนได ใหนับรวมดวย  

โครงการจากแหลง

งบประมาณอ่ืน 

 

5.2 จัดทํา (ราง) รายงานประจําป 2557 (0.2 คะแนน) 

5.3 จัดทําขอเสนอแนะเสนอผูบริหารพิจารณาใชประโยชนในการดําเนินงานตอไป 

(0.3 คะแนน) 

1. (ราง) รายงานประจําป 
2557 
2. บันทึก หรือรายงาน
การประชุมท่ีเสนอ
ผูบริหาร หรือหลักฐาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

หมายเหตุ  :   

    1. ในแตละโครงการ ผูท่ีรับผิดชอบโครงการฯ จะตองเปนผูจัดทําแผนติดตามงาน ดําเนินการติดตาม 
รายงานผลการวิเคราะห ติดตาม และขอเสนอแนะ ใหผูเก่ียวของทราบ  กลุมแผนงานและประเมินผลของ
หนวยงาน ดําเนินการรวบรวมแผนติดตามงาน และสรุปภาพรวมของหนวยงาน  
  2. ผูรับผิดชอบโครงการรมใหญจะตองวิเคราะหวา กิจกรรมภายใตโครงการนั้นจะสงผลทําใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือไม รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบใหมีการรายงานในแตละกิจกรรม  กลุมแผนงานและ
ประเมินผลพิจารณาในภาพรวมทุกโครงการ เพ่ือวิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และให
ขอเสนอแนะในภาพรวมของหนวยงาน เสนอผูบริหารและ/หรือผูเก่ียวของรับทราบ 
๘. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 

ระดับความสําเร็จของการติดตามการดําเนินงานของ

หนวยงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันตอนท่ี 5 

๙. แหลงขอมูล   :  กลุมแผนงานและประเมินผล สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา รวบรวมขอมูล

จากทุกกลุม/งาน/ศูนย ภายในหนวยงาน 

1๐. วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   
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 1๐.1 จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimate 

 1๐.2 ผูกํากับตัวชี้วัดสรุปและรายงานตามตัวชี้วัดนี้ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมฯ (SAR) สงใหกองแผนงาน ใน
ระบบ Estimates 

             - ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25 ธันวาคม 2556 
             - ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี  25 มีนาคม  2557 
             - ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี  25 มิถุนายน 2557 
             - ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี  25 กันยายน 2557 

1๑. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  ทุกรายไตรมาส  

1๒. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นายแพทยธีระวัฒน  วลัยเสถียร หมายเลขโทรศัพท : 08-6263-3834 
๒.ดร.บัณฑิต         วรรณประพันธ  หมายเลขโทรศัพท : 08-1879-2350 

      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นางลักลีน         วรรณประพันธ  หมายเลขโทรศัพท : 08-1760-7203 

 

13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : กองแผนงาน 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี 0 2590 3๒๕๗ 

๒. นางรจนา บุญผอง 0 2590 ๓๐๘๓ 

๓. นางสาวกุลภัสสรณ ศิริมนัสกุล 0 2590 3๘๙๗ 

๔. นางสาวธิติมา หงสคําเมือง 0 2590 ๓๘๙๗ 
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แบบสรุปการติดตามการดําเนินงานภาพรวมโครงการและงบประมาณ ป 2557 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 

รอบการรายงาน  ไตรมาสท่ี ............  (ปรับปรุงขอมูล ณ วันท่ี .....................) 

1. ภาพรวมโครงการและงบประมาณของหนวยงาน 

   1.1 สําหรับกองบริหาร (กอง/กลุม/ศูนย) จําแนกตาม โครงการสําคัญท่ีตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของหนวยงาน และ/หรือ นโยบายสําคัญของกรม 
 

        สําหรับ สํานัก / สถาบัน / สคร. จําแนกตาม ประเด็นจุดเนนของกรม และ/หรือ ประเด็นจุดเนนท่ีเปน
งานพัฒนาเชิงระบบ 

โครงการสําคัญ/นโยบาย 
หรือ ประเด็นจุดเนนของ
กรม/งานพัฒนาเชิงระบบ 

งบกรมควบคุมโรค งบจากแหลงอ่ืน รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

       
       
       

รวม       
   1.2 จําแนกตาม ยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค 
 

ยุทธศาสตร 
กรมควบคุมโรค 

งบกรมควบคุมโรค งบจากแหลงอ่ืน รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

       
       
       

รวม       
1.3 จําแนกตาม กลุมงาน/ฝายท่ีรับผิดชอบ 
 

กลุมงาน/ฝายท่ี
รับผิดชอบ 

งบกรมควบคุมโรค งบจากแหลงอ่ืน รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

       
       
       

รวม       
2. ความกาวหนาของการดําเนินงาน 

เอกสารแนบทายหมายเลข 1 
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    2.1 ผลการดําเนินงาน......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

  2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวมของหนวยงาน (รายไตรมาส) 

ประเด็นจุดเนน / 
ยุทธศาสตร /  
กลุมงาน/ฝาย 

งบกรมควบคุมโรค งบจากแหลงอ่ืน รวม 
แผนการ
เบิกจาย 
(บาท) 

ผลเบิกจาย แผนการ
เบิกจาย 
(บาท) 

ผลเบิกจาย แผนการ
เบิกจาย 
(บาท) 

ผลเบิกจาย 
บาท % บาท % บาท % 

          
          
          
          
          
          

รวม          
3. ปญหาในการดําเนินงาน...................................................................................................................................... 

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

4. การแกไขปญหาท่ีหนวยงานไดดําเนินการ.......................................................................................................... 

5. แนวทางการปองกันและแกไขปญหา 
    5.1 การดําเนินการโดยหนวยงาน 

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

   

    5.2 ขอเสนอตอผูบริหาร

.................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางโครงการท่ีนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามงาน   

โครงการบูรณาการการทํางานปองกันการติดเช้ือเอชไอวีระหวางกระทรวงในยุทธศาสตรท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPI) 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑. 6หลักการและเหตุผล   
 การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวงเปนแนวทางท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ เนื่องดวยเปนการ

ดําเนินการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ และ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 

สํานักงาน ก.พ.ร.ไดประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของศึกษาและจัดทําแนวทางการบูรณาการการทํางานเอดส

ระหวางกระทรวงในยุทธศาสตรท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPI) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ

ปองกันและแกไขปญหาเอดส และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 ในการขับเคลื่อนการบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงในยุทธศาตรท่ีมีเปาหมายรวมกันนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. 

ดําเนินการผานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ๕ กระทรวง ไดแก 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และกระทรวง

สาธารณสุข  

 หากแตยังไมเกิดกลไกการบูรณาการท่ีเปนรูปธรรม ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดส แหงชาติ จึงไดจัดทํา

โครงการนี้ข้ึนเพ่ือผลักดันใหหนวยงานท่ีรวมรับผิดชอบเปาหมายรวมกันนั้น ไดบูรณาการวางแผนรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

รวม 

๒. วัตถุประสงค 
        เพ่ือสรางความรวมรับผิดชอบและเปนเจาของรวมกันในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส ระหวางกระทรวง 

๓. ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลผลิต 

5๑) การบูรณาการแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีมีเปาหมายรวมกันในป ๒๕๕๖  

ตัวชี้วัดดานปริมาณ 

ลําดับ ตัวชี้วัด จํานวน หนวยนับ 
๑ จํานวนหนวยงานท่ีรวมบูรณาการแผนปฏิบัติการของหนวยงานเปนแผนรวมสู

เปาหมายรวมกัน ไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงสาธารณสุข 

๕ หนวยงาน 

 

ตัวชี้วัดดานคุณภาพ 

๑) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบูรณาการ 

เอกสารแนบทายหมายเลข 2 

**ในป 2557 ไมตองสงสวนน้ีใหกองแผน 
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๔. วิธีดําเนินงาน 
๑) ทําความเขาใจและทบทวนแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสรวมกับหนวยงานท่ีมีเปาหมายรวมกัน

ตามคํารับรองกับ สํานักงาน ก.พ.ร.  
๒) จัดทําแผนปฏิบัติการรวมของหนวยงานท่ีมีเปาหมายรวมกัน จากหลักฐานท่ีไดการวิเคราะหขอมูลจากผลการติดตาม

เปาหมายรวม 
๓) ติดตามผลการดําเนินงานรวมกัน 

 
 

๕. กิจกรรม / แผนการดําเนินงาน 

 

6 6. แผนการดําเนินงาน/เปาหมายและประมาณการคาใชจาย : 

  ลําดับ กิจกรรม เปา 

หมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ประมาณการ

คาใชจาย 

กิจกรรมท่ี ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทําความเขาใจและทบทวนแนว

ทางการทํางานท่ีมีเปาหมายรวมกัน 

๓๐ คน ๑ วัน ต.ค. ๕๔ ๓๑,๒๐๐ 

  

กิจกรรมท่ี ๒ ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหสถานการณและจัดทํา

แผนปฏิบัติการรวมกันและวางแนวทางการติดตามการ

ดําเนินงาน 

๔๐ คน ๑ วัน ๑ 

ครั้ง 

พ.ย. ๕๔ ๓๗,๘๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๓ ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เพ่ือติดตามการ

ดําเนินงานรวมกัน 

๖๐ คน ๑ วัน ๒ 

ครั้ง  

เม.ย. ๕๕, ส.ค. 

๕๕ 

๘๐,๐๐๐  

 

7. ประมาณการคาใชจาย     จํานวนเงิน   5๑๔๙, ๐๐๐5 บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเกาพันบาทถวน) 
 

8. พ้ืนท่ีเปาหมาย / สถานท่ีดําเนินการ      กรุงเทพมหานคร  
 

9. กลุมเปาหมายผูรวมดําเนินการ 
๑) สํานักโรคเอด วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

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

๑. ประชุมทําความเขาใจและทบทวนแนว
ทางการทํางานท่ีมีเปาหมายรวมกัน 

/            

๒. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหสถานการณและ
จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันและวางแนว
ทางการติดตามการดําเนินงาน 

 /           

๓. ประชุมติดตามการดําเนินงานรวมกัน       /    /  
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๒) สํานักระบาดวิทยา 
๓) กระทรวงท่ีจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเปาหมายรวมของการทํางานเอดสประจําป  
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

10. 6 กลุมผูใชประโยชน 
5หนวยงานภายใตกระทรวงท่ี5จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเปาหมายรวมของการทํางานเอดส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

11. 6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงท่ีเปนรูปธรรมระดับประเทศและพ้ืนท่ี  

12. 6 บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
a. 6สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
b. 6สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
13. 6ผูรับผิดชอบโครงการ  6  

นางเตือนใจ ระดมทอง   ฝายพัฒนานโยบายและแผน ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ 
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ตัวอยางการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามงาน และใชเปนแบบบันทึกของการติดตามงาน  

ฝายพัฒนานโยบายและแผน ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ 
โครงการท่ี ๑  
โครงการบูรณาการการทํางานปองกันการติดเช้ือเอชไอวี ระหวางกระทรวงในยุทธศาสตรท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPI)                             

เพ่ือสรางความรวมรับผิดชอบและเปนเจาของรวมกันในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส ระหวางกระทรวง 

งบประมาณรวม ๑๔๙,๐๐๐ บาท 

วันท่ีปรับปรุงขอมูล.............................................................. 

วัตถุประสงค 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค

โครงการ กิจกรรมสําคัญของ

โครงการ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

งบฯ รวม 

ผูรับ 

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

๑. ประชุมทําความเขาใจและ
ทบทวนแนวทางการทํางานท่ีมี
เปาหมายรวมกัน (๓๐ คน ๑ วัน) 

๓๑,๒๐๐            ๓๑,๒๐๐ เตือนใจ 

ผลการติดตาม ไตรมาสท่ี ๑ 

- เลื่อนการประชุมจากเดือน 
ต.ค.ไปเปนเดือน ธ.ค. 
เน่ืองจากอุทกภัย  

- ประชุมวันท่ี ๒๗ ธ.ค.๕๔ 
- ผูเขารวมประชุม ๓๒ คน  
- มีขอตกลงเรื่องตัวช้ีวัดและ

เปาหมายรวมของการ
ปองกันฯกลุมเยาวชน และ
กลุมแรงงาน 

  ๓๐,๑๐๐          ๓๐,๑๐๐  

เอกสารแนบทายหมายเลข 3 
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๒. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห
สถานการณและจัดทําแผนปฏิบัติ
การรวมกันและวางแนวทางการ
ติดตามการดําเนินงาน (๔๐ คน ๑ 
วัน) 

 ๓๗,๘๐๐           ๓๗,๘๐๐ เตือนใจ 

ปรับแผนระยะเวลาดําเนินการ           
จากไตรมาส ๑ เปนไตรมาส ๒ 

   ๓๗,๘๐๐         ๓๗,๘๐๐ เตือนใจ 

ผลการติดตาม ไตรมาสท่ี ๑ 

- ไมไดจัดประชุมตามแผน
เน่ืองจากอุทกภัย 

การแกไข 

- วางแผนดําเนินการภายในไตร
มาสท่ี ๒ เพ่ือใหแตละกระทรวงมี
เวลาเพียงพอในการดําเนินงาน 

และพิจารณาการจัดรวมเปนครั้ง
เดียว  

              

ผลการติดตาม ไตรมาสท่ี ๒ 

- จัดประชุมประสานแผนปฏิบัติ
การ วันท่ี ๑๕ ก.พ.๕๕ ( ๔๕ คน  
๑ วัน) 

    ๓๘,๐๐๐        ๓๘,๐๐๐  

๓. ประชุมติดตามการดําเนินงาน
รวมกัน (๖๐ คน ๑ วัน ๒ ครั้ง) 

      ๔๐,๐๐๐    ๔๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ เตือนใจ 

ผลการติดตาม ไตรมาสท่ี ๓ 

-จัดประชุมติดตามการดําเนินงาน 
วันท่ี ๑๐ พ.ค.๕๕ 

-ผูเขาประชุม ๕๕ คน ๑ วัน 

       ๓๘,๐๐๐     ๓๘,๐๐๐  
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- ท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะทบทวน
ตัวช้ีวัดท่ีจะเสนอสําหรับป ๕๖-๕๙ 
ตามระยะเวลาของยุทธศาสตรเอดส
ชาติ 
ผลการติดตาม ไตรมาสท่ี ๔ 

- จัดประชุมติดตามการดําเนินงาน 
วันท่ี ๒๘ ส.ค.๕๕ 

- ผูเขาประชุม ๕๗ คน ๑ วัน 

- ท่ีประชุมเห็นชอบตัวช้ีวัด ๒ ตัว 
สําหรับป ๕๖-๕๙ 

- ศบ.จอ.ประสานกับ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ในการดําเนินการตอไป 

          ๔๓,๓๐๐  ๔๓,๓๐๐  

รวมแผนงบประมาณ ๓๑,๒๐๐ ๓๗,๘๐๐     ๔๐,๐๐๐    ๔๐,๐๐๐  ๑๔๙,๐๐๐  

ใชจายงบประมาณ ไตรมาส ๑   ๓๐,๑๐๐          ๓๐,๑๐๐  

ยอดงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๑ ๑,๑๐๐   ๓๗,๘๐๐   ๔๐.๐๐๐    ๔๐,๐๐๐  ๑๑๘,๙๐๐  

ใชจายงบประมาณไตรมาส ๒     ๓๘,๐๐๐          

ยอดงบประมาณ ณ สิ้น ไตรมาส ๒ ๑,๑๐๐    ๒๐๐  ๔๐,๐๐๐    ๔๐,๐๐๐  ๘๑,๒๐๐  

ใชจายงบประมาณ ไตรมาส ๓        ๓๘,๐๐๐       

ยอดงบประมาณ ณ สิ้น ไตรมาส ๓ ๑,๑๐๐    ๒๐๐   ๒,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐  ๔๓,๓๐๐  

ใชจายงบประมาณ ไตรมาส ๔           ๔๓,๓๐๐  ๔๓,๓๐๐  

ยอดงบประมาณ ณ สิ้น ไตรมาส ๔             ๐  
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1. ตัวช้ีวัดท่ี  6  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณป 2557 ของหนวยงาน 

2. หนวยนับ     :  ข้ันตอน 

3. น้ําหนัก       :   รอยละ 5 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด  :   

 วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต  (Output) เชิงปริมาณท่ีกําหนดไวตาม "เอกสารงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2557"  หรือกรณีไมตรงกับผลผลิตท่ีกําหนดในเอกสารงบประมาณใหนับ

ผลผลิตยอยตามพจนานุกรมกิจกรรมท่ีหนวยงานทําไดในปงบประมาณ พ .ศ. 2557 เทียบกับเปาหมาย

ผลผลิตท่ีไดรับการถายทอดเปาหมายจากกรมควบคุมโรคในแผนปฏิบัติราชการป 2557 

5. สูตรการคํานวณ  :   

 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ ( Milestone ) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน 

พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายในแตละระดับ โดยในแตละไตรมาส

ดําเนินงาน 5 ข้ันตอนเปนการดําเนินงานสะสม 

6. เปาหมายความสําเร็จ :    ข้ันตอนท่ี 5 

7. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ (Mile Stone) แบงเกณฑการใหคะแนน

เปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับความสําเร็จ 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

0.5 คะแนน /     
1.5  คะแนน / /    
2.0 คะแนน / / /   
2.5 คะแนน / / / /  
5.0 คะแนน / / / / / 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 จัดทําคําอธิบายตัวช้ีวัดของหนวยงานตามแนวทาง
ของกรมฯ และ จัดทําขอตกลงผลผลิตระหวาง
หนวยงานกับหัวหนากลุมงานหรือเจาของ
โครงการ โดยมีแผนปฏิบัติราชการรองรับและ
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ 

0.5 1.1 คําอธิบายตัวช้ีวัดของหนวยงาน ซึ่งมี
รายละเอียด ผลผลิต เปาหมาย และข้ันตอนท่ีจะ
ดําเนินการในแตละไตรมาสท่ีชัดเจน 

1.2 รายงานการประชุมหรือบันทึกหรือเอกสาร
ท่ีมีการมอบหมายผูรับผิดชอบจัดทําผลผลิตตาม
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

 

 

 

เปาหมายในคําอธิบายตัวช้ีวัด 

1.3 ระบุช่ือโครงการท่ีตอบผลผลิตน้ัน  ๆหรือ
ถาเปนแผนการดําเนินงานท่ีไมใชงบประมาณ 
จะตองมีหัวขอกิจกรรม เปาหมายผลผลิตของ
กิจกรรม  

2 1. กํากับ ติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานจัดทําผลผลิต รอบ 6 เดือน พรอม
วิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค
และหาแนวทางปรับปรุงในระหวางดําเนินการ 
(0.5 คะแนน) 

0.5 2.1 รายงานความกาวหนาตามแบบฟอรม SAR 
รอบ 6 เดือน 

2.2 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรคท่ีทําใหบรรลุ หรือไมบรรลุตาม
เปาหมายตามผลผลิตท่ีกําหนด พรอมแนวทาง
แกไขในรอบ 6 เดือนหลัง 

2. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอบ 6 เดือน
แรก  
(0.5 คะแนน) 

สูตรการคํานวณขั้นตอนท่ี 2   :  ผลผลิตสะสม ณ  
ไตรมาส 2  / เปาหมายท่ีตั้งไวในแผนท้ังป x 100  

เกณฑการใหคะแนน  :   

เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนท่ี 2 

≤ 
รอยละ  

30 

รอย
ละ 
35 

รอยละ 
40 

รอยละ 
45 

รอย
ละ 
50 

0.4 0.43 0.45 0.48 0.5 
 

0.5 2.1 ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก  

คิดคะแนนผลสําเร็จจากรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
รวมทุกผลผลิต ดังน้ี 

  ผลผลิตท่ี 1, 5 คิดจากรอยละความกาวหนา 

  ผลผลิตท่ี 2, 3, 4 คิดจากจํานวนผลผลิตท่ีได
ดําเนินการแลวเสร็จ 

  

  

3 ติดตาม กํากับความกาวหนาของการดําเนินงาน
จัดทําผลผลิต รอบ 9 เดือน  

0.5 3.1 รายงานความกาวหนาตามแบบฟอรม SAR  
รอบ 9 เดือน 

4 ติดตาม กํากับความกาวหนาของการดําเนินงาน
จัดทําผลผลิต รอบ 12 เดือน พรอมวิเคราะห
ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคและ
แนวทางปรับปรุงในปตอไป 

0.5 4.1 รายงานความกาวหนาตามแบบฟอรม SAR 
รอบ 12 เดือน  

4.2 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ 
ปญหาอุปสรรคท่ีทําใหบรรลุ หรือไมบรรลุตาม
เปาหมายตามผลผลิตท่ีกําหนด พรอมแนวทาง
แกไขในปตอไป  

5 การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย รอบ 12 เดือน 

สูตรการคํานวณขั้นตอนท่ี 5  :  ผลผลิตสะสม ณ 

2.5 รายงานท่ีแสดงผลสําเร็จของแตละผลผลิตคิด
คะแนนผลสําเร็จจากรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักรวม
ทุกผลผลิต ดังน้ี 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา 111 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

ไตรมาส 4  / เปาหมายท่ีตั้งไวท้ังป x 100 

เกณฑการใหคะแนน  :   

เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนท่ี 5 

≤รอย
ละ  

80 

รอย
ละ 
85 

รอย
ละ 
90 

รอย
ละ 
95 

รอย
ละ 

100 

2.0 

 

2.1 2.3 2.4 2.5 

 

  

 

ผลผลิตท่ี 1 : จํานวนผลิตภัณฑ คิดจากรายงาน
ฉบับสมบูรณของผลิตภัณฑ กรณีโครงการ
ตอเน่ือง ใช Summary Report 

ผลผลิตท่ี 2 จํานวนการดําเนินงานเสริมสราง
ศักยภาพเครือขายแตละประเภท พรอมระบุ
จํานวน 

ผลผลิตท่ี 3 จํานวนผูรับบริการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรค จําแนกแตละประเด็นท่ีรับผิดชอบ 

ผลผลิตท่ี 4 จํานวนผูรับบริการรักษาและฟนฟู
สภาพจําแนกแตละประเด็นท่ีรับผิดชอบ 

ผลผลิตท่ี 5  

  5.1 จํานวนดานชองทางเขาออกประเทศ ท่ี
ไดรับการพัฒนาฯ พรอมสรุปผลการพัฒนาใน
แตละประเด็น 

  5.2 จํานวนจังหวัดชายแดนท่ีไดรับการพัฒนา
ฯ พรอมสรุปผลการพัฒนาในแตละประเด็น 

8. แหลงขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 

9. วิธีการจัดเก็บขอมูล   :  ทุกหนวยงาน ดําเนินการและรายงานผลตามแบบรายงาน  SAR ในระบบ 

Estimates SM ภายในวันท่ี 25 ของเดือนส้ินไตรมาส 

10. ความถี่ในการจัดเก็บ :  ทุกสิ้นไตรมาส 

11. ขอมูลพ้ืนฐาน  : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหม

ตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณป 2557 ของหนวยงาน 

ข้ันตอน เริ่มใชตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

1๒. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  1.นายแพทยธีระวัฒน  วลัยเสถียร หมายเลขโทรศัพท : 08-6263-3834 
๒.ดร.บัณฑิต         วรรณประพันธ  หมายเลขโทรศัพท : 08-1879-2350 

      ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  1.นางลักลีน         วรรณประพันธ  หมายเลขโทรศัพท : 08-1760-7203 
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13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : กองแผนงาน 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวฉันทนา   เจนศุภเสรี    0 2590 3257 

2. ดร.อริยะ        บุญงามชัยรัตน                            0 2590 3091 

3. นาง สุจิตรา      บัวแชม 0 2590 3278 

 

14. ขอมูลประกอบ 

14.1 แบบสรุปเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน  
ผลผลิต / ตัวชี้วัด นํ้า 

หนัก 
หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ถวงนํ้าหนัก 
จํานวน รอยละ 

ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ        

SDA 101 : จํานวนผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๐.3 เร่ือง ๙    

ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการ
ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

      

SDA 204 : จํานวนเครือขายเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

๐.3 หนวยงาน ๘๘    

ผลผลิตที่ 3 : การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ        

SDA 307 : จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคที่เปนปญหาสําคัญ  

๐.2 รายบริการ ๑๑,000    

ผลผลิตที่ 5 : ดานชองทางเขาออกประเทศและจังหวัดชายแดน มีระบบเฝาระวัง 
ควบคุมโรคติดตอ โรคอุบัติใหมและภัยสุขภาพไดมาตรฐานกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2548 รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

      

SDA514 : จํานวนดานชองทางเขาออกประเทศไดรับการพัฒนาตามแนวทางกฎ
อนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548  

0.๒ แหง 1    

SDA515 : จํานวนจังหวัดชายแดนที่ไดรับการพัฒนา ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคติดตอตามแนวชายแดนตามมาตรฐานที่กําหนด  

0.๒ จังหวัด 1    

รวมทั้งสิ้นทุกผลผลิต 1.00      

หมายเหตุ  : 1. หนวยงานกําหนดน้ําหนักในแตละผลผลิตเอง โดยพิจารณาใหสอดคลองกับกรอบน้ําหนักที่กรมกําหนดหรือภารกิจหลักของ
หนวยงาน ทั้งนี้ภาพรวมไมเกิน 1 คะแนน (กรมกําหนดน้ําหนักไป 

              2. จัดสงชื่อโครงการที่ตอบตัวชี้วัดโดยตรงใหกองแผนงาน ตามแบบฟอรมขอ 14.2 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
               3. กรณีที่ผลงานของหนวยงานไมสอดคลองกับผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ ขอใหหนวยงานคัดเลือกผลงานสําคัญของหนวยงานที่
เปนผลผลิตยอยตามพจนานุกรรมมาวัด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับบทบาทหลักของหนวยงานและงบประมาณที่ไดรับ โดยระบุชื่อผลผลิตยอย
ใหชัดเจนภายใตงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
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14.2 รายชื่อโครงการท่ีตอบผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ ป 2557  

โครงการ กิจกรรม

หลัก 

เปาหมาย 

(จํานวน) 

หนวยนับ หมายเหตุ 

ผลผลิตที่ 1 1.1 9 เรื่อง วิจัย 4 เรื่อง 

อ่ืนๆ 5 เรื่อง 

โครงการประยุกตแบบจําลองแผนงานโครงการ (Logic Model) ในการ

พัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเยาวชนพื้นที่ชนบท ในเขตพื้นที่

เครือขายบริการที่ 9 

  เรื่อง วิจัย 

โครงการพัฒนารูปแบบการส่ือสารความเส่ียงโรคที่เปนปญหาในพื้นที่

ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร 2557-58 

  เรื่อง วิจัย 

ระบบเฝาระวังเหตุการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพในชุมชนเพื่อเตรียม

ความพรอมรับการระบาดของโรค หลังเขาสูประชาคมอาเซียน พื้นที่

รอยตอชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร 2557-58 

  เรื่อง วิจัย 

การพัฒนารูปแบบการปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับในชุมชน: 

กรณีศึกษาหมูบานดอนละนาม ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

  เรื่อง วิจัย 

คูมือการดําเนินงานชุมชนลดเส่ียงลดโรค   เรื่อง คูมือ 

คูมือชุมชนปลอดบุหร่ี   เรื่อง คูมือ 

คูมือการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง   เรื่อง คูมือ 

คูมือการดําเนินงานปองกันโรคเอดส   เรื่อง คูมือ 

โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณโรค ในพื้นที่สาธารณสุข
เขต 14 ปงบประมาณ 2557 

  เรื่อง องคความรู 

ผลผลิตที่ 2     

โครงการพัฒนาภาคีเครือขายดานการจัดการเชิงระบบในการแกไข

ปญหาโรคผานกลไกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง 

2.5 ๘๘ หนวยงาน  

ผลผลิตที่ 3     

โครงการเตรียมพรอมสนับสนุนยา/เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุ

วิทยาศาสตร สําหรับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

พื้นที่บริการเครือขายที่ 9  ปงบประมาณ 2557 

3.2 11,000 รายบริการ  

ผลผลิตที่ 5      

5.1 พัฒนาชองทางเขาออกระหวางประเทศ สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ 2557 

    

5.2 การพัฒนาศักยภาพดานการเฝาระวัง สอบสวนและควบคุมโรคแก

ทีม SRRT ในพื้นที่ชายแดน ประจําป งบประมาณ 2557 
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14.3 ตารางการถายทอดเปาหมายการดําเนินงาน 

ชื่อหนวยงาน 

เปาหมาย 

ผลผลิตที่ 1 

(เร่ือง) 

ผลผลิตที่ 2 

(หนวยงาน) 

ผลผลิตที่ 3 

(ราย) 

ผลผลิตที่ 4 

(ราย) 

ผลผลิตที่ 5.1 

(แหง) 

ผลผลิตที่ 5 .2 

(จังหวัด) 

 - สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 วิจัย 4 เร่ือง 
อื่นๆ 5 เร่ือง 

 11,000 

รายบริการ  

- 1 แหง 1 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มิติท่ี 4 มิติดานพัฒนาองคกร  นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ ๒๐  

7.  ระดับความสาํเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑที่กรมควบคุมโรค
กําหนด  (นํ้าหนัก  ๔) 

8.  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดระดับองคกรสูระดับบุคคล  (นํ้าหนัก  ๔)  
 

9.  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน  (นํ้าหนัก  ๔)  

10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  (นํ้าหนัก  ๔)  

11. ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน  (นํ้าหนัก  ๔)  
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
ปงบประมาณ 2556 

มิติที่ 4 :  ดานการพัฒนาองคกร 
1. ตัวช้ีวัดท่ี 7 : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑท่ีกรม

ควบคุมโรคกําหนด  

2. หนวยวัด  :  ระดับ 

3. น้ําหนัก    :  รอยละ 4 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด  : 
4.1 หนวยงาน หมายถึง  ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 3 7 หนวยงาน ไดแก กลุม

ตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน 
ศูนยสารสนเทศ สํานักจัดการความรู สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอท่ัวไป สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สํานัก
โรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักวัณโรค 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร 
สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ศูนย
อํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี 1 – 12  

4.2 เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด หมายถึง เกณฑมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ( พ.ศ.๒๕๕๐) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีกรมควบคุมโรคนํามาเปนกรอบการบริหารจัดการองคกร
กําหนดการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําป ๒๕๕๗ ดังนี ้

๑) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนาองคกรของหนวยงานและจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการติดตามประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน  

2)  หนวยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร ผานระบบออนไลนของกลุมพัฒนาระบบ     
บริหาร ครั้งท่ี 1 (16 – 27 ธ.ค. 56) และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร 

๓)  การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําป 2557 หนวยงานคัดเลือกผลงานคุณภาพท่ีมีผลลัพธ
โดดเดนยอนหลัง ๓  ป (พ.ศ.255๔ – พ.ศ.2556) ตามเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัล
คุณภาพ (รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ หรือ
รางวัลอ่ืนๆ หากมีการกําหนดจากสํานักงาน ก.พ.ร เพ่ิมเติม) และจัดทํารายงานผลงานคุณภาพ 1 ผลงาน  

๔)  หนวยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร ผานระบบออนไลนของกลุมพัฒนาระบบ
บริหารครั้งท่ี 2 (9 – 20 มิ.ย. 57)  และเปรียบเทียบสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึง
พอใจในการ พัฒนาองคกร ( Gap) ครั้งท่ี 1 ( X1) และครั้งท่ี 2 ( X2) ในแตละดาน  ไดแก ดานการพัฒนา
บุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และดานการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร 

๕)  หนวยงานประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ GES ดานการพัฒนาองคการของกรม
ควบคุมโรค ครั้งท่ี 2 (1 – 15 ก.ย. 57) ผานระบบออนไลน (http://www.opdc.go.th/ges/) ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
และสรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงานรอบ 12 เดือน 
 

http://www.opdc.go.th/ges/
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4.3 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร ประกอบดวย 
4.3.1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  (ทุนมนุษย) เปนการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงมี

กิจกรรมท่ีตองกําหนดในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เชน หัวขอการพัฒนา วิธีการในการพัฒนา
บุคลากรแตละกลุมเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ โดยแผนพัฒนาบุคลากรท่ีจัดทําข้ึนควรสอดคลอง
กับทรัพยากรและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เปน
การวัดท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดนโยบายและเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการ
มอบหมายงาน ความกาวหนาในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร ท้ังนี้ สวนราชการควรใหความสําคัญตอการ
พัฒนาบุคลากรซ่ึงถือเปนทุนขององคกร ( Human Capital) เพ่ือใหไดมาซ่ึงการใชประโยชน พัฒนาศักยภาพ 
และการสรางมูลคาอยางตอเนื่องแกบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีตอองคการ อันนําไปสูการเพ่ิมคุณคาผลผลิตและการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 1และสงผลใหองคกรมีความสามารถ สรางความไดเปรียบในการดําเนินงาน  และความสําเร็จของ
องคกร   

4.3.2 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  (ทุนสารสนเทศ) เปนการวางแผนใหสารสนเทศ
ทันสมัยมีความตอเนื่องทันเหตุการณ และสามารถใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนําขอมูลผาน
ระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะหและแปลความหมายเปนขอความท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได   จะ
ชวยใหองคกรสามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทันเวลา
กับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
องคกร ไมวาจะเปนดานขอมูล ระบบ และเครือขาย ท่ีจะสามารถสงเสริมใหคนในองคการมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการประเมินผลของผูใชงานสารสนเทศ ( User Satisfaction) 
มุงเนนท่ีประโยชนของการใชงานสารสนเทศท่ีสะทอนในรูปแบบความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศตอ
ระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบเครือขาย ( Network) และการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ จะมุงเนนท่ีคุณลักษณะจําเปนตอการใชงานระบบสารสนเทศผานเว็บไซตและระบบ 
Intranet ของหนวยงาน 

4.3.3  การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร  (ทุนองคกร) เปนการวางแผน การคนหา
สาเหตุ และวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ กําหนดกิจกรรมและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน โดยเนนดําเนินการใน
เรื่องท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอองคกรสูง คํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  มีการติดตามวาแผน
ดําเนินการครบถวน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม และรายงานใหผูบริหารทราบเปนระยะๆ การทําแผนท่ี
ดีควรทําใหครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญ คือการสื่อสารภายในองคกรใหรูวาหนวยงานมีแผนท่ีจะพัฒนาอะไร 
เพราะการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการสรางบรรยากาศท่ีดีภายในองคการ ซ่ึง การประเมิน
ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร เปนการวัดท่ีมุงเนนใน 3 เรื่อง ดังนี้ 

 1. ความสอดคลองเชื่อมโยงกันในองคกร ไดแก ทิศทางขององคกร ( Direction) ผูนํา  
(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)  

 2. ความสําเร็จขององคกร  ไดแก  ความรับผิดชอบในหนาท่ี ( Accountability) การจูงใจ 
(Motivation) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา /หัวหนางานและการกํากับติดตาม ( Coordination and 
Control) และการทํางานเปนทีม (Teamwork)  

 3. การสรางสิ่งใหม ไดแก การปรับตัวใหทันกับสถานการณภายนอก ( External 
Orientation) และการสรางนวัตกรรมและการเรียนรู (Innovation and Learning) 
 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา 117 
 

4.4 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา

ปรับปรุงสารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร เปนการประเมินโดยใชแบบสํารวจการพัฒนา

องคกร (Organization Development Survey) ผานระบบออนไลนของกรมควบคุมโรค กําหนดการประเมิน 

2 ครั้ง โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญขององคการ (Gap) จากการ

สํารวจการพัฒนาองคกรครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

 หมายเหตุ : แบบสํารวจการพัฒนาองคกร  (Organization Development Survey) รายละเอียด
ตามเอกสารภาคผนวก 
 เง่ือนไขตัวช้ีวัด 6.1.2 : 

X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคกร ครั้งท่ี 1 (16 – 27 ธ.ค. 

56) 

          X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคกร ครั้งท่ี 2 (9 – 20 มิ.ย. 57) 

 Xmax คือ คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) X1 ของทุกหนวยงาน 

 คาเฉล่ียกลาง คือ คาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) X1 ของทุกหนวยงาน 

 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากร ภายในองคกร (GAP) มี

คาสูงสุดเทากับ 9  (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนนอยสุด) ท้ังนี้ หากสวนตางมีคาสูง แสดงวา สิ่งท่ี

บุคลากรในองคกรมีความเห็นกับความสําคัญท่ีองคกรมุงเนนมีความแตกตางกันมาก ดังนั้น หนวยงานควร

ดําเนินการพัฒนาองคกรโดยการหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไข 

5. สูตรการคํานวณ คิดคะแนนแยกในแตละระดับคะแนนและคํานวณผลรวมของคะแนนในแตละระดับ 
 
6. เปาหมายความสําเร็จ  : ข้ันตอนท่ี 5 
 
7. เกณฑการใหคะแนน   : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตาม
เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

 กําหนดเปน ระดับความสําเร็จ Hybrid ประกอบดวยตัวชี้วัด Milestones + Pass/fail แบงเกณฑการ

ใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน 

โดยในแตละข้ันตอนมีคะแนนข้ันตอนละ 1 คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ข้ันตอนท่ี 1* ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1      

2      
3      

4      

5      

*หมายเหตุ ข้ันตอนท่ี 1 เปนพ้ืนฐานท่ีตองดําเนินการ 
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โดยท่ี  

ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนาองคกรของ

หนวยงานและจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของ
หนวยงาน ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
เกณฑการใหคะแนน 
1. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนาองคกรของ
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๗ โดยกําหนด 
ใหการแตงตั้ง ดังน้ี 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ภายใน
เวลา 

15 
ม.ค. 
57 

10 
ม.ค. 
57 

๕ 
ม.ค. 
57 

30 
ธ.ค. 
56 

25 
ธ.ค. 
56 

2.จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงานตาม
แบบฟอรมหมายเลข 1 โดยกําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯ พรอมเสนอผูบริหารหนวยงาน ดังน้ี  
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ภายใน 
เวลา 

15 
ม.ค. 
57 

10 
ม.ค. 
57 

๕ 
ม.ค. 
57 

30 
ธ.ค. 
56 

25 
ธ.ค. 
56  

1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐของหนวยงาน (PMQA)  
2. แผนปฏิบัติการเพ่ือติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมหมายเลข 1 พรอมเสนอผูบริหาร
หนวยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 หนวยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร ผานระบบ
ออนไลนของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ครั้งท่ี 1 ( X1) 
(16 – 27 ธันวาคม 56) และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
องคกรตามเอกสารแนบทายแบบฟอรมท่ี 2  
 
เกณฑการใหคะแนน 
2.1 ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคกร ครั้งท่ี 1 ผาน
ระบบออนไลนของกพร .กรมควบคุมโรค ตามแบบประเมิน
การ 
พัฒนาองคกร ครอบคลุมบุคลากรไมนอยกวารอยละ 70 
ของบุคลากรท้ังหมด (ขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (16 – 27 
ธันวาคม 2556) ได 0.๕ คะแนน 
2.2 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร ในแตละดาน ไดแก 
ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
และดานการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร ตาม
แบบฟอรมหมายเลข 2 พรอมเสนอผูบริหารหนวยงานและ
สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 20 มกราคม 
2557 ได 0.๕ คะแนน 

เอกสารการ ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร 
และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร ครั้งท่ี 1 
พรอมเสนอผูบริหารหนวยงาน  และสงใหกลุม
พัฒนาระบบบริหาร  ภายใน วันท่ี 20 มกราคม 
2557 ดังน้ี  
 รายงานการประชุมจัดทําแผนพัฒนา

สมรรถนะองคกร (การพัฒนาบุคลากร การ

พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และการพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร) 

 หนวยงานรวบรวมสถิติการเขาระบบ

ออนไลน 

และวิเคราะหสวนตางระหวางความเห็นและ

ความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาองคกร 

(Gap) ครั้งท่ี1 (X1) ครบถวนในแตละดาน ไดแก 

ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ และดานการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

องคกร เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร โดย

คัดเลือกคะแนน GAP ในแตละดาน มาทํา
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
แผนพัฒนาสมรรถนะองคกร อยางละ 1 ขอ (ตาม

แบบฟอรมหมายเลข 2)  

3* การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําป 2557 โดย 
หนวยงานคัดเลือกผลงานคุณภาพท่ีมีผลลัพธโดดเดนยอนหลัง  
ป (พ.ศ.255๔ – พ.ศ.2556) ตามเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดในการขอรับรางวัลผลงานคุณภาพ (รางวัลความเปนเลิ
ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือรางวัลบริการภาครั
แหงชาติ หรือรางวัลอ่ืนๆ หากมีการกําหนดจากสํานักงาน ก.พ.ร 
เพ่ิมเติม) และจัดทํารายงานผลงานคุณภาพ 1 ผลงาน 
เกณฑการใหคะแนน 
3.1 ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการฯ คัดเลือกผลงานท่ี
มีผลลัพธโดดเดนยอนหลัง ๓ ป (พ.ศ.255๔ – พ.ศ.2556) 
ตามเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัล
คุณภาพประจําป 2557 (รางวัลความเปนเลิศดานการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือรางวัลบริการภาครัฐ
แหงชาติ หรือรางวัลอ่ืนๆ หากมีการกําหนดจากสํานักงาน 
ก.พ.ร เพ่ิมเติม) 1 ผลงาน ได 0.5 คะแนน 
3.2 จัดทํารายงานผลงานคุณภาพตามเกณฑท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัลคุณภาพประจําป 2557 
และสงมายังกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ได 0.5 คะแนน 

 
1. รายงานการประชุมคณะทํางาน/
คณะกรรมการ ในการคัดเลือกผลงานคุณภาพท่ี
มีผลลัพธโดดเดนของหนวยงาน 
2. รายงานผลงานคุณภาพ (รางวัลความเปนเลิศ
ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือ
รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ หรือรางวัลอ่ืนๆ 
หากมีการกําหนดจากสํานักงาน ก.พ.ร เพ่ิมเติม ) 
ท่ีครบถวน ตามเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ.ร กําหนด 
3. หนังสือนําสง รายงานผลงานคุณภาพ มายัง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (กพร. กรมควบคุม
โรคจะแจงใหทราบภายหลัง) 

4 หนวยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร ผานระบบ
ออนไลนของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ครั้งท่ี 2 (9 – 20 
มิถุนายน 2557) และเปรียบเทียบ สวนตางระหวาง
ความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการ พัฒนา
องคกร ( Gap) ครั้งท่ี 1 ( X1) และครั้งท่ี 2 ( X2) ในแตละ
ดาน ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ และดานการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร  
เกณฑการใหคะแนน 
4.1 ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคกร ครั้งท่ี 2 ผาน
ระบบออนไลนของกพร.กรมควบคุมโรค ตามแบบประเมิน
การพัฒนาองคกร ครอบคลุมบุคลากรไมนอยกวารอยละ 
70 ของบุคลากรท้ังหมด (ขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา) ภายในเวลาท่ีกําหนด (9 – 20 มิ.ย. 57) 
ได 0.๕ คะแนน 
4.2 เปรียบเทียบสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ
ตอความพึงพอใจในการ พัฒนาองคกร (Gap) ครั้งท่ี 1 (X1) 
และครั้ง 2  (X2) ในแตละดาน  ไดแก (ดานการพัฒนา
บุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และดานการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร)  โดยกําหนดคาคะแนน 
ดังน้ี 
 

เอกสารการ ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร 
ครั้งท่ี 2 พรอมเสนอผูบริหารหนวยงาน  และ
เปรียบเทียบ สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจในการ พัฒนา
องคกร (Gap) ครั้งท่ี 1 (X1) และครั้งท่ี 2 ( X2) 
สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร  ภายในวันท่ี 25 
มิถุนายน 2557 ดังน้ี 
 
 รวบรวมสถิติการเขาระบบออนไลนของแต 

ละหนวยงาน และวิเคราะหผลสํารวจการพัฒนา

องคกร (การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

องคกร)  ครั้งท่ี 2 เพ่ือ เปรียบเทียบ สวนตาง

ระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึง

พอใจในการพัฒนาองคกร (Gap) ครั้งท่ี 1 (X1) 

และ ครั้ง 2  (X2) ในแตละดาน  เพ่ือจัดทํา

รายงานสรุปผลการประเมิน การพัฒนาองคกร 

ครั้งท่ี 2 
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5  
Gap 

 
Gap 
(X2) 

มากกวา 
Gap 
(X1) 

ทุกดาน 
 

Gap 
(X2) 

เทากับ 
Gap 
(X1) 
ทุก
ดาน 

Gap 
(X2)  
นอย
กวา 
Gap 
(X1)  

จํานวน 
1 ดาน 

Gap 
(X2)  
นอย
กวา 
Gap 
(X1)  

จํานวน 
2 ดาน 

Gap 
(X2)  
นอย
กวา 
Gap 
(X1)  
ทุก
ดาน  

 
 
 
 
 

5 หนวยงานประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ GES ดาน
การพัฒนาองคกรของกรมควบคุมโรค ครั้งท่ี 2 (1 – 15 
กันยายน  2557)  ผานระบบออนไลน
(http://www.opdc.go.th/ges/) ของสํานักงาน ก.พ.ร. และ
สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน
รอบ 12 เดือน ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 
เกณฑการใหคะแนน 
5.1 ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งท่ี 2 
(1 – 15 กันยายน 2557)  ผานระบบออนไลน ของ 
สํานักงาน ก.พ.ร.  ครอบคลุมจํานวนขาราชการไมนอยกวา 
รอยละ 70 ของจํานวนขาราชการท้ังหมดภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด (1 – 15 กันยายน 2557)  พรอมเสนอผูบริหาร
หนวยงานและกําหนดสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดังน้ี 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ภายใน 
เวลา 

15 
ต.ค. 
57 

10 
ต.ค. 
57 

5 
ต.ค. 
57 

30 
ก.ย. 
57 

25 
ก.ย. 
57 

 

5.2 สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน 

รอบ ๑๒ เดือนไดครบถวน (ตามแบบฟอรมหมายเลข 3)  

1. หนวยงานรวบรวมสถิติการเขาระบบออนไลน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และจัดทํารายงานสรุปสถิติ
การสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งท่ี 2 (1 – 15 
กันยายน 2557)  ผานระบบออนไลน ของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. พรอมเสนอผูบริหารหนวยงาน
และสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐ
ของหนวยงาน รอบ ๑๒ เดือน ไดครบถวน  
(ตามแบบฟอรมหมายเลข 3) 
หมายเหต ุ:  
ทุกหนวยงานไดดําเนินการประเมินผลภาคราชการ 
แบบบูรณาการ GES ดานการพัฒนาองคการของ 
กรมควบคุมโรค ครั้งท่ี 1 (16 – 30 ก.ย. 56)  
ผานระบบออนไลนของสํานักงาน ก.พ.ร. 

*การรายงานผลใน 6 เดือนแรก อยางนอยอยูในข้ันตอนท่ี 3 
 

8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 

 
9. แหลงขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา  

ตัวชี้วัด หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการ
ดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตาม
เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

ข้ันตอน 
เริ่มใชตัวชี้วัดน้ีปงบประมาณ พ.ศ.2557 

http://www.opdc.go.th/ges/
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10. วิธีการจัดเก็บขอมูล ดังนี้ : 
       10.1. จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimate  
       10.2. ผูกํากับตัวชี้วัดสรุปและรายงานตามตัวชี้วัดนี้ของหนวยงานในแบบรายงาน SAR ในระบบ 
Estimate 

• ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม  2557 

• ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2557 

• ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2557 
 

11. ความถี่ในการเก็บขอมูล : ไตรมาสท่ี 2, 3 และ 4 

 

12. ผูกํากับตัวช้ีวัด:  1. นางรัตนาภรณ  ฮิมหม่ันงาน  หมายเลขโทรศัพท: 08-9845-3112 
        2. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ  หมายเลขโทรศัพท: 08-4104-9419 
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด: 1. นายวีระศักดิ์ คงสืบชาติ  หมายเลขโทรศัพท: 08-1709-2340 

      2. นางสาวนันทนภัส สุขใจ  หมายเลขโทรศัพท: 08-7868-6013 
 

13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย 02 – 590 - 3348 
2. นางนวพรรณ สันตยากร 02 – 590 - 3349 
3. นางสาวเกศรา โชคนําชัยสิริ 02 – 590 - 3346 
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ตัวอยางแผนปฏิบัติการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7 :   ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 
  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557) ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.ค. 

56 

พ.ย. 

56 

ธ.ค. 

56 

ม.ค. 

57 

ก.พ. 

57 

ม.ีค. 

57 

เม.ย. 

57 

พ.ค. 

57 

มิ.ย. 

57 

ก.ค. 

57 

ส.ค. 

57 

ก.ย. 

57 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 2 แผนพัฒนาสมรรถนะองคกร 

ช่ือหนวยงาน _____________________________________ ช่ือผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงาน  

ดาน 
คัดเลือกดานละ 1 ขอ 

คําถามการสํารวจ
ออนไลน 

Gap 
(X1) 

โครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนา 

ขอมูลปจจัยนําเขาในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ* 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย/ผลลัพธ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ดานการพัฒนาบุคลากร  
(ทุนมนุษย) 

 

ขอ...       

ดานการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ  

(ทุนสารสนเทศ) 
 

ขอ...       

ดานการพัฒนา 
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร 

(ทุนองคกร) 
 

ขอ...       

หมายเหตุ: 

 * ขอมูลปจจัยนําเขาในการจัดทําแผน ไดแก ผลการสํารวจท่ีมี Gap สูง  

ยุทธศาสตร พันธกิจ และความทาทายองคการ ฯลฯ  

 

 

ความเห็นเพ่ิมเติมของผูบริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงนาม   .......................................................  ผูบริหาร          วันท่ีอนุมัติ    ......................................... 

          (                                             )  
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ตัวอยางแผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร ประจําป พ.ศ. 255๗      

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะองคกร ดาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
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ตัวอยางแบบฟอรม สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน รอบ ๑๒ เดือน 

หนวยงาน .............................................................................. 
๑. ผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน  
1.1 โครงการ /กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………… 
1.๒ ผลการดําเนินงาน
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
1.3. ปญหาในการดําเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

ภาคผนวก  

แบบสํารวจการพัฒนาองคกร (Organization Development Survey) 

 แบบสํารวจการพัฒนาองคกร เปนการวัดความรูสึกของบุคลากรที่มีตอกระบวนการบริหาร
จัดการองคกรในการพัฒนาสมรรถนะองคกร ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ และดานการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร แบงการวัดเปน 2 สวน คือ ระดับ
ความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแตละสวนแบงระดับการประเมิน (Scale) เปนระดับ 1 – 10 
(นอยไปหามาก) 
 - ความสําคัญ หมายถึง ความรูสึกของทานวาประเด็นคําถามขอน้ันๆ มีความสําคัญตอหนวยงาน
ทานในระดับใด 

 - ความเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของทานวาประเด็นคําถามขอน้ันๆ หนวยงานของทานมีผล
การดําเนินการอยูในระดับใด 

ปจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
นอย                มาก 

 
1                     10 
นอย                มาก 

Human Capital Survey 

HRM 1. หนวยงานของทานมีนโยบายและเปาหมายดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีชัดเจน และมีการสื่อสารให

บุคลากรทราบ 

  

  

  

   

2. การมอบหมายงานใหแกบุคลากรในหนวยงานของทานมี

ความชัดเจน และเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

  

3. ขาพเจาเช่ือมั่นวาการเลื่อนระดับและการโยกยาย

บุคลากรของหนวยงานของทานตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลัก

ความรู ความสามารถ และผลงาน 

  

4. ทานมีความพึงพอใจตอความกาวหนาในสายงานของ

ตนเอง 

  

5. หนวยงานของทานมีแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจ

เพ่ือรักษาบุคลากรไว ซึ่งทําใหอัตราการโอน/ลาออกมี

แนวโนมลดลง 

  

HRD 6. ผูบังคับบัญชา /หัวหนางาน ของทานมีบทบาทในการ

สงเสริมและพัฒนาใหทานปฏิบัติงานไดดีข้ึน เชน การสอน

งาน (Coaching)  

  

7. แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานของทานมีความ

สอดคลองกับทิศทาง และยุทธศาสตรของหนวยงานของทาน 

  

8. ขาพเจาไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ตามความ

เหมาะสม โดยพิจารณาจากความตองการ และผลการ
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ปจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
นอย                มาก 

 
1                     10 
นอย                มาก 

ประเมินการปฏิบัติราชการ 

9. การพัฒนาความรู ทักษะท่ีทานไดรับชวยใหทานมีความ

ชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึน 

  

10. บุคลากรในหนวยงานของทานมีความรู ทักษะ และ

สมรรถนะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุ

ภารกิจของหนวยงานทานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

  

Information Capital Survey 

System 11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนวยงานของทานมี

ความพรอมใชงาน ชวยใหทานปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง 

  

12. หนวยงานของทานสามารถจัดการแกไขปญหาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินไดใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (เชน ไฟดับ ไวรัส) 

  

Database 13. ขอมูลและสารสนเทศของหนวยงานของทานไดถูก

นํามาใชประโยชนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทาน 

  

14. ฐานขอมูลของหนวยงานของทานสามารถใชงานได

อยางสะดวก เขาถึงไดงาย คนหาขอมูลท่ีตองการไดรวดเร็ว 

  

15. ฐานขอมูลของหนวยงานของทานสามารถสนับสนุนการ

สื่อสารองคความรู (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง

ของวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good Practices) 

  

Network 16. เครือขายคอมพิวเตอร (Network) ของหนวยงานของ

ทานชวยอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานของทาน 

  

Organization Climate Survey 

ความสอดคลองเชื่อมโยงกันในองคกร Alignment 

ทิศทางของ

องคการ 

Direction 

17. ทานเขาใจทิศทางและกลยุทธของหนวยงาน 

 

 

  

ผูนํา 

Leadership 

18. ทานเช่ือมั่นวาผูบริหารของทานสามารถบริหารจัดการ

หนวยงานของทานใหบรรลุเปาหมายไดตามยุทธศาสตร 

  

19. ผูบริหารของทานเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานไดอยางอิสระ เพ่ือ

การพัฒนาองคกร (หนวยงานของทาน) ใหดีข้ึน 

  



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

ปจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
นอย                มาก 

 
1                     10 
นอย                มาก 

วัฒนธรรม และ

บรรยากาศในการ

ทํางาน 

Culture & 

Climate 

20. สภาพแวดลอมการทํางาน ในปจจุบันทําใหทานทํางาน

อยางมีความสุข 

  

21. ปริมาณงานท่ีทานไดรับมอบหมาย มีความสมดุลกับ

เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

  

22. ทานไดรับการสนับสนุนใหมีอุปกรณและเครื่องมือท่ี

จําเปนตอการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอ 

  

ความสําเร็จขององคกร Execution 

ความรับผิดชอบ

ในหนาท่ี 

Accountability 

23. ทานมีความมุงมั่นตั้งใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอยาง

เต็มท่ีเพ่ือใหหนวยงานบรรลุเปาหมาย 

  

การจูงใจ 

Motivation 

24. หนวยงานของทานมีการใหรางวัลหรือยกยองชมเชย

บุคลากรท่ีทุมเทใหแกหนวยงานไดอยางเหมาะสม 

  

ความสัมพันธ

ระหวาง

ผูบังคับบัญชา/

หัวหนางาน และ

การกํากับติดตาม 

Coordination 

& Control 

25. ทานสามารถขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา/หัวหนา

งานไดตลอดเวลา รวมท้ังไดรับการสนับสนุนเพ่ือใหการ

ทํางานประสบความสําเร็จ 

 

 

  

26. หัวหนางานของทานมักจะติดตามความคืบหนาของงาน 

เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

การทํางานเปน

ทีม Team 

27. หนวยงานของทานสงเสริมการทํางานเปนทีม เพ่ือให

เกิดความรวมมือ และการทํางานท่ีมีคุณภาพด ี

  

Renewal การสรางสิ่งใหม 

การปรับตัวใหทัน

กับสถานการณ

ภายนอก 

External 

Orientation 

28. หนวยงานของทานสามารถปรับตัวไดไวตอการ

เปลี่ยนแปลง ของสถานการณภายนอกท่ีสงผลตอการบรรลุ

ภารกิจ 

  

การสราง

นวัตกรรม และ

การเรียนรู 

Innovation & 

Learning 

29. ทานรูสึกวางานของทานมีความทาทาย และชวยให

ขาพเจาไดเรียนรู พัฒนาทักษะความสามารถใหมๆ และมี

ประสบการณมากข้ึน 

  

30. หนวยงานของทานมีการนําการเรียนรูจากบุคลากร

ภายใน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการ

ปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอนทํางานใหดีข้ึนอยาง

ตอเน่ือง 

  

 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

1.  ตัวช้ีวัดท่ี 8       : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 

2.  หนวยวัด          : ข้ันตอน 
 

3.  น้ําหนัก            : รอยละ 4 
 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :   
 ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จท่ี 
หนวยงานจัดใหมีจัดใหมีระบบการประเมินของกลุมงานจนถึงระดับบุคคล ( Internal Performance Agreement: IPA) 
เพ่ือประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
 ในการนี้หนวยงานจะตองมีกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับกลุม ฝาย ซ่ึงเปนตัวชี้วัดและคา
เปาหมายท่ีถายทอดมาจากกรมควบคุมโรค มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนากลุม หัวหนาฝาย กับ
ผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงาน  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับ กลุม 
ฝายในปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือใหผลการดําเนินงานของระดับกลุม ฝาย สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ือการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค  
 ดังนั้น การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล คือ การท่ีองคกรไดจัดทํายุทธศาสตรและมี
การนํายุทธศาสตรนั้นไปปฏิบัติ โดยมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญ 
     ตัวชี้วัดระดับบุคคล  หมายถึง ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระดับบุคคลท่ีมีการผสมผสานระหวาง 
      1. การพัฒนางานตามบทบาท หนาท่ีระดับบุคคลท่ีสนับสนุนตอเปาประสงคและตัวชี้วัดของผูบังคับบัญชา  
      2. การพัฒนางานตามบทบาทหนาท่ีแตละบุคคล  
      3. งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ  
        การจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล จะดําเนินการภายหลังจากการจัดทําตัวชี้วัดเปาประสงคของ กรมควบคุมโรค ถายทอดสู
ระดับสํานัก  ระดับกอง ถายทอดไปสูระดับกลุมงาน ระดับฝาย เสร็จสิ้นแลว จึงทําการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับบุคคล 
           การกําหนดตัวชี้วัดตองมีความสอดคลองกับเปาประสงคตามยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค เม่ือมีการกําหนด
ตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน ระดับกลุม ระดับฝาย เรียบรอยแลว ควรมีการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ
วายุทธศาสตรและตัวชี้วัดถูกถายทอดไปยังระดับปฏิบัติ 
           การจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล ทําใหทุกคนในหนวยงานเกิดมีความรูสึกมีสวนรวมและรับผิดชอบ ในการนํา
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล  ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาองคการใหเกิดความยั่งยืน   

5.  สูตรการคํานวณผลงาน :  - 
 

6.  เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จของ Milestone 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1       
2        
3         
4          
5           



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

  โดยท่ีกําหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ • หนวยงานวิเคราะหตัวชี้วัดโดยใชตาราง OS Matrix เพ่ือเตรียมการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับกลุม 
และรายบุคคล 

๒ • หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 7 ระหวางหัวหนา
หนวยงาน กับหัวหนากลุม หัวหนาฝาย โดยในคํารับรองจะตองระบุตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑ
การประเมินผลตัวชี้วัด ท่ีใชประเมินผลไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม 

๓ • หนวยงานจัดทําแผนการติดตามประเมินผลความกาวหนาของตัวชี่วัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหนวยงาน และมีการติดตามความกาวหนาความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด คาเปาหมายท่ีกําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ของหนวยงาน โดยรายงานผลการดําเนินการความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในไตรมาสท่ี 2, 3 และ 4   

๔ • ประเมินผลความสําเร็จตัวชี้วัด คาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุม ฝาย ใน
ระดับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  ปละ 2 ครั้งในรอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง 

• มีการจัดสรรสิ่งจูงใจท่ีสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ (Performance) ตามตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด
ของการดําเนินงานรายบุคคลปละ 2 ครั้งในรอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง 

๕ • ประเมินผลการดําเนินงานรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุความสําเร็จของตัวชี้วัดท่ีไดรับ
การถายทอดไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน 
 

จํานวนตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1.0 คะแนน 

รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 95 รอยละ 100   
 

7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : - 
 

8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕4 ๒๕๕5 ๒๕๕6 
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับบุค ข้ันตอน - 5 5 
หมายเหตุ  ผูเก่ียวของสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในการจัดทําของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ
องคกร สูระดับบุคคล (Individual Scorecard) ไดจากคูมือการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล (Individual Scorecard) ของ ก.พ.ร. หรือ http://www.opdc.go.th/uploads/files/Inde_Scorecard11.pdf 
 

9.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา  
- รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม SAR รอบ ๖ เดือน , ๙ เดือน และ  ๑๒ เดือน 
 
10. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ไตรมาสท่ี ๒ และ ๔     
 

http://www.opdc.go.th/uploads/files/Inde_Scorecard11.pdf


 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

11. ผูกํากับตัวช้ีวัด: 1. นางรัตนาภรณ ฮิมหม่ันงาน   หมายเลขโทรศัพท: 08-9845-3112 
      2. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ   หมายเลขโทรศัพท: 08-4104-9419 
      3. ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ  หมายเลขโทรศัพท : 08-1879-2350 
      4. นายนันท  ฉัตรพรมราช  หมายเลขโทรศัพท : 08-4671-5015 
    ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด: 1. นางอรสา  ลัดขุนทด  หมายเลขโทรศัพท : 08-6721-7588 
      2. นางอรณิชา เบลล   หมายเลขโทรศัพท : 08-1771-7680 

    3. นางจันทกานต วลัยเสถียร   หมายเลขโทรศัพท: 08-6648-6923 
     4. นางสาวรัชนีวรรณ คอนจํานงค  หมายเลขโทรศัพท: 08-5859-9621 

 
12. แนวทางการประเมินผล 
ข้ันตอน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 • หนวยงานวิเคราะหตัวชี้วัดโดยใชตาราง OS 
Matrix เพ่ือเตรียมการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับ
กลุม และรายบุคคล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสารและหลักฐานตางๆ 
1) เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะหและจัดทํา 

OS Matrix ของหนวยงาน 

2) เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะหและจัดทํา 
OS Matrix ของกลุม ฝาย 

2 • หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหวางหัวหนา
หนวยงาน กับหัวหนากลุม หัวหนาฝาย โดยในคํา
รับรองจะตองระบุตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑ
การประเมินผลตัวชี้วัด ท่ีใชประเมินผลไดอยาง
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

1) เอกสารหลักฐานแสดงการจัดกิจกรรม 

กระบวนการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ระหวางหัวหนาหนวยงาน กับหัวหนากลุม 

หัวหนาฝาย 

2) เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการมี
รายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการ
ประเมินผล ครบถวน  

3 • หนวยงานจัดทําแผนงานการติดตามประเมินผล
ความกาวหนาของตัวชี่วัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
หนวยงาน มีการติดตามความกาวหนา
ความสําเร็จตามตัวชี้วัด คาเปาหมายท่ีกําหนด
ไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหนวยงาน โดย
รายงานผลการดําเนินการความกาวหนาของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดในไตรมาสท่ี 2, 3 
และ 4   

1) แสดงหลักฐานแผนการติดตาม ประเมินผล 

2) หลักฐานท่ีแสดงวาไดมีการติดตาม

ความกาวหนาของการดําเนินงานและมีการ

รายงานผลความสําเร็จตามตัวชี้วัด และคา

เปาหมายท่ีปรากฏไวในคํารับรอง 

3) หลักฐานการรายงานผลในระบบ Estimate 

ไตรมาส 2, 3 และ 4 

4 • ประเมินผลความสําเร็จตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุม ฝาย 
ในระดับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  ปละ 2 

1) หลักฐานทีแสดงใหเห็นวาหนวยงานมีการ
ประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12  
 - บันทึก หรือ หนังสือ นําสงสรุปผลการประเมินของ



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

ข้ันตอน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ครั้งในรอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง 

 
 

• มีการจัดสรรสิ่งจูงใจท่ีสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์  
(Performance) ตามตัวชี้วัดท่ีไดรับการ
ถายทอดของการดําเนินงานรายบุคคลปละ 2 
ครั้งในรอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง 

กลุม ฝาย ถึง ผูบริหารระดับหนวยงาน  
- บันทึก หรือ หนังสือ นําสงสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคคล ถึง ผูบริหารระดับหนวยงาน 

1) เอกสาร หรือ หลักฐาน ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
จัดสรรสิ่งจูงใจสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน 
ประกาศ หรือ คําสั่ง หรือ หนังสือเวียนแจงให
ทราบ ถึงหลักเกณฑ วิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ ซ่ึงมี
การนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรอง ไปเชื่อมโยง ใชประกอบการพิจารณา
จัดสรรสิ่งจูงใจ อยางชัดเจน ในรอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

5 • ประเมินผลการดําเนินงานรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุความสําเร็จของตัวชี้วัดท่ี
ไดรับการถายทอดไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน 
 

1) หลักฐานตารางสรุปท่ีประกอบดวยสูตรการคิด
และการคํานวณ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุความสําเร็จของตัวชี้วัดท่ีไดรับการ
ถายทอดไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดท่ีไดรับการถายทอดของหนวยงานปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินการ 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน
การ 

คาคะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

1......................           
2..........................           
3...........................           
4..............................           
5...........................           
6..........................           
7..........................           
8...............................           
9...............................           
10..........................           
11.........................           
12..........................           
 

สูตรการคิดคะแนนรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก  = ∑ของคะแนนถวงน้ําหนัก*100/5 
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13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : กองการเจาหนาท่ี , กองแผนงาน , กพร.  

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. นางพิชสนีย พุมเหรียญ 0 2590 3049 
2. นางสาวฉันทนา  เจนศุภเสรี 0 2590 3257 
3. นายสําราญ สิริภัคมงคล 0 2590 3347 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 9   : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงานบค 
วาเร็จของการนําเกณฑ PMQA มา 

2.  หนวยวัด     :  ข้ันตอน 
 

3.  น้ําหนัก       :  รอยละ 4 
 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :   
 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน   พิจารณาความสําเร็จจากการใชแนวคิดหรือนํา
เครื่องมือการจัดการความรูมาประยุกตใชในโครงการ  เพ่ือพัฒนางานใหดีข้ึน พัฒนาคนใหมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน โดยเนนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการถายทอดความรูเปนหลักสําคัญ  มี 4 ข้ันตอน 
ดังนี้ 

1) แตงตั้งคณะทํางานKM Team ของหนวยงาน โดยมีผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการท่ีไดรับมอบหมาย
เปนประธาน องคประกอบของคณะทํางานควรมาจากหลายกลุมงาน 

2) ทบทวนและคัดเลือกหัวขอความรูสําคัญของหนวยงานท่ีตองดําเนินการเรงดวน(ตามท่ีไดระบุในโครง 
สรางความรูหนวยงาน( Knowledge Structure) เพ่ือกําหนดเปนโจทยในการนํามาจัดการความรู  อยาง
นอย 3 เรื่อง  (ตามบันทึกท่ี สธ.0435.2/ว1001 ลงวันท่ี 16 ก.ค. 2556 เรื่อง การจัดทําโครงสราง
ความรู(Knowledge Structure)หนวยงาน) 

3) ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว โดยใชแนวคิดและเครื่องมือดานการจัดการความรู เนน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการถายทอดความรูจากผูรูใหกับกลุมเปาหมาย(ในองคกร)ท่ีตอง
เรียนรู ไดแก 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู  เชน การจัดตลาดนัดความรู การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการตั้ง 
   ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 การถายทอดความรู เปนการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณ/ผูเชี่ยวชาญท่ีใกล 
   เกษียณอายุราชการในองคความรูสําคัญของหนวยงาน ถายทอดใหกับกลุมผูเรียนรูในองคกร   
   (ผูรับผิดชอบงานนั้น) 

4) เม่ือสิ้นสุดโครงการ ดําเนินการสรุปบทเรียน  
 

  5.  สูตรการคํานวณผลงาน : ผลรวมการดําเนินงานของหัวขอความรูสําคัญท้ัง 3 เรื่อง แตละเรื่องทําครบ  
        ท้ัง 4 ข้ันตอนตามท่ีกําหนด                                            
 

หัวขอความรูท่ีเลือกมา
ดําเนินการ 

เกณฑการใหคะแนน (5 คะแนน) คะแนนรวม ของ
แตละ        หัว

ขอความรู ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 4 

1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

K1 …………… …………… ……………… ……………. SM1 

K2 …………… …………… ……………… …………… SM2 

K3 …………… ……………. ……………… …………… SM3 

ผลรวมเฉลี่ยของหัวขอความรู 3 เรื่อง      =       SM1 + SM2 + SM3  

                                                        จํานวนหัวขอความรู 3 เรื่อง  



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

  
     K     หมายถึง  หัวขอความรูท่ีเลือกมาดําเนินการ 
    SM  หมายถึง  ผลรวมคะแนนของแตละหัวขอความรู  
 
๖. เกณฑการใหคะแนน : แตละหัวขอความรูคิดคะแนนตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนด  
 

ระดับคะแนน ระดับข้ันของความสําเร็จ  (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 
1     
2     
4     

5     

โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 
 

ระดับ/

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน 

1 

(1 คะแนน) 

แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของหนวยงาน 

 

- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของ

หนวยงาน สงใหสํานักจัดการความรู ภายใน

วันท่ี 25 ธันวาคม 2556   

2 

 

(1 คะแนน) 

คณะทํางานทบทวนและคัดเลือกหัวขอความรูสําคัญ

ของหนวยงานท่ีตองดําเนินการเรงดวน ตามท่ีระบุใน

โครงสรางความรูหนวยงาน (Knowledge Structure)

เพ่ือกําหนดเปนโจทยในการนํามาจัดการความรู  

(อยางนอย 3 เรื่อง)  

คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการตามโจทย KM  ท้ัง 3 เรื่อง 

- รายชื่อหัวขอความรูสําคัญของหนวยงาน         

ท่ีตองดําเนินการเรงดวน อยางนอย 3 เรื่อง  

(ตามแบบฟอรมระบุหัวขอความรู) สงให

สํานักจัดการความรู ภายในวันท่ี 25 

ธันวาคม 2556   

- แผนปฏิบัติการของหัวขอความรูท่ีคัดเลือก

ไว 3 เรื่อง 

3 

 

(2 คะแนน) 

คณะทํางานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 

ท้ัง 3 เรื่อง โดยใชแนวคิดหรือเครื่องมือ KM มา

ประยุกตใช เนนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือ

การถายทอดความรู (เลือกได 1 เครื่องมือ) ไดแก 

 

  

1) การจัดตลาดนัดความรู 
 

- เอกสารสรุปผลการจัดตลาดนัดความรู

(Executive Summary) ความยาว 1 - 2 

หนา  



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

ระดับ/

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน 

2) ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)  
 

- เอกสารสรุปผลการประชุม CoP พรอมประเมิน

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ความยาว 

2 หนา 

       3) การถายทอดความรู (เลือกได 1 อยาง) ไดแก 

          3.1) การถอดบทเรียน 

 

          3.2) การถายทอดความรูจากผูรูใหกับกลุมผู    

                เรียนรู(ตามท่ีระบุในโครงสรางความรู 

                หนวยงาน) 

 

- เอกสารสรุปผลการถอดบทเรียน ประมาณ  

 4 - 6 หนา (รวมภาพถาย) 

- เปนผลลัพธจากการถายทอดความรู คือ

เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน(ฉบับนักปฏิบัติ)/

หรือคลิปวิดิโอการถายทอดความรูในประเด็น

สําคัญ ความยาวไมเกิน 30 นาที 

4 

 

(1 คะแนน) 

สรุปบทเรียนเม่ือสิ้นสุดโครงการ - เอกสารสรุปบทเรียนโครงการ (ตาม

แบบฟอรม สรุปบทเรียน) ความยาว 6-8 

หนา (รวมภาพ ถาย) สงใหสํานักจัดการ

ความรู ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2557 

เพ่ือลงในตลาดนัดออนไลนท่ีเว็ปไซตของ

สํานัก 

 

7  เปาหมายหนวยงาน: สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา สําเร็จข้ันตอนท่ี 4 
 

 
8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน ข้ันตอน 5 5 รอขอมูล 

 

 
 
 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

9.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา    
   9.1 หนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรองฯ 

ของหนวยงานรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๕6 - มี.ค. ๕7) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) พรอมแนบ

เอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates 

   9.2 หนวยงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ(SAR Card) ตามคํารับรอง รอบ ๙ เดือน (ต.ค. ๕6 - มิ.ย. ๕7) ใน

ระบบ Estimates  

   9.3 หนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรอง ฯ 

ของหนวยงานรอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๕6 - ก.ย. ๕7) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ(SAR Card) พรอมแนบ

เอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates  

10. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน    
 
11. ผูกํากับตัวช้ีวัด:  1. นางรัตนาภรณ    ฮิมหม่ันงาน หมายเลขโทรศัพท: 08-9845-3112 
        2. นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ  หมายเลขโทรศัพท: 08-4104-9419 
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด: 1. นางสาวนันทนภัส สุขใจ  หมายเลขโทรศัพท: 08-7868-6013        

      2. นายจิระเดช  พลสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท : 08-3741-5615 
   

1๒. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : สํานักจัดการความรู 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. นางมณี สุขประเสริฐ 0 2590 3251-3 ตอ 19 

2. นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร 0 2590 3251-3 ตอ 15 

 

๑๓. รายช่ือผูประสานแตละหนวยงาน 

ช่ือผูประสาน/เบอรโทร หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ทรงพล  ชมพูภู 

โทร 0 2590 3251-3 ตอ 15 

มือถือ 08 1280 3471 

E-mail : pond_pet@hotmail.com 

- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา     
  

 

mailto:softsoft12@hotmail.com


 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

๑. ตัวช้ีวัดท่ี 10: ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

๒. หนวยวัด  : ระดับ 

๓. น้ําหนัก    : รอยละ 4 

๔. คําอธิบาย : 

บุคลากร หมายถึง  บุคลากรท่ีเปนขาราชการของกรมควบคุมโรค  ประกอบดวย  3  กลุม  คือ  
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป 

สมรรถนะหรือขีดความสามารถ  (Competency) หมายถึง ความรู ( Knowledge)   ทักษะ ( Skill) และ
คุณลักษณะของบุคคล (Attributes)   ซ่ึงบุคคลนั้นจะแสดงออกเปนวิธีคิด และพฤติกรรมในการทํางานท่ีจะสงผล ตอการ
ปฏิบัติงานของแตละคน  และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จตามมาตรฐาน หรือสูงกวา
มาตรฐานท่ีองคการไดกําหนดไว 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  วัดจากผลการดําเนินงานตามแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากรท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด โดยคิดคะแนนจากผลการประเมินสมรรถนะหลัก( Core 
Competency)   

สมรรถนะหลัก (Core Competency)   หมายถึง   สมรรถนะท่ีบุคลากรของกรมควบคุมโรคทุกคน 
 ตองมี จํานวน  6  สมรรถนะ  เรียกวา “I SMART”  ไดแก 

 i   -  Integrity    การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม  
 S   -  Service Mind   บริการท่ีดี  
 M  -  Mastery / Expertise   การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
 A   -  Achievement Motivation  การมุงผลสัมฤทธิ์  
 R   -  Relationship    การมีน้ําใจ ใจเปดกวาง เปนพ่ีเปนนอง  
      T   - Team Work   การทํางานเปนทีม  

 
5.  เปาหมายความสําเร็จ :  ข้ันตอนท่ี  5 
 
6.  เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานแตละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

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

       

 

 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

โดยท่ี.....  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2557 – 2561     
- คูมือแนวทางการประเมินสมรรถนะ & การจัดทํา IDP  
-  แนวทางการประเมินสมรรถนะของกรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

2 ดําเนินการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหนวยงาน  และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

ประจําป ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2557 – 2561    

เสนอผูบริหารเห็นชอบ โดยใหครอบคลุม ประเด็น ดังนี้ 

    - ท่ีมาและสภาพปญหา  

    - ผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินสมรรถนะปท่ีผานมา 

    - หลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนาและผูรับผิดชอบ 
3 ดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน  และประเมินโครงการอบรมตามหลักเกณฑ    

ประกันคุณภาพการฝกอบรมท่ีกรม ฯ กําหนด    โดยรายงานผลการประเมินตามโครงการตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการฝกอบรม  (ถามี)   เสนอผูบริหาร และรายงานกรมฯ    

4 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และ สรุปรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร เสนอผูบริหาร  และรายงานกรม ฯ ทราบ 

5 ดําเนินการรายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร ครั้งท่ี 1 (รอบเดือนตุลาคม 2556 - เดือน

มีนาคม 2557)  และครั้งท่ี 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2557)  และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวย  พรอมดวยปญหา   อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

เสนอผูบริหารและรายงานกรม ฯ ทราบ 

หมายเหตุ :  

 ผูเก่ียวของสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาบุคลากร 2557 –

2561 / คูมือแนวทางการประเมินสมรรถนะ &  การจัดทํา IDP   และแนวทางการประเมินสมรรถนะของกรมควบคุมโรค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   โดยเขาไปท่ี http://person.ddc.moph.go.th  แลวเขาไปท่ี กลุมพัฒนาทรัพยากร

บุคคล   http://person.ddc.moph.go.th/organize/dev/newweb 

เอกสารแนบ : 1. แบบรายงานการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) กรมควบคุมโรค 

  2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

  3 . รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภายใตแผนยุทธศาสตรการ 

                       พัฒนาขาราชการกรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2557 - 2561      

7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :  - 
 
8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :  - 
 

http://person.ddc.moph.go.th/
http://person.ddc.moph.go.th/organize/dev/newweb


 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

9.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :   สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา  

 

10.ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน 

 
11. ผูกํากับตัวช้ีวัด:  1. นางรัตนาภรณ  ฮิมหม่ันงาน  หมายเลขโทรศัพท: 08-9845-3112 
        2. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ  หมายเลขโทรศัพท: 08-4104-9419 
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด: 1. นางจันทกานต วลัยเสถียร  หมายเลขโทรศัพท: 08-6648-6923        

      2. นางเมยุรี ประสงค  หมายเลขโทรศัพท : 08-1854-0471 
      ๓.นายสุนนทชัย ทามณี  หมายเลขโทรศัพท : 08-0028-9054 

 
12. แนวทางการประเมินผล : 
 

ระดับ
คะแนน 

ประเมินจากผลงาน/ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานตางๆ ดังนี้ คะแนน 

 
กําหนดวันจัดสง
ผลงาน/หลักฐาน 

 
ระดับ 1 - เอกสารการดําเนินการสื่อสาร ตามชองทางตางๆ  เชน เอกสาร 

การประชุม ภาพถาย เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ ฯลฯ 
1   

ระดับ 2 -แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ประจําป ภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 
2557 – 2561 

1  

 

 

ระดับ 3 -สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวย   
-สรุปรายงานผลการประเมินตามโครงการตามเกณฑประกัน
คุณภาพการฝกอบรม  (ถามี) 

1  ภายในวันท่ี 20 
กันยายน 2557 

ระดับ 4 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนา
บุคลากร 

1  ภายในวันท่ี 10 
กันยายน 2557 

ระดับ 5 ครั้งท่ี 1 สรุปการรายงานผลการประเมินสมรรถนะ (รอบตุลาคม 
2556-มีนาคม 2557) โดยรายงาน  SAR ในระบบ   Estimate 

0.50 ภายในวันท่ี 25 
มีนาคม  2557 

ครั้งท่ี 2 สรุปการรายงานผลการประเมินสมรรถนะ(รอบเมษายน 

- กันยายน 2557) โดยรายงาน  SAR  ในระบบ   Estimate 

0.50 

 

ภายในวันท่ี 25 
กันยายน2557 

 
13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด :  กองการเจาหนาท่ี 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 

1. นางปาจารีย    อัศวเสนา 0 2590 3879 

2. นางวิมลวรรณ  วงษสงา 0 2590 3043 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 11 : ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน 

2.  หนวยวัด     :  ข้ันตอน 

3.  น้ําหนัก       : รอยละ 4 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน นํามาเก็บรวบรวมเขาไวดวยกันอยางมี
ระบบและขอมูลท่ีประกอบกันเปนฐานขอมูลนั้น ตองตรงตามวัตถุประสงคการใชงานขององคกรดวยเชนกัน เชน ใน
สํานักงานก็รวบรวมขอมูล ตั้งแตหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีมาติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซ่ึงขอมูล
สวนนี้จะมีสวนท่ีสัมพันธกันและเปนท่ีตองการนําออกมาใชประโยชนตอไปภายหลัง ขอมูลนั้นอาจจะเก่ียวกับบุคคล 
สิ่งของสถานท่ี หรือเหตุการณใด ๆ ก็ไดท่ีเราสนใจศึกษา หรืออาจไดมาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เปนได รวมท้ัง
ขอมูลท่ีเปนตัวเลข ขอความ และรูปภาพตาง ๆ ก็สามารถนํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลได และท่ีสําคัญขอมูลทุกอยางตองมี
ความสัมพันธกัน เพราะเราตองการนํามาใชประโยชนตอไปในอนาคต 
 ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวกันของฐานขอมูลตั้งแต 2ฐานขอมูลเปนตนไปท่ีมี
ความสัมพันธกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการลดความซํ้าซอนของขอมูล และทําใหการบํารุงรักษาตัวโปรแกรมงายมาก
ข้ึน โดยผานระบบการจัดการฐานขอมูล หรือ เรียกยอ ๆ วา DBMS 
 
ตัวอยาง ฐานขอมูลพนักงาน 
 

รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ท่ีอยู เงินเดือน รหัส
แผนก 

12501535 

12534568 

12503452 

12356892 

15689730 

นายสมพงศ 

นายมนตรี 

นายเอก 

นายบรรทัด 

นายราชัน 

กรุงเทพ 

นครปฐม 

กรุงเทพ 

นนทบุรี 

สมุทรปราการ 

12000 

12500 

13500 

11500 

12000 

VO 

VN 

VO 

VD 

VA 

รูปแสดงตารางพนักงาน 
   
 องคประกอบของระบบฐานขอมูล  
 ระบบฐานขอมูลเปนเพียงวิธีคิดในการประมวลผลรูปแบบหนึ่งเทานั้น แตการใชฐานขอมูลจะตองประกอบไปดวย
องคประกอบหลักดังตอไปนี้ 

1. แอพลิเคชันฐานขอมูล ( Database Application) ใชโปรแกรม Ms Excel อยางนอยการเก็บรวบรวมและ
ประมวลขอมูล 

2. ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System หรือ DBMS) 
3. ดาตาเบสเซิรฟเวอร (Database Server) 
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4. ขอมูล (Data) 
5. ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator หรือ DBA) 

 
 ขอมูล ( Data) คือ ขอเท็จจริงหรือสาระตาง ๆท่ีเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติ  อาจเปนตัวเลขหรือขอความท่ีเกิดข้ึน
จาก การ ดําเนินงาน หรือท่ีไดจากหนวยงานอ่ืน ๆ ขอมูลเหลานี้ ยังไมสามารถนําไปใชประโยชน ในการตัดสินใจไดทันที 
จะนําไปใชไดก็ตอเม่ือผานกระบวนการประมวลผลแลว  
 
 สารสนเทศ  (Information) นั้นคือ ขอมูลท่ีไดผานกระบวนการประมวลผลแลว อาจใชวิธีงาย ๆ เชน หาคาเฉลี่ย 
หรือใช เทคนิคข้ันสูง เชนการวิจัยดําเนินงาน เปนตน เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพขอมูลท่ัวไปใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธ 
หรือ มีความเก่ียว ของกัน เพ่ือนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือตอบปญหาตาง ๆ ได  สารสนเทศ ประกอบดวยขอมูล 
เอกสาร เสียง หรือรูปภาพตาง ๆ แตจัดเนื้อเรื่องใหอยูในรูปท่ีมีความหมาย สารสนเทศไมใชจํากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียง
อยางเดียวเทานั้น 
 มาตรฐานขอมูลสารสนเทศอยางนอย  จะตองมีคุณสมบัติดังนี้  

1. ความครอบคลุม  
2. ถูกตอง 
3. ทันสมัย 
4. สามารถนําไปใชประโยชนได 

 
  การเปนองคกรชั้นนํา ระดับนานาชาติท่ีสังคมความเชื่อถือและไววางใจเพ่ือปกปองประชาชนจากโรคและภัย
สุขภาพดวยความเปนเลิศทางวิชาการ การปฏิบัติภารกิจกรมควบคุมโรคจําเปนจะตองเชื่อโยงกับหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอกกระทรวงซ่ึงเปนไปตามนโยบาย ICT แหงชาติ การมีและใชขอมูลสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานถือเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีชวยในการดําเนินการ  
  การนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน หมายถึง การรายงานผลการดําเนินงานดานการประมวลผล
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ และการดําเนินการดังกลาวไดสงผลตอการสนับสนุนกระบวนการการทํางาน สนับสนุน
กระบวนการสรางคุณคา หรือสนับสนุนการดําเนินงานดานยุทธศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  โดยระบบฐานขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองเปนมีความครอบคลุม ถูกตอง และ
ทันสมัย ซ่ึงจะตองสามารถระบุแหลงท่ีมาของขอมูล แหลงท่ีจะนําขอมูลไปใช วิธีการจัดเก็บขอมูล การสํารองขอมูล การ
ตรวจสอบขอมูลและยืนยันขอมูล ระยะเวลาในการปรับปรุงขอมูล ท่ีตั้งของฐานขอมูล สถานะของขอมูลรวมไปถึงการ
กําหนดคณะบุคคลในการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดานฐานขอมูล   
 
5. สูตรการคํานวณ:   คิดคะแนนตามข้ันตอนท่ีกําหนด  
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6. เกณฑการใหคะแนน: 
   กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังนี้  
  

ระดับ
คะแนน 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1           
2         
3                
4               
5                  

 
โดยท่ี: 
ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 วิเคราะหและทบทวนระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินการตามพันธกิจของหนวยงาน 
-วิเคราะหและทบทวนฐานขอมูลสนับสนุนพันธกิจของหนวยงานประกอบดวย ฐานขอมูลสนับสนุน
ยุทธศาสตร, กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 
ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 1 ตารางการวิเคราะหฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

2 ทบทวนและกําหนดคณะบุคคลในการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดานฐานขอมูล  
2.1 จัดทํารายละเอียดของฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 2 
2.2 จัดทํารายละเอียดตามแผนการตรวจสอบและจัดเก็บขอมูล ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 3 

3 คัดเลือกฐานขอมูลและจัดทําแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีจําเปนของหนวยงาน 
3.1 ดําเนินการคัดเลือกฐานขอมูลของหนวยงานท่ีจําเปน ดังรายละเอียด ตามเกณฑท่ีกําหนดตาม
แบบฟอรมท่ี 4 และคัดเลือกฐานขอมูลท่ีมีคะแนนสูงสุดมาจัดทําแผนพัฒนาอยางนอย 1 ฐานขอมูล 
3.2 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตามแบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแบบฟอรมท่ี 5 

4 ดําเนินการพัฒนาตามแผนและกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนไมนอยกวารอยละ 80  
5 รายงานผลการดําเนินงานความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลและนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใช

ประโยชน 
5.1 รายงานผลการดําเนินงานความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลในระบบ Estimate ในไตรมาสท่ี 2,3 และ 4 
5.2 สรุปรายงานเสนอผูบริหารหนวยงานทราบความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลและนําขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน 
5.3 รายงานผลการนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใชประโยชน อาทิเชน รายงานจํานวนผูเขาชมเว็บไซต 
รายงานท่ีนําเสนอผูบริหาร เปนตน 

 
7. เง่ือนไขตัวช้ีวัด: - 
 
 
 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด:  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ.  

255๔ 255๕ 255๖ 

ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบ
ฐานขอมูลไปใชประโยชน 
 

ข้ันตอน เริ่มใชตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

9. แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา  
 
๑๐. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :   
 ติดตามแบบสํารวจระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชนของฐานขอมูลท่ี
สนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็นกอนสิ้นงบประมาณ ป 2557 
 
11. แนวทางการประเมินผล : 
ข้ันตอน

ท่ี 
แนวทางการดําเนินงานในแตละข้ันตอน แนวทางการประเมินผล 

1 วิเคราะหและทบทวนระบบฐานขอมูลเพ่ือ
ใชในการดําเนินการตามพันธกิจของ
หนวยงาน 
 

- รายงานการวิเคราะหและทบทวนฐานขอมูลสนับสนุน  
พันธกิจของหนวยงานประกอบดวย ฐานขอมูลสนับสนุน
ยุทธศาสตร, กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน 
ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 1 ตารางการวิเคราะห
ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

2 ทบทวนและกําหนดคณะบุคคลในการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดาน
ฐานขอมูล 
 

2.1 จัดทํารายละเอียดของฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 2 
2.2 จัดทํารายละเอียดตามแผนการตรวจสอบและจัดเก็บ
ขอมูล ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 3 

3 คัดเลือกฐานขอมูลและจัดทําแผนพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลท่ีจําเปนของหนวยงาน 
 

3.1 ดําเนินการคัดเลือกฐานขอมูลของหนวยงานท่ีจําเปน ดัง
รายละเอียด ตามเกณฑท่ีกําหนดตามแบบฟอรมท่ี 4 และ
คัดเลือกฐานขอมูลท่ีมีคะแนนสูงสุดมาจัดทําแผนพัฒนาอยาง
นอย 1 ฐานขอมูล 
3.2 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตามแบบฟอรมแผนพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแบบฟอรมท่ี 5 

4 ดําเนินการพัฒนาตามแผนและกิจกรรมท่ี
กําหนดในแผนไมนอยกวารอยละ 80 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนด 

5 รายงานผลการดําเนินงานความสําเร็จของ
การพัฒนาฐานขอมูลและนําขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน 

5.1 รายงานผลการดําเนินงานความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูลในระบบ Estimate ในไตรมาสท่ี 2,3 และ 4 
5.2 สรุปรายงานเสนอผูบริหารหนวยงานทราบความสําเร็จ



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

ข้ันตอน
ท่ี 

แนวทางการดําเนินงานในแตละข้ันตอน แนวทางการประเมินผล 

 ของการพัฒนาฐานขอมูลและนําขอมูลจากระบบฐานขอมูล
ไปใชประโยชน 
5.3 รายงานผลการนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใชประโยชน 
อาทิเชน รายงานจํานวนผูเขาชมเว็บไซต รายงานท่ีนําเสนอ
ผูบริหาร เปนตน 

 
1๒.ผูกํากับตัวช้ีวัด:   1. นางรัตนาภรณ   ฮิมหม่ันงาน  หมายเลขโทรศัพท: 08-9845-3112 
        2. นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ  หมายเลขโทรศัพท: 08-4104-9419 
     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด: 1. นางสาวนันทนภัส สุขใจ  หมายเลขโทรศัพท: 08-7868-6013        

      2. นายประวิทย  ลายจันทึก หมายเลขโทรศัพท : 08-1997-8123 
  
1๓.  ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : นายแพทยสมศักดิ์  ไชยวัฒน         เบอรติดตอ :  0 2590 3093   
                                 : นายแพทยสมบัติ  แทนประเสริฐสุข  เบอรติดตอ :  0 2590 3394 
  
1๔. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : ศูนยสารสนเทศ  
 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
นายปรีชา  ภูมิพ้ืนผล   0 2590 3093 
นายวรวิทย พยุงเกียรติบวร 0 2590 3093 
นายชัยรัตน ปรีชากร  0 2590 3093 
นายชาญวิทย อมรสุรินทวงศ              0 2590 3093 
นางสาว จันทรเพ็ญ เอกมอญ              0 2590 3093 
ผูแทนจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

ตารางการวิเคราะหฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
 

พันธกิจของหนวยงาน ฐานขอมูลสนับสนุน 
ยุทธศาสตร กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบฟอรมท่ี ๑ 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

รายช่ือฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงานในแตประเด็นยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนา และรวมมือกับเครือขายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมท้ังสนับสนุนพ้ืนท่ีในการดําเนินงานเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ       
                     อยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  …………………………………………………… 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  …………………………………………………… 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  …………………………………………………… 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  …………………………………………………… 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  …………………………………………………… 

 
รายชื่อฐานขอมูล เกี่ยวกับฐานขอมูล 

สถานะ 
ฐานขอมูล 

สถานท่ีต้ังฐานขอมูล ผูรับผิดชอบ 
ในการอัพเดทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 
ในการจัดเก็บขอมูล 

สํานัก/ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 

แบบฟอรมท่ี ๒ 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

ตารางการตรวจสอบและจัดเก็บขอมูล 
 

ลําดับ ระบบงาน คําอธิบาย
ระบบ 

ชนิดของ
ฐานขอมูล 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

ระยะเวลาการ
ปรับปรุง 

การสํารอง
ขอมูล 

ผูใชขอมูล ผูรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ

ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บ

ขอมูล 
ผูบริหาร เจาหนาท่ี ประชาชน อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

แบบฟอรมท่ี ๓ 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

เกณฑการคัดเลือกขอมูลท่ีจะจัดทําเพ่ิมเติม/ปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
1. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล/ กระทรวง /กรม สอดคลองกับนโยบายกรม สอดคลองกับนโยบายกระทรวง สอดคลองกับนโยบายชาติ 

2. ความสอดคลองกับกลยุทธ  สอดคลอง 1 กลยุทธ สอดคลอง 2 กลยุทธ สอดคลอง มากกวา 2  กลยุทธ 

3. บุคลากรท่ีเก่ียวของประเด็นยุทธศาสตรนําไปใชประโยชน < รอยละ 50 รอยละ 50-80 > รอยละ 80 

4. กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน บุคลากรสาธารณสุข ภาคีเครือขาย ประชาชน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมท่ี ๔ 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา ป ๒๕๕๗ หนา ๑๔๕ 
 

 

แบบฟอรมท่ี ๕ 
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