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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมาสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา   
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จัดทําโดย กลุ่มพัฒนาองค์กร จัดทําโดย กลุ่มพัฒนาองค์กร 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมาสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา  



 
สารบญั  

เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                          หนา 

 แผนท่ียุทธศาสตร สคร. 9 นครราชสีมา ( Strategy Map)ป 2558-2562 ก 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ บทบาทหนาท่ี  ของสคร. 9 นครราชสีมา  ข 

 กรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน กรมควบคุมโรค  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.255๙  

  

ค 
 
 
 

 รายละเอียดตัวชี้วัด ( Template) มิติท่ี 1 - 4  

 มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล    

1. รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายการดําเนินการตามภารกิจกรม  ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตรกรมและตามภารกิจหลักของหนวยงาน  
 
 
 

 

๑.๑ รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักการดําเนินงานตามภารกิจกรมควบคุมโรค    

๑.๑.๑.๒ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของแผนงานควบคุมโรคระดับ
เขต ป ๒๕๕๙ 

1 

๑. อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงจากผลการพยากรณโรคป 2559 รอยละ 10 1 

๒. อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (๕ โรค ทุกกลุมอายุ) ลดลง เปรียบเทียบกับคามัธยฐาน
ยอนหลัง ๕ ป 

4 

๓. รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี 6 

๔. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี 9 

๕. จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิท่ีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชนเพ่ิมข้ึนอยางนอย
รอยละ ๑๐ 

12 

๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค ( RDCP) 27 

1.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ีกําหนด  
 

 

1.๒.1  : ระดับความสําเร็จของการสรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายระดับประเทศ
และนานาชาติ เพ่ือพัฒนางานดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

36 

๑.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

4๕ 



 
สารบญั  

เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                          หนา 

๑.๒.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสราง Incident Command System ของ 
Emergency Operation Center ของ สคร.  

50 

1.3 กลุมตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานเพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลักของหนวยงาน   

๑.๓. 1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ( RTI team) เขต
สุขภาพท่ี ๙ 

๕3 

๑.๓. 2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ํา ในประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป  

๕๘ 

 มิติท่ี 2 มิติรอยละของระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ    

2. รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย                                

๒.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน  
 
 
 
 
 
 

๖๒ 

๒.๒ ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ๘1 

 มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
 

 

3.  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม     ๙0 

4.  ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน  
   

93 

 มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร   

๕. ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑท่ีกรม
ควบคุมโรคกําหนด  

106 

๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑14 

๗. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน   ๑27 

๘. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยผาน
เกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  

๑๔2 
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แผนท่ียุทธศาสตร สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา ป 2558-2562 
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 ประเด็นยุทธศาสตร 
 • ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การวิจัยและพัฒนาวิชาการ (นวัตกรรม , มาตรฐาน , งานวิจัย , เกณฑ) 
 • ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการเชิงระบบรวมกับเครือขาย (SRRT, ขอมูล , นโยบายและแผน) 
 • ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (คน , การจัดการ) 

 ยุทธศาสตร 
• ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ 
• ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ เฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 
• ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบาทบาทการนําดานนโยบายและยุทธศาสตรปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนหลักของประเทศ  
• ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
• ยุทธศาสตรท่ี 5 เตรียมความพรอมและการจัดการในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล  
• ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารจัดการองคกรแนวใหม 

 เปาประสงค (18 เปาประสงค) 
๑.๑ ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมไดรับการยอมรับ และมีการนําไปใชในการปองกัน ควบคุมโรค เกิดการผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ  
1.2 ภาคีเครือขายมีการดําเนิน งานเชิงระบบไดอยางยั่งยืน 
1.3 ขยายจํานวนเครือขายไดครอบคลุมพ้ืนท่ีและท่ัวถึง 
1.4 พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง 
2.1 ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมมีคุณภาพสอดคลองความตองการ 
2.2 ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ 
2.3 ภาคีเครือขายสามารถดําเนินงานเชิงระบบไดอยางมีมาตรฐาน 
2.4 ภาคีเครือขายมีความพึงพอใจตอการสงเสริมสนับสนุน 
3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ 
3.2 มี กระบวนการสราง พัฒนา และใชการจัดการเชิงระบบในหนวยงานและเครือขาย 
3.3 พัฒนากระบวน การทํางานใหเปนระบบ มีมาตรฐาน 
3.4 พัฒนากระบวน การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
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 3.5 พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูล 
 4.2 พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) 
 4.3 การเปนองคกรแหงการจัดการความรู 
 4.4 สรางและปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
 4.5 บุคลากรมีความผาสุก และมุงม่ันในการทํางาน 

 กลยุทธ 
 1. โรงเรียนสุขภาพในชุมชน 
 2. ผลักดัน อปท. ในการกําหนดนโยบายทองถ่ินในการปองกันควบคุมโรคฯ 
 3. Excellence Center ดานการปองกันควบคุมโรค (องคความรู นวัตกรรม ขอมูล ศูนยพยากรณการเกิดโรค) 
 4. พัฒนาภาคีเครือขายใหสามารถจัดการเชิงระบบ 
 5. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ 
 6. พัฒนาสมรรถนะเครือขายในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
 7. พัฒนาองคความรูหรือเทคโนโลยีดานการปองกันฯ โรคอุบัติใหม/ซํ้า 
 8. พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA 
 9. สรางคานิยม สงเสริมขวัญกําลังใจและระบบสวัสดิการ 
 10. เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถดาน IT 
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วิสัยทัศน พันธกิจ บทบาทหนาท่ี    
หนวยงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 วิสัยทัศน  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 
"เปนองคกรชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล ดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในป 2562" 
 
 พันธกิจ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัย 

สุขภาพ ใหเหมาะสม กับพ้ืนท่ี 
2. สงเสริมสนับสนุนใหเครือขาย นําผลิตภัณฑดานการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัย 

สุขภาพ ไปใชให เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ี 
 3. ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ 
ใหแกเครือขาย 

4. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับเครือขาย ในการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ ใน บริเวณชายแดนและชองทางเขาออกระหวางประเทศ 

5. เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

6. กํากับติดตามและประเมินผล การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
 

 บทบาท สคร. ตามการปฏิรูปกระทรวง 
 1. เปนเสนาธิการของเขตสุขภาพในการกําหนดยุทธศาสตรดานการปองกันควบคุมโรค โดยใช 
ขอมูลฐานความรู 

2. สรางและจัดการความรูท่ีตอบสนองตอปญหา หรือความตองการของเขตสุขภาพ  
3. เปนผูรับรองหลักในการรับรองมาตรฐานของเขตสุขภาพ 
4. ติดตาม กํากับ ประเมินผลการเฝาระวังปองกันควบคุมโรครวมกับทุกภาคสวน 
5. พัฒนาดานควบคุมโรคใหไดตามมาตรฐานสากล 
 



 มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ ๖๐ 

๑.๑ รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักการดําเนินงานตามภารกิจกรมควบคุมโรค   

๑.๑.๑.๒ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของแผนงานควบคุมโรคระดับเขต 
ป ๒๕๕๙ 

๑. อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงจากผลการพยากรณโรคป 2559 รอยละ 10 

๒. อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (๕ โรค ทุกกลุมอายุ) ลดลง เปรียบเทียบกับคามัธยฐาน  
    ยอนหลัง ๕ ป 

๓. รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี 

๔. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี 

๕. จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิท่ีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยใหแรงงานในชุมชนเพ่ิมข้ึนอยางนอย  
    รอยละ ๑๐ 

๑.๑.๒  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค ( RDCP) 

1.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ีกําหนด  
 
1.1.1  : ระดับความสําเร็จของการสรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายระดับประเทศและ
นานาชาติ เพ่ือพัฒนางานดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

4.1.1 ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตอง เหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

5.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสราง Incident Command System ของ Emergency 
Operation Center ของ สคร.  

1.3 กลุมตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานเพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลักของหนวยงาน  
 
๑.๓. 1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ( RTI team) เขตสุขภาพ
ท่ี ๙ 

๑.๓. 2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ํา ในประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป  
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา  ปงบประมาณ 255๙ 

มิติที่ 1 :  ดานประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายการดําเนินการตามภารกิจกรม ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
กรมและตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑.๒ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของแผนงานควบคุมโรคระดับ
เขต ป ๒๕๕๙ 

1.  ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1    :  อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงจากผลการพยากรณโรคป 2559 รอยละ ๑๐ 

2.  หนวยวัด  :  รอยละ 

3.  น้ําหนัก   :  3   

4.  คําอธิบาย   
  ๔.1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง  หมายถึง  อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง
เม่ือเทียบกับอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกจากผลการพยากรณโรคป 2559 
  ๔.2 โรคไขเลือดออก หมายถึง โรคท่ีไดรับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑทางคลินิกและหรือมี
ผลตามเกณฑทางหองปฏิบัติการวาปวยดวยไขเลือดออกทุกกลุมอาการ ไดแก Dengue Fever (DF), Dengue 
Hemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock Syndrome (DSS)  
  ๔.3 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ป 2559  หมายถงึ จํานวนผูปวย DF+DHF+DSS ใน
จํานวนประชากร 100,000 คน คํานวณจาก จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559 X 100,000 / จํานวนประชากรกลางป 2559 
  ๔.4 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกรายเดือน หมายถึง  จํานวนผูปวย DF+DHF+DSS ใน
จํานวนประชากร 100,000 คน คํานวณจาก จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก 1 เดือน X 100,000 / 
จํานวนประชากรกลางปเดียวกัน 
  4.5 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกจากผลการพยากรณโรคป 2559  หมายถงึ  การ
คํานวณอัตราปวยดวยไขเลือดออกโดยใชการพยากรณโรคลวงหนา จากฐานขอมูลเฝาระวังโรคของสํานัก
ระบาดวิทยา 10 ปยอนหลัง  

 
5.  สูตรการคํานวณผลงาน :   
   ๕.1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกจากผลการพยากรณโรคป 2559 
  ๕.๒. อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ป 2559 

= จํานวนผูปวยดวยไขเลือดออกเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 X 100,000 
                           จํานวนประชากรกลางป 2559 

  5.3 รอยละของอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงจากผลการพยากรณโรค ป 2559  
=   (ขอ 1 – ขอ 2) x 100   

      ขอ 1 
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6. เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

     อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงจาก
ผลการพยากรณโรคป 2559 รอยละ 10 

รอยละ 0 -4.99 5.00-
9.99 

10.00-
14.99 

15.00-
19.99 

>20 

 

7. เง่ือนไข :   ตองสามารถจัดเก็บขอมูลไดภายในปงบประมาณ 2559 
 

8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :  

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
     อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงจาก
ผลการพยากรณโรคป 2559 รอยละ 10 

รอยละ เปนตัวชี้วัดใหม เริ่มใช ป 2559 

 

9.  รายละเอียดการดําเนินการ :  ดําเนินการและรวบรวมขอมูลโดยกลุมระบาดวิทยา สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
 

10. เปาหมาย:  
ไตรมาสท่ี 1 2 3 4 รวม 
เปาหมาย - - - รอยละ 10 รอยละ 10 

 
11.  แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 11.1  แหลงขอมูล: ศูนยขอมูลระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 11.2  วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
                   จัดทําฐานขอมูลอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกรายเดือน และรายป ยอนหลัง 5 ป โดย 
                      1. เก็บขอมูลผูปวยจากรายงาน 506 ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานมายังสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยแจกแจงเปนรายเดือนและรายป ตั้งแตปพ.ศ.25 54- 2558 และคํานวณ
อัตราปวยจากการพยากรณโรคไขเลือดออกป 2559 รวมกับสํานักระบาดวิทยา 
                      2. กรอกขอมูลในชองจํานวนผูปวยรายเดือนของตารางดัชนีเตือนภัยไขเลือดออกประจําป 
2559 (เปน electronic file) ซ่ึงจะคํานวณคาอัตราปวยและรอยละการเปลี่ยนของอัตราปวยในป 2559          
       ๓. รายงานความกาวหนาในระบบ Estimates 
   ๓.๑ รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือนและแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559 
   ๓.๒ รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือนและแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
   ๓.๓ รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน รอบ ๙  เดือนและแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 
   ๓.๔ รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือนและแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 
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12. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  รายงานทุกเดือน 
  
13. ผูกํากับตัวช้ีวัด :         

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศพัท E-mail 
๑. นางกาญจนา ยังขาว    081-9760141 k_yangkao@hotmail.com 
๒. นางนันทนา แตประเสริฐ    085-6116728 nancy.tae@gmail.com 
๓. นายอภิรัตน  โสกําปง 0๙๙-๔๗๔๑๙๕๙ apirat๑๙@gmail.com 

 
14.  ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :    

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศพัท E-mail 
๑.นางสาวนที  ชาวนา  ๐๘๑-๘๗๙๗๔๐๓ natee_890@hotmail.com 
๒. นายวศิน เทพเนาว ๐๘๕-๙๗๘๙๒๔๖ newsupermulan@hotmail.com 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1    : อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

2.  หนวยวัด  : อัตราปวยตอประชากรแสนคน 

3.  น้ําหนัก  :  3 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
 อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หมายถึง อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธทุกกลุมอายุ 
รวม 5 โรค ประกอบดวย 

1) โรคซิฟลิส (Syphilis) 
2) โรคหนองใน (Gonorrhea) 
3) โรคหนองในเทียม (Non-gonococcal Urethritis :NSU) 
4) โรคฝมะมวง (Lymphogranuloma Venereum :LGV ) 
5) โรคแผลริมออน (Chancroid) 

5.  สูตรการคํานวณ :   
 สูตรท่ี 1  

อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอประชากรแสนคน  (A) =  

จํานวนผูปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวงเวลาท่ีกําหนด

                                       B 
6.  เกณฑการใหคะแนน :  

 x 100,000 

   ประชากรกลางปในชวงเวลาเดียวกัน  

สูตรท่ี 2 
คามัธยฐานยอนหลัง 5 ป (B) 

               = คามัธยฐานของอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ระหวางป พ.ศ. 2553-2557  
 

สูตรท่ี 3 
เปรียบเทียบอัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธในป 2559  กับคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป  
(ป 2553-2557) ในระดับเขต 
อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธลดลง รอยละ =      (A2559 – B) x 100 

ตัวช้ีวัด 
หนวย
วัด 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ.2559 
1 2 3 4 5 

1. อัตราปวย
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

รอยละ มากกวาคามัธย
ฐานยอนหลัง 5
ป รอยละ 10 

มากกวาคามัธย
ฐานยอนหลัง 5 
ป รอยละ 5 

เทากับคามัธย
ฐานยอนหลัง  

5 ป  

นอยกวาคามัธย
ฐานยอนหลัง 5 
ป  รอยละ 5 

นอยกวาคามัธย
ฐานยอนหลัง 5 
ป รอยละ 10 

๗.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :   

อัตราปวย
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ 

มัธยฐาน
ยอนหลัง 5 ป 

2553 2554 2555 2556 2557 

สคร. 9 ตอประชากรแสนคน 12.47 11.82 13.19 15.96 11.61 12.47 

ท่ีมา: รายงงาน 506 ของสํานักระบาด (เปนขอมูล 9 เดือนของปงบประมาณนั้นๆ คือ ต.ค. – มิ.ย.) 
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๘.  เปาหมาย :   ประเมินผลการดําเนินงานท่ีไตรมาส 4 

๙.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 สรุปผลการวิเคราะหอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากรายงานผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวา
เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ของสถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลทุกแหงในพ้ืนท่ี และไดมีการรายงาน
ในระบบรายงานการเฝาระวังโรค ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (รง.506) 

วิธีการรายงาน 
ระดับเขต จากสรุปรายงานในระบบรายงานการเฝาระวังโรค ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

(รง.506) ในภาพรวมเขต ซ่ึงไดรับการรายงานจากระดับจังหวัด 
รายงานความกาวหนาในระบบ Estimates 
  ๑. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือนและแบบรายงาน SAR ในระบบ 

Estimates ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559 
  ๒. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือนและแบบรายงาน SAR ในระบบ 

Estimates ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
  ๓. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือนและแบบรายงาน SAR ในระบบ 

Estimates ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 
  ๔. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือนและแบบรายงาน SAR ในระบบ 

Estimates ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559  
 

1๐.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :   ปละ 1 ครั้ง ไตรมาส 4 
 
1๑.  ผูกํากับตัวช้ีวัด :   
 

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
๑. พญ.ผลิน  กมลวัทน   ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
๒. นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 081-9779827 thititok4@yahoo.com 

 
1๒.  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด :  
 

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
๑. นางวิมลจันทร  นาคจันทึก   ๐๘๑-๙๕๕๐๔๘๔ mon833@gmail.com 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1   : รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี 

2.  หนวยวัด   : รอยละ 

3.  น้ําหนัก   : 3 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :   
           ระดับคาน้ําตาลอยูในเกณฑท่ีควบคุมได หมายถึง 
                 1. คาระดับ HbA1c ครั้งสุดทาย นอยกวารอยละ 7 ในปงบประมาณท่ีวิเคราะห หรือ 
                 2. คาระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้งสุดทายท่ีมีขอมูลมีคาระหวาง 70 - 130  
                     มก./ดล. ท้ังสองครั้ง  ในปงบประมาณท่ีวิเคราะห 
           หมายเหต ุ    ในการตรวจติดตาม อาจใช Fasting Capillary Glucose แทน FPG  ได 
 
5.  สูตรการคํานวณ :  

A = จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ในคลินิกบริการเครือขาย

ท้ังหมดท่ีไดรับการตรวจ และมีผลดังนี้ 

1. คาระดับ HbA1c ครั้งสุดทาย นอยกวารอยละ 7 ในปงบประมาณท่ีวิเคราะห หรือ 
2. คาระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้งสุดทายท่ีมีขอมูล มีคาระหวาง70 - 130 มก./
ดล. ท้ังสองครั้งในปงบประมาณท่ีวิเคราะห 

หมายเหตุ    ในการตรวจติดตาม อาจใช Fasting Capillary Glucose แทน FPG  ได 
B = จํานวนผูปวยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในคลินิกบริการเครือขายท้ังหมด  

(Type area 1,3)  :  ผูปวยเบาหวานเปนผูปวยท่ีถูกวินิจฉัยดวยรหัสโรค ICD10  = E10 -E14  และ Type 
area 1,3 

(A/B) x 100 
6.  เกณฑการใหคะแนน :  
 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

พ้ืนท่ี 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ 2559  
(รอยละของผูปวยท่ีสามารถควบคุมระดับ

นํ้าตาลไดเพ่ิมขึ้นจากปงบ 58) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

         รอยละของ
ผูปวยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดไดดี 

รอย
ละ 
 

สคร. ท่ีสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได ตั้งแตรอย
ละ 40 ข้ึนไป 

1 2 3 4 5 

สคร. ท่ีสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได นอยกวา
รอยละ 40 

6 7 8 9 10 

 
7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : วัดเปนปงบประมาณ 
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8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

 

9.  เกณฑเปาหมาย : 
๙.1 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ตั้งแตรอยละ 40 ข้ึนไปใน

ปงบประมาณ 2558 ใหเพ่ิมเปาหมายรอยละ 5 จากเดิม 
๙.2 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได นอยกวารอยละ 40 ใน

ปงบประมาณ 2558 ใหเพ่ิมเปาหมายรอยละ 10 จากเดิม 
 

10.  แหลงขอมูล :  
 ขอมูลภายในสํานักงานปองกันควบคุมโรค หรือฐานขอมูล 43 แฟม  (เฉพาะสถานบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข) 
 
11.  วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

แบบ 1  รายงานผลลัพธเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใชขอมูลจากบันทึกขอมูลผาน
โปรแกรมของหนวยบริการ หรือขอมูลในระบบทะเบียน 43 แฟม  (เฉพาะสถานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข)  

แบบ 2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานรอบ ๓ 6 9 และ 12 เดือน ดังนี้ 
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) 

ตามคํารับรองฯ ของหนวยงานรอบ ๓ เดือน (ภายในวันท่ี 25 ธ.ค. 5๘) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการ
ดําเนินงานลงในระบบ Estimates 

๒. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
ตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน รอบ 6 เดือน  (ภายในวันท่ี 25 มี.ค. 59) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการ
ดําเนินงานลงในระบบ Estimates 
            ๓. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) ตาม
คํารับรองฯ ของหนวยงานรอบ 9 เดือน (ภายในวันท่ี 25 มิ.ย.59) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลง
ในระบบ Estimates 
            ๔. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) ตาม
คํารับรองฯ ของหนวยงานรอบ 12 เดือน (25 ก.ย. 59) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ   
Estimates 
 
12.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  

ไตรมาสท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ไตรมาสท่ี 2  ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
ไตรมาสท่ี 3  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559  
ไตรมาสท่ี 4  ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559  

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2556 2557 2558 
       รอยละของผูปวยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี 

รอยละ    



     คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ ๒๕๕๙ หนา 8 

13.  ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
 

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
๑. พญ.ผลิน  กมลวัทน   ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
2. นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ  081-2648770 pookprempree@hotmail.com 

 
 

14.  ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  
 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
๑. นางศสิญา อาภาสุวรรณกุล  ๐๘๘-๕๘๓๙๓๖๗ naiyana๕๑@gmail.com 
๒. น.ส.สรลกัษณ รามโกมุท ๐๘๙-๘๔๕๑๐๖๓ ispepol@hotmail.com   
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1   : รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี 

2.  หนวยวัด   : รอยละ  

3.  น้ําหนัก   : 3 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
      ควบคุมระดับความดันโลหิตไดตามเปาหมาย หมายถึง 
     ๔. 1 ในผูปวยความดันโลหิตสูงท่ัวไป ท่ีไมมีเบาหวานรวม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดทายท่ี
ติดตอกันในรอบปงบประมาณ <140/90 มม.ปรอท.  
      ๔. 2 ในผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีมีเบาหวานรวม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดทายติดตอกันในรอบ
ปงบประมาณ <140/80 มม.ปรอท  

5.  สูตรการคํานวณ :  
A = จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตไดดีตามเกณฑท่ีกําหนด 
A1: ในผูปวยความดันโลหิตสูงท่ัวไป  ท่ีไมมีเบาหวานรวม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดทายท่ี

ติดตอกันในรอบปงบประมาณ <140/90 มม.ปรอท. 
(1. ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคดวยรหัส = I10-I15, I67.4, H35.0 และมี 

SBP/DBP<140/90 mmHg ท่ีติดตอกัน 2 ครั้งในปงบประมาณท่ีวิเคราะห) 
A2. ในผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีมีเบาหวานรวม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดทายติดตอกันในรอบ

ปงบประมาณ <140/80 มม.ปรอท  
(2. ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีมีโรคเบาหวานรวมท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคดวยรหัส = I10-I15, I67.4, 

H35.0 รวมรหัส E10-E14 และมี SBP/DBP<140/80 mmHg ท่ีติดตอกัน 2 ครั้งในปงบประมาณท่ี
วิเคราะห) 

B = จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในคลินิกบริการเครือขาย
ท้ังหมด (Type area 1,3) : ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคดวยรหัส = I10-I15, I67.4,H35.0 
และ Type area 1,3 

(A1+A2/B) X 100 
6.  เกณฑการใหคะแนน :  

ช่ือตัวช้ีวัด หนวย
วัด 

พ้ืนท่ี เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ 2559  
(รอยละของผูปวยท่ีสามารถควบคุมระดับ

น้ําตาลไดเพ่ิมข้ึนจากปงบ 58) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

     รอยละของผูปวย
ความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมความดันโลหิต
ไดดี 

รอยละ 
 

สคร. ท่ีสามารถ
ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได ตั้งแต
รอยละ 50 

1 2 3 4 5 

สคร. ท่ีสามารถ
ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได นอย
กวารอยละ 50 

6 7 8 9 10 
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7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : วัดเปนปงบประมาณ 
 
8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

 
9.  เกณฑเปาหมาย :  
          9.1 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ีสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไปใน
ปงบประมาณ 2558 ใหเพ่ิมเปาหมายรอยละ 5 จากเดิม 
          9.2 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ีสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได นอยกวารอยละ 50 ใน
ปงบประมาณ 2558 ใหเพ่ิมเปาหมายรอยละ 10 จากเดิม 
 
10.  แหลงขอมูล :  
 ขอมูลจากโปรแกรมภายในสํานักงานปองกันควบคุมโรค หรือฐานขอมูล 43 แฟม  (เฉพาะสถาน
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 
 
11.  วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
       แบบ1  รายงานผลลัพธเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใชขอมูลจากการบันทึกขอมูลผาน
โปรแกรมของหนวยบริการ หรือขอมูลในระบบทะเบียน 43 แฟม  (เฉพาะสถานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) 
       แบบ 2

1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํา
รับรองฯ ของหนวยงานรอบ ๓ เดือน (ภายในวันท่ี 25 ธ.ค. 59) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลง
ในระบบ Estimates 

 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานรอบ ๓ 6 9 และ 12 เดือน ดังนี้ 

2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํา
รับรองฯ ของหนวยงานรอบ 6 เดือน

๓. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํา
รับรองฯ ของหนวยงาน

 (ภายในวันท่ี 25 มี.ค. 59) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลง
ในระบบ Estimates 

รอบ 9 เดือน (ภายในวันท่ี 25 มิ.ย.59) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงใน
ระบบ Estimates 

๔. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํา
รับรองฯ ของหนวยงานรอบ 12 เดือน (25 ก.ย. 59) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ   
Estimates 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2556 2557 2558 
รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมความดันโลหิตไดดี 

รอยละ    
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 12.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  
ไตรมาสท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ไตรมาสท่ี 2  ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
ไตรมาสท่ี 3  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559  
ไตรมาสท่ี 4  ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559  
 

13.  ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
 

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
๑. พญ.ผลิน  กมลวัทน   ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
2. นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ  081-2648770 pookprempree@hotmail.com 

 
 

14.  ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  
 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
๑. นางศสิญา อาภาสุวรรณกุล  ๐๘๘-๕๘๓๙๓๖๗ naiyana๕๑@gmail.com 
๒. น.ส.สรลกัษณ รามโกมุท ๐๘๙-๘๔๕๑๐๖๓ ispepol@hotmail.com   
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๑. ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1  : จํานวนหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานใน
ชุมชน เพ่ิมข้ึนปละอยางนอยรอยละ 10 

๒.  หนวยวัด    : รอยละ  

๓.  น้ําหนัก  : 3 

๔.  คําอธิบาย    
 ๔.๑ แรงงานในชุมชน หมายถงึ คนไทยท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีประกอบอาชีพและมีรายไดท้ังในและนอกระบบ       
ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน อาชีพเกษตรกรรม ไดแก การเพาะปลูก     
ผูทํานา ทําสวน ทําไร และอ่ืนๆ เชน รับงานไปทําท่ีบาน, วิสาหกิจชุมชน, เสริมสวย, กอสราง ฯลฯ 
 ๔.๒ หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึง  หมายถึง สถานีอนามัย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล และศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 

๔.๓ การจัดบริการอาชีวอนามัย หมายถึง  บริการท่ีจัดใหกับแรงงานในชุมชนใหมีสุขภาพอนามัยดี       
โดย เนนการสงเสริม ปองกัน การควบคุมโรคและการเฝาระวังสุขภาพ  ท้ังนี้ หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ       
ท่ีจัดบริการอาชีวอนามัย โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
         1. จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับ   
            1.1 ซักประวัติการเจ็บปวยและลักษณะการทํางาน 
            1.2 การประเมินความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ หรือการคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยง 
            1.3 การวินิจฉัย หรือ การรักษาพยาบาล โรคจากการประกอบอาชีพเบื้องตนหรือการสงตอ         
เพ่ือการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม 
            1.4 การบันทึกและรายงานโรคจากการประกอบอาชีพลงในระบบขอมูลพ้ืนฐานของหนวย
บริการฯ 
            1.5 การสื่อสารความเสี่ยง เชน การใหอาชีวสุขศึกษา การใหคําปรึกษา หรือการประสานงาน
เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปญหาและสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของ
แรงงานในชมุชน  
        2. จัดบริการเชิงรุก  
            2.1 การสํารวจกลุมแรงงานและสภาพปญหาสุขภาพ/สภาพแวดลอมจากการประกอบอาชีพ
ของกลุมแรงงานในพ้ืนท่ี และมีระบบการบันทึกขอมูล  
           2.2 ประเมินความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพโดยใชแบบประเมินและสรุปผลความเสี่ยงจาก
การประกอบอาชีพของกลุมแรงงานในพ้ืนท่ี  
           2.3 สรางเครือขายในชุมชน เพ่ือรวมจัดการปญหาท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพในกลุม
แรงงาน  
             2.4 เฝาระวัง/ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน  
 กิจกรรมท่ีสําคัญในการดําเนินงาน 

1. สนับสนุนใหเจาหนาท่ีในหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิมีความรู ดานการจัดบริการอาชีวอนา
มัยสามารถใหบริการดานอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน 

2. ถายทอดแนวทางและเกณฑการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน  
3. สนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งการจัดระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

และ ภัยสุขภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพเครือขายใหกับเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี เครือขายในการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับ

แรงงานในชุมชนในหนวยบริการปฐมภูมิ 
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5. พัฒนาศักยภาพ เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายในการลด ละ เลิกการใชสารกําจัดศัตรูพืช       
ในพ้ืนท่ี 

6. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือสรุปบทเรียนการดําเนินงานระดับเขต 
8. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานในระดับจังหวัด  
 

๕.  สูตรการคํานวณ :  
 รอยละของหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในพ้ืนท่ีสามารถจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน 
โดยมีกิจกรรมตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด เม่ือคํานวณตามสูตร 
 
จํานวนหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิในพ้ืนท่ีสามารถจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชนตั้งแตระดับเริ่มตนข้ึนไป X ๑00 

จํานวนหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิท้ังหมดของพ้ืนท่ี 

๖.  เกณฑการใหคะแนน : คิดจากรอยละหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิในพ้ืนท่ีสามารถจัดบริการ 
อาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน ตั้งแตระดับเริ่มตนข้ึนไป 

 

ตัวช้ีวัด 
หนวย
นบั 

เกณฑการใหคะแนน 2559 
1 2 3 4 5 

       รอยละของหนวยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิในพ้ืนท่ีสามารถ
จัดบริการอาชีวอนามัยใหกับ
แรงงานในชุมชนตั้งแตระดับเริ่มตน
ข้ึนไป 

รอยละ -2% 
ของ
จํานวน
แหงของ
คาเปา 
หมายแต
ละ สคร.  

-1% 
ของ
จํานวน
แหงของ
คาเปา 
หมายแต
ละ สคร. 

จํานวน
แหงของ
คาเปา 
หมายแต
ละ สคร. 

+1% 
ของ
จํานวน
แหงของ
คาเปา 
หมายแต
ละ สคร. 

+2% 
ของ
จํานวน
แหงของ
คาเปา 
หมายแต
ละ สคร. 

หมายเหตุ ยกตัวอยางเชน สคร.1 จํานวนคาเปาหมายความสําเร็จ = 443 แหง 1% ของ 443 แหง = 4.43 
≈ 4 แหง  2% ของ 443 = 8.86 ≈ 9 แหง เทียบกับเกณฑตารางการใหคะแนน ไดดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 
หนวย

นบั 

เกณฑการใหคะแนน 2559 

1 2 3 4 5 

       รอยละของหนวยบริการสุขภาพ
ปฐมภมิูในพ้ืนท่ีสามรถจัดบริการอาชี
วอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน ตั้งแต
ระดับเริ่มตนข้ึนไป  

(ตัวอยางของ สคร. 1) 

รอยละ จํานวน 
443-9 
= 434 

จํานวน 
443-4 
= 439 

จํานวน 
443 

จํานวน 
443+4
= 447 

จํานวน 
443+9
= 452 
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๗.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และผลการดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย

ใหกับแรงงานในชมุชน ป 2558 (ราย สคร.) 

ลําดับ สํานักงานปองกันควบคุมโรค 

จํานวนหนวยบริการ
ปฐมภมิู (แหง) 

การจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับ
แรงงานในชุมชน (คลินิกสุขภาพ

เกษตรกร) ป 2558 

ป 58 ป 59 จาํนวน รอยละ 

๑ สคร.9 นครราชสีมา 953 952 244 25.6 

  ประเทศ 9,795 9,802 3,333 34.03 
 

๘.  รายละเอียดการดําเนินการ : โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
 ๘.1 สํารวจกลุมเปาหมายท่ีรวมดําเนินการ/วิเคราะหความตองการสนับสนุนจากหนวยงานเครือขายใน
พ้ืนท่ี 
 ๘.2 ถายทอดแนวทางและเกณฑการดําเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน ใหกับ
เครือขายท่ีรวมดําเนินงาน 
 ๘.3 สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน ใหกับ
เครือขายท่ีรวมดําเนินงาน 
 ๘.4 รวบรวมขอมูล สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 

๙.  เปาหมาย : 
 

ไตรมาสท่ี 1 2 3 4 

เปาหมาย  - - - จํานวน 956 
รอยละ ๓๐ 

 
ตารางที่ 2 แสดงคาเปาหมายความสําเร็จ ราย สคร. (ฉบับราง) 

เปาหมาย หนวยงาน 

จํานวนหนวย
บริการปฐมภูมิ     

ป 2559 
(แหง) 

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2558 

คาเปาหมาย  
ป 2559 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
รอยละ จาํนวน รอยละ 

       จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิ
ท่ีมีการจัดบริการอาชีวอนามัย
ใหกับแรงงานในชุมชน เพ่ิมข้ึนปละ
อยางนอย รอยละ 10 (เทียบกับ
ผลการดําเนินงานป 58) 

สคร.9 
นครราชสีมา 

952 25.6 286 30 

หมายเหตุ : *อยูระหวางรอยืนยันเปาหมายกับ สคร.  
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1๐.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  1๐.1 แหลงขอมูล  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา  รวบรวมขอมูลสงกลุม 
อาชีวอนามัย สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  

1๐.2 วิธีการจัดเก็บขอมูล   
1. สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา รวบรวมรายชื่อหนวยบริการ

สุขภาพปฐมภูมิท่ีเขารวมการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน (ภายในไตรมาสท่ี 2) 
2. สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการประเมินตามเกณฑการ

จัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชน  (สงภายใน 15 สงิหาคม 2559) 
3. หนวยงานรายงานความกาวหนาการดําเนินงานแตละไตรมาส ในระบบบริหารจัดการ    

เชิงยุทธศาสตร ( Estimates SM) พรอมแนบแบบรายงานผลการดําเนินงานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ปงบประมาณ 2559 (รายไตรมาส) 

1๐.3 เครื่องมือ  
1. แบบรายงานผลการดําเนินงานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการ

ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ปงบประมาณ 2559 (รายไตรมาส) 
2. เก็บขอมูลจากแบบ OCC. นบ.01 และ OCC. นบ.02 (สงภายใน 15 สงิหาคม 2559) 

 
1๑.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  

ไตรมาสท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2559 
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2559 
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 15 สงิหาคม 2559 

 
1๒.  ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
 

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
๑. พญ.ผลิน  กมลวัทน   ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
2. นาย วิเศษ วริศรางกูล  089-845-9868 naipo492@gmail.com 

 
 

1๓.  ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  
 

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
1.นางสุพาพร   แสนศรี  089-286-8990 kunpang4647@gmail.com 
๒. นางสาวสุธารัตน  วิทยชัยวุฒิวงศ  ๐๘๑-๒๖๔๕๘๔๔ kuntok@gmail.com 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

จากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม  ปงบประมาณ 2559 

ไตรมาสท่ี.................สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ……………… 

1) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือใหเกษตรกรมีผลตรวจพบวา
เสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัยไดตามเปาหมายท่ีกําหนด  

1.1)  ผลการคัดกรองฯในกลุมเกษตรกร (ผูมีอาชีพหลักคือ เพาะปลูก) 

ลําดับ จงัหวัด 

ผูไดรับการตรวจคัดกรองฯ (ราย) 

รอยละส่ียงและ

ไมปลอดภัย ไดรับ 
การตรวจ 

ผลการตรวจ 

ปกติ ปลอดภัย เส่ียง ไมปลอดภัย 

          

        

                

รวม             

 

1.2)  ผลการคัดกรองฯในกลุมประชาชนท่ัวไป ( ประชาชนและแรงงานอ่ืนๆในชุมชน) 

ลําดับ จงัหวัด 

ผูไดรับการตรวจคัดกรองฯ (ราย) 

รอยละสี่ยงและ

ไมปลอดภัย ไดรับ 
การตรวจ 

ผลการตรวจ 

ปกติ ปลอดภัย เส่ียง ไมปลอดภัย 

                

                

                

รวม             
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2) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด : จํานวนหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีการจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับ
แรงงานในชุมชน เพ่ิมข้ึนปละอยางนอย รอยละ 10  

ลาํดับ จงัหวัด 

จาํนวนหนวย

บริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ (แหง) 

ระดับของการจดับรกิารอาชวีอนามยั
ใหแรงงาน 

ในชุมชน ของหนวยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ (แหง) 

จาํนวน

เปาหมายของ

หนวยบริการ

ฯ ป 2559 

รอยละ 

ของหนวย

บริการฯท่ี

ดําเนินการได  เริ่มตน พ้ืนฐาน ดี ดีมาก รวม 

             

             

                    

รวม                 

 

3) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด : รอยละของเกษตรกรท่ีตรวจพบวาเสี่ยงและไมปลอดภัยตอพิษสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ไดรับความรูเรื่องความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (รอยละ 100) 

 3.1 จํานวนผูไดรับความรู 

ลําดับ จงัหวัด 

ผลการตรวจจากการคัด
กรองดวย 

cholinesterase 
reactive paper พบวา

เส่ียงและไมปลอดภัย 
(ราย) 

จํานวนผูไดรับความรู
เรือ่งความปลอดภยั
จากการใชสารกําจัด

ศัตรูพืช (ราย) 

รอยละผูไดรับ
ความรูเรือ่งความ

ปลอดภัยจากการใช
สารกําจัดศัตรูพืช 

     

          

          

รวม       

หมายเหตุ ผูไดรับความรูเรื่องความปลอดภัยจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช หมายถึง เกษตรกรผูท่ีมีผลการตรวจ
พบวาเสี่ยงและไมปลอดภัยฯ ซ่ึงเจาหนาท่ีสาธารณสุขใหสุขศึกษาภายหลังการตรวจ 
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3.2 แหลงความรูท่ีเกษตรกรไดรับมากท่ีสุด 

ลําดับ 

 

จงัหวัด 

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับความรูจากแหลงตางๆ (ราย) 

เจาหนาท่ี
สาธารณสุข/ 

อสม. 

แผนพับ/
โปสเตอร 

ส่ือวิทยุ/
โทรทัศน 

อินเตอรเน็ต รานจําหนาย
สารเคมี

ทางการเกษตร 

เจาหนาท่ี
เกษตร หรอื 

ธกส. 

        

        

        

รวม       

 

4) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด : รอยละของเกษตรกรท่ีตรวจพบวาเสี่ยงและไมปลอดภัยมีพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับดี (ใชแบบสอบถามความรูและพฤติกรรมการปองกันตนเองของเกษตรกรในการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 10 ขอ) 

ลําดับ จงัหวัด 

จาํนวน 
เกษตรกรท่ีไดรับ

การประเมิน
พฤติกรรม 

(ราย) 

จํานวนเกษตรกรท่ีมี
พฤติกรรมในระดับดี 

(ราย) 

รอยละเกษตรกรท่ี
มีพฤติกรรมใน

ระดับดี 

         

         

         

รวม      
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5) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด : จํานวนเครือขายการดําเนินงานดูแลสุขภาพแรงงานในชุมชนอยางนอย
จังหวัดละ 1 เครือขาย 

ลําดับ จงัหวัด 

จํานวนเครือขายจําแนกตามประเภท (แหง) 

ภาครัฐ 
(นอกกระทรวง
สาธารณสุข) 

อปท. เอกชน NGO 
ภาค

ประชาชน 
รวม 

               

                

                

รวม             

 

6) ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด: จํานวนชุมชน / พ้ืนท่ีตนแบบดานอาชีวอนามัยท่ีมีการพัฒนารวมกับ
เครือขายในพ้ืนท่ีอยางนอย สคร. ละ 1 แหง  

ลําดับ จงัหวัด ช่ือพ้ืนท่ีตนแบบ 
ระดับของพ้ืนท่ี

ตนแบบ 

การดําเนินงานท่ี

สําคัญ/ผลลัพธการ

ดําเนินการ 

ปจจัยความสําเร็จ/

ปญหาและอุปสรรค 

    หมูบาน/ตําบล 

 อําเภอ 

 จังหวัด 

  

 

2. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

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

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

3. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน 

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

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

 

********************************** 
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แบบรายงานการดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชนของหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

 

ช่ือหนวยบริการสุขภาพ ............................................รายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. .................. 

คําช้ีแจง : แบบรายงานนี้ สําหรับหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ สรุปขอมูลผลการดําเนินงานการจัดบริการอาชี

วอนามัย (คลนิกิสขุภาพเกษตรกร) ใหกับแรงงานในชุมชน เพ่ือเปนขอมูลใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

รวบรวมและจัดทําเปนขอมูลสถานการณการดําเนินงานภาพรวมของจังหวัด 

สวนท่ี 1 สถานะของหนวยบริการในการจัดบริการอาชีวอนามัยแกแรงงานในชุมชน  

1.1 มีการจัดบริการอาชีวอนามัยใหแกแรงงานในชุมชน  

  Ο เปนครั้งแรก   Ο ดําเนินตอเนื่อง เปนเวลา ........ป 

1.2 มีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร       

  Ο ไมไดจัด   Ο จัดบริการเปนครั้งแรก    Ο ดําเนินตอเนื่อง เปนเวลา .........ป 
สวนท่ี 2  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประชากรวัยทํางานในพ้ืนท่ีของหนวยบริการ   

ลําดับ ขอมูล หนวยนบั ผล 
1 จํานวนประชากรวัยแรงงาน/วยัทํางานในชมุชนท้ังหมด ในพ้ืนท่ี   คน  
2 จํานวนแรงงานในชุมชนภาคเกษตรกรรม ท้ังหมดในพ้ืนท่ี   คน  
3 จํานวนเกษตรกรท่ีเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย / เกษตรทางเลือกท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี คน  

4 จํานวนเจาหนาท่ีในหนวยบริการท่ีไดรับการอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัยพ้ืนฐาน/
หลักสูตรท่ีเก่ียวของดานอาชีวอนามัย 

คน  

5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 11 ขอ  
อยูในระดับ (  ) เริ่มตน (เขารวมจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร มีการดําเนิน

กิจกรรมตั้งแต 1 ขอข้ึนไปแตไมครบ 6 ขอ (ขอ1-6)) 
              (  ) พ้ืนฐาน (ดําเนินกิจกรรมขอ 1- 6 ครบทุกขอ) 
              (  ) ดี (ดําเนินกิจกรรมได 7 – 9 ขอ (รวมกิจกรรมขอ 1 - 6)) 
              (  ) ดีมาก(ดําเนินกิจกรรมได 8 – 11 ขอ (รวมกิจกรรมขอ 1 - 6)) 

ขอ  
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สวนท่ี 3. การจัดบริการอาชีวอนามัยเพ่ือการดูแลสุขภาพเกษตรกร  

ลําดับ กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนบั ผล 
6 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการประเมินความเสี่ยงในการทํางานของเกษตรกรจาก

การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยแบบประเมินความเสี่ยงฯ  ( นบก. 1-56 ) 
คน  

- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงต่ํา คน  รวม  
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงปาน
กลาง

คน 
  รวม 

 

- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงคอนขาง
สงู 

คน 
รวม 

 

- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงสูง คน   รวม  
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงสูงมาก คน  
รวม 

 

- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลความเสี่ยง
คอนขางสูง ถึงสูงมาก

คน 
  รวม 

 

7 7.1 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใชกระดาษ Reactive 
paper รวมเทากับ 

คน 
 

 - ผลการตรวจพบวาปกติ คน รวมเทากับ  
 - ผลการตรวจพบวาปลอดภัย คน รวมเทากับ  
 - ผลการตรวจพบวามีความเสี่ยง คน รวมเทากับ  
 - ผลการตรวจพบวาไมปลอดภัย คน รวมเทากับ  
7.2 จํานวนประชาชนท่ัวไปท่ีไดรับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใชกระดาษ 
Reactive paper รวมเทากับ 

คน 
 

 - ผลการตรวจพบวาปกติ คน รวมเทากับ  
 - ผลการตรวจพบวาปลอดภัย คน รวมเทากับ  
 - ผลการตรวจพบวามีความเสี่ยง คน รวมเทากับ  
 - ผลการตรวจพบวาไมปลอดภัย คน รวมเทากับ  

8 จํานวนเครือขายท่ีหนวยบริการมีการดําเนินงานรวมกันในพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแล
สุขภาพเกษตรกรในชุมชน(เชน อบต. / อปท. /เกษตรตําบล /กลุมอาชีพในการ
ดําเนินงานอาชีวอนามัยใหกับเกษตรกร ระบุเครือขาย.............................. 

เครือ 
ขาย 

 
     (  ) ภาครัฐ (นอกกระทรวงสาธารณสุข) โปรดระบุประเภท........................... แหง  
     (  ) เอกชน แหง  
     (  ) อปท แหง  
     (  ) NGO แหง  
     (  ) ภาคประชาชน /ผูนําชุมชน แหง  

9 จํานวนชุมชน / พ้ืนท่ีตนแบบดานอาชีวอนามัยท่ีมีการพัฒนารวมกับเครือขายใน
พ้ืนท่ี 

แหง 
 

10 จํานวนผูไดรับการพัฒนา/ถายทอดความรูดานอาชีวอนามัย และการเฝาระวัง
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ (อสม. /อส.อช.) 

คน 
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สวนท่ี 4 ขอมูลความเส่ียงดานพฤติกรรมการทํางานท่ีถูกตอง (รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความรูและ

พฤติกรรมการปองกันตนเองของเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช)  

ลําดับ กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนบั ผล 
11 จํานวนเกษตรกรผูไดรับความรู เรื่อง ความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช 
คน 

 
12 ไดรับความรู เรื่อง ความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จาก   

     (  )  เจาหนาท่ีสาธารณสุข/อสม.   คน  
     (  )  แผนพับ/โปสเตอร คน  
     (  )  สื่อวิทย/ุโทรทัศน คน  
     (  )  อินเตอรเน็ต คน  
     (  )  รานจําหนายสารเคมีทางการเกษตร        คน  
     (  )  เจาหนาท่ีเกษตร หรือ ธกส.      คน  

13 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการประเมินความรูและพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

คน 
 

 จํานวนเกษตรกรท่ีมีคะแนนพฤติกรรมในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน ระดับดี คน  
(มากกวาหรือเทากับรอยละ 70)  

 

สวนท่ี 5 ปญหา อุปสรรคในการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 

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

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

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

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรตอไป 

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

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

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

 

************************************* 
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แบบสอบถามความรูและพฤติกรรมการปองกันตนเองของเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
 

ช่ือ- สกุล.................................................อายุ......................อาชีพ.............................................................. 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามความรูเรื่องการปองกันตนเองของเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

1.1 ทานเคยไดรับความรู เรื่อง ความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือไม 

 (  ) เคยไดรับความรู         (  ) ไมเคยไดรับความรู (ขามไปตอบสวนท่ี 2) 

1.2 ทานไดรับความรู เรื่อง ความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จากแหลงใดมากท่ีสุด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

          (  ) เจาหนาท่ีสาธารณสุข/อสม.            (  ) แผนพับ/โปสเตอร             (  ) สื่อวิทย/ุโทรทัศน     

          (  ) อินเตอรเน็ต          (  ) รานจําหนายสารเคมีทางการเกษตร             (  ) เจาหนาท่ีเกษตร/ธกส.      

สวนท่ี 2  แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันตนเองของเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  เติมลงในชองวางท่ีตรงกับชีวิตประจําวันของทานมากท่ีสุด 

ขอ การปฏิบัต ิ ไมเคยปฏิบัต/ิ 
ปฏิบัติเปนบางคร้ัง 

ปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

1. ทานอาน  ฉลากหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการใชสารเคมีที่ติดบนภาชนะ
บรรจหุรือไม 

 

2. ทานปฏิบัติตัว  ตามฉลากหรือคําแนะนําเก่ียวกับการใชสารเคมีที่ติดบน
ภาชนะบรรจุหรือไม 

 

3. ทานใสหนากากหรือผาปดจมูกขณะฉีดพนหรือไม   

4. ทานสวมถุงมือยางตลอดเวลาขณะฉีดพนหรือไม   

5. ทานสวมใสรองเทาบูตยางขณะฉีดพนหรือไม   

6. ทานไม สูบบุหร่ี  ในบริเวณที่ฉีดพน  
7. หลังฉีดพนสารเคมีทานลางมือกอนกินอาหาร/ดื่มน้ําหรือไม    
8. ทานอาบน้ําทําความสะอาดรางกายภายหลังจากฉีดพนสารเคมี

หรือไม 
  

9. ทานแยกซักเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออกจากเสื้อผาทั่วไปหรือไม   
10. ทานแยกทิ้งภาชนะที่ใสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชออกจากขยะอ่ืนๆ หรือไม   

 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพ่ิมเติม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
*** สําหรับเจาหนาท่ี *** 

(  ) ตอบถกูตอง ≤ 6 ขอ    
    (1 – 6 คะแนน) 

(  ) ตอบถกูตอง ≥ 7 ขอ เกษตรกรมีพฤติกรรมในการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใน ระดับดี  (7 – 10 คะแนน) 

ขอใหเกษตรกรทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง 
ดวยความปรารถนาดีจาก สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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OCC- นบ 02 Rev.59 

 แบบรายงานผลการดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ช่ือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.....................................................   ประจาํปงบประมาณ........................ 

คําช้ีแจง : แบบรายงานนี้ สําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสรุปผลจากการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน

จัดบริการอาชีวอนามัย (คลนิกิสขุภาพเกษตรกร) ใหกับแรงงานในชุมชนของหนวยบริการปฐมภูมิ เพ่ือสงใหกับ

สํานักงานปองกันควบคุมโรคและสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรุปสถานการณการ

ดําเนินงานในภาพรวมระดับเขต และระดับประเทศ 

สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประชากรวัยทํางานในพ้ืนท่ีของหนวยบริการ  

ลําดับ ขอมูล หนวยนบั ผล 
1 จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในจังหวัด แหง  

จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิมีจดับริการคลนิกิสขุภาพเกษตรกร ระดับเร่ิมต
แหง 

น  
(เขารวมจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร มีการดําเนินกิจกรรมตั้งแต 1 ขอข้ึนไป
แตไมครบ 6 ขอ (ขอ1-6)) 

 

จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิมีจดับริการคลนิกิสขุภาพเกษตรกร ผานระดับพื้นฐาน
แหง 

  
(ดาํเนนิกิจกรรมขอ 1-6 ครบทกุขอ) 

 

จํานวนหนวย บริการปฐมภูมิ มีจดับริการคลนิกิสขุภาพเกษตรกร ผานระดับดี
แหง 

  
(ดําเนินกิจกรรมได 7 – 9 ขอ (รวมกิจกรรมขอ 1 - 6)) 

 

จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิมีจดับริการคลนิกิสขุภาพเกษตรกร ระดับดีมาก
แหง 

  
(ดําเนินกิจกรรมได 8 – 11 ขอ (รวมกิจกรรมขอ 1 - 6)) 

 

รวมจํานวนหนวยบริการปฐมภูมมิีการจัดบริการอาชีวอนามัยใหแกกลุมแรงงานใน
ชุมชน 

แหง 
 

2 จํานวนประชากรวัยแรงงาน/วัยทํางานในชุมชน ทั้งหมดในพื้นที่  คน  
3 จํานวนแรงงานในชุมชนภาคเกษตรกรรม ทั้งหมดในพื้นที่   คน  
4 จาํนวนเกษตรกรทีเ่พาะปลกูแบบเกษตรอินทรีย /เกษตรทางเลือกที่มีอยูในพื้นที่  คน  
5 จํานวนเจาหนาที่ในหนวยบริการที่ไดรับการอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัยพื้นฐาน/

หลักสูตรที่เก่ียวของดานอาชีวอนามัย 
คน 
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สวนท่ี 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยเพ่ือการดูแลสุขภาพเกษตรกร  

ลําดับ กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนบั ผล 
6 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการประเมินความเสี่ยงในการทํางานของเกษตรกรจาก

การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยแบบประเมินความเสี่ยงฯ ( นบก. 1-56 ) 
คน  

- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงต่ํา คน   รวม  
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงปาน
กลาง

คน 
  รวม 

 

- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงคอนขาง
สงู 

คน 
รวม 

 

- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงสูง คน   รวม  
- ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลเสี่ยงสูงมาก  คน 
รวม 

 

ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานดวยแบบนบก. 1-56 มีผลความเสี่ยง
คอนขางสูง ถึงสูงมาก

คน 
  รวม 

 

7 7.1 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใชกระดาษทดสอบ
พิเศษ (Reactive Paper) รวมเทากับ 

คน 
  

 - ผลการตรวจพบวาปกติรวมเทากับ คน  
 - ผลการตรวจพบวาปลอดภัยรวมเทากับ คน  
 - ผลการตรวจพบวามีความเสี่ยงรวมเทากับ คน  
 - ผลการตรวจพบวาไมปลอดภัยรวมเทากับ คน  
7.2 จํานวนประชาชนท่ัวไปท่ีไดรับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใชกระดาษ
ทดสอบพิเศษ (Reactive Paper) รวมเทากับ 

คน 
 

- ผลการตรวจพบวาปกติรวมเทากับ คน  
- ผลการตรวจพบวาปลอดภัยรวมเทากับ คน  
- ผลการตรวจพบวามีความเสี่ยงรวมเทากับ คน  
- ผลการตรวจพบวาไมปลอดภัยรวมเทากับ คน  

8 จํานวนเครือขายท่ีหนวยบริการมีการดําเนินงานรวมกันในพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแล
สุขภาพเกษตรกรในชุมชน(เชน อบต. / อปท. /เกษตรตําบล /กลุมอาชีพในการ
ดําเนินงาน อาชีวอนามัยใหกับเกษตรกร ระบุเครือขาย........................... 

เครอืข
าย 

 
(  ) ภาครัฐ (นอกกระทรวงสาธารณสุข) โปรดระบุประเภท............................ แหง  
(  ) เอกชน แหง  
(  ) อปท แหง  
(  ) NGO แหง  
(  ) ภาคประชาชน /ผูนําชุมชน แหง  

9 จํานวนชุมชน / พ้ืนท่ีตนแบบดานอาชีวอนามัยท่ีมีการพัฒนารวมกับเครือขายใน
พ้ืนท่ี 

แหง 
 

10 จํานวนผูท่ีหนวยบริการดําเนินการพัฒนา/ถายทอดความรูดานอาชีวอนามัย  
และการเฝาระวังปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ(อสม./อส.อช.)  

คน 
 

OCC- นบ 02 Rev.59 
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สวนท่ี 3 ขอมูลความเส่ียงดานพฤติกรรมการทํางานท่ีถูกตอง  

ลําดับ กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนบั ผล 
ขอมูลจากแบบสอบถามความรูและพฤติกรรมการปองกันตนเองของเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
(ขอ 11-13 ของ OCC-นบ 01) 
11 จํานวนเกษตรกรผูไดรับความรู เรื่อง ความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช 
คน 

 

12 ไดรับความรู เรื่อง ความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรู จาก  คน  
  - เจาหนาท่ีสาธารณสุข/อสม.   คน  
  - แผนพับ/โปสเตอร คน  
  - สื่อวิทยุ/โทรทัศน คน  
  - อินเตอรเน็ต คน  
  - รานจําหนายสารเคมีทางการเกษตร        คน  
  - เจาหนาท่ีเกษตร หรือ ธกส.      คน  

13 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการประเมินความรูและพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

คน 
 

14 จํานวนเกษตรกรท่ีมีพฤติกรรมในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน ระดับดี
คน 

  
(มากกวาหรือเทากับรอยละ 70) 

 

สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรคในการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 
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.............................................................................................................................................................................. 

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

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรตอไป 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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๑.  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒  : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP) 

๒.  หนวยวัด  : ระดับ 

๓.  น้ําหนัก  : 10 

๔.  คําอธิบายตัวช้ีวัด  :   

๔.๑ การพัฒนาความเขมแข็ง หมายถึง การพัฒนาแผนงานควบคุมโรคระดับเขต( Regional Program)
ท่ีมีความสําคัญเพ่ือปดชองวางท่ีจําเปนในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของแผนงานควบคุมโรค โดยผูท่ี
รับผิดชอบแผนงานควบคุมโรควิเคราะหตนเองตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ๑๐ ขอ โดยมีผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับ
มอบหมายใหกํากับดูแลทางวิชาการหนวยงานนั้นรวมเปนท่ีปรึกษา โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของแผนงาน
ควบคุมโรค 10 ประการ ประกอบดวย  

๑) ไดรับการยอมรับสถานะของ Regional Program จากผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีสอดคลองกับ

บทบาทNational Health Authority (NHA) ในระดับเขต ตามการปฏิรูประบบสุขภาพ 11+1 ดานโดย

ดําเนินการรวมกับ National Program ประกอบดวย 
1. รวมกําหนดนโยบายยุทธศาสตรกลางของประเทศบนขอมูลและฐานความรูโดยมี

นโยบายและแผนยุทธศาสตรการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแหงชาติท่ีเปนเอกภาพ มี
การสงมอบใหภาคสวนท่ีเก่ียวของและเครือขายนําไปใช 

2. รวมสรางและจัดการความรู วิจัยและพัฒนาท่ีตอบสนองและแกปญหาโรค/ภัย
สุขภาพของประเทศ 

3. รวมประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเพ่ือใชในการพิจารณามาตรการในการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และชวยในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

4. รวมกําหนดรับรองมาตรฐานบริการเพ่ือเปนหลักประกันใหประชาชนไดรับบริการ
เพ่ือการปองกันควบคุมโรคท่ีถูกตอง ทันสมัยและมีคุณภาพ 

5. รวมพัฒนาระบบกลไกการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพ่ือใหสามารถติดตามสถานการณของปญหาสาธารณสุข และ
ชี้เปาปญหาท่ีตองไดรับการปองกัน ควบคุมและแกไขไดอยางถูกตอง 

6. รวมพัฒนากลไกดานกฎหมายเพ่ือเปนเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน 
7. รวมพัฒนาสุขภาพโลกและความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือใหเกิดความรวมมือ

ระหวางประเทศในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
8. รวมกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปองกันควบคุมโรคของภาครัฐ ทองถ่ินและ

เอกชนเพ่ือเปนขอมูลในการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

9. รวมพัฒนาระบบการเงิน การคลัง ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพ่ือ
เปนกลไกขับเคลื่อนใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว  และชวยสะทอนรวมท้ังปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

10. รวมพัฒนาขอมูลขาวสารใหเปนระบบเดียวเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยง ประสาน 
การจัดการขอมูลอยางเปนระบบ 

11.รวมพัฒนากําลังคนดานการควบคุมโรคเพ่ือใหมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรใน
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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12. บทบาทท่ีเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพเพ่ือใหระบบงานปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ เชื่อมโยงไปสูสวนภูมิภาค และปรับใหเหมาะสมกับบริบทของปญหาใน
แตละพ้ืนท่ี 
๒) มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนของ Regional Program ประกอบดวย 

- เปาหมายการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคในระดับเขต 

- เปาหมายการพัฒนาภายในแผนงาน ( Internal Development) ซ่ึงเปนเปาหมาย
ระดับผลผลิตหรือผลลัพธของกิจกรรม/โครงการภายใตการพัฒนาความเขมแข็งของแผนงาน 

๓) มีการกําหนดยุทธศาสตรสําคัญของ Regional Program โดยการมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวน
ไดสวนเสีย 

๔) มีผูรับผิดชอบหลักของ Program (Program Cluster Manager: PCM&Program 
Manager: PM) และกําหนดบทบาทหนาท่ีของ Program Cluster Managerและ Program Managerท่ี
ชัดเจน 

๕) มีทีมงานหลักท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการแผนงาน (Program management core team) 
๖) มีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ท่ีสําคัญระดับเขต รวมท้ังกําหนดบทบาท

หนาท่ีของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๗) มีโครงสรางการดําเนินงานท่ีเชื่อมตอจากระดับเขต ไปสูระดับจังหวัดนําสูการ 

ปฏิบัติในระดับอําเภอ ทองถ่ินและพ้ืนท่ี 
๘) มีบุคลากรท่ีจะดําเนินการในแผนงานอยางเหมาะสมและมีคุณภาพในทุกระดับ 
๙) มีงบประมาณและทรัพยากรท่ีจะบริหารแผนงานอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
๑๐) มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานแผนงานอยางสมํ่าเสมอ 

4.2 แผนงานควบคุมโรค หมายถึง แผนงานควบคุมโรคระดับเขต ( Regional Program) ท่ีนํานโยบาย
เปาหมาย มาตรการ และยุทธศาสตรระดับชาติไปดําเนินการปองกันควบคุมโรค และติดตามประเมินผล
ความสําเร็จในการปองกันควบคุมโรคในระดับเขตท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจัดเปน5กลุมแผนงาน (Cluster) ไดแก 

1) กลุมแผนงานควบคุมโรคติดตอ ( Cluster CD) ประกอบดวยแผนงาน ควบคุมโรคท่ีปองกัน
ไดดวยวัคซีน (EPI) แผนงานควบคุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา (CDD) แผนงานควบคุมโรคติดตอจากสัตวและ
คน (Zoonosis) แผนงานควบคุมโรคติดตออุบัติใหม ( EID) แผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย( Malaria) แผนงาน
ควบคุมโรคไขเลอืดออก (DHF) และแผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) 

2) กลุมแผนงานควบคุมโรคเอดส วัณโรค ติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเรื้อน ( Cluster 
SALT) ประกอบดวยแผนงานควบคุมโรคเอดส (AIDS) แผนงานควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ(STI) แผนงาน
ควบคุมวณัโรค (TB) และแผนงานควบคุมโรคเรื้อน (Leprosy) 

3) กลุมแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ การบาดเจ็บและปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ( Cluster NATI)
ประกอบดวยแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ ( NCD) แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล( Alcohol) 
แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ (Tobacco) และแผนงานควบคุมการบาดเจ็บ (Injury) 

4) กลุมแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ( Cluster Env-Occ)
ประกอบดวยแผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดลอม (Env) และแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ (Occ) 

5) กลุมแผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนปญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีประกอบดวย แผนงาน
โรคและภัยสุขภาพท่ีเปนปญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีในแตละ สคร. ท่ีไมไดอยูใน Cluster 1 - 4 ท่ีกลาวมาขางตน 

โดย สคร.๙ จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานฯ และมีการวัดตามตัวชี้วัดนี้  
Cluster ละ ๑ แผนงาน จากกลุมแผนงาน ( Cluster) ท่ี ๑ - ๔ ขางตน ไดแก กลุมแผนงานควบคุมโรคติดตอ 
(Cluster CD) เลือกแผนงานควบคุมโรคไขเลือดออก (DHF)  กลุมแผนงานควบคุมโรคเอดส วัณโรค ติดตอทาง
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เพศสัมพันธและโรคเรื้อน ( Cluster SALT) เลือกแผนงานควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ( STI)  กลุม
แผนงานควบคุมโรคไมติดตอ การบาดเจ็บและปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ (Cluster NATI) เลือกแผนงานควบคุมโรคไม
ติดตอ (NCD) และกลุมแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ( Cluster Env-Occ) เลือก
แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ( Occ) สวนแผนงานอ่ืนท่ีเหลือขอใหดําเนินการเชนกันแตจะไมวัด
ตามตัวชี้วัดนี้  
 
5.  สูตรการคํานวณผลงาน : 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP) = คะแนนข้ันตอนท่ี 1 + 
คะแนนข้ันตอนท่ี 2 + คะแนนข้ันตอนท่ี 3 + คะแนนข้ันตอนท่ี 4 + คะแนนข้ันตอนท่ี 5 
 
6.  เกณฑการใหคะแนน : 

คาคะแนน ระดับข้ันตอนความสําเร็จ (Milestone) 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1      
1      
1      
1      
1      

 
โดยท่ีรายละเอียดการดําเนินการแตละข้ันตอน มีดังนี้ 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
และเกณฑการใหคะแนน 

1 • วิเคราะหชองวาง( GAP)จากคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ๑๐ ประการ  และจัดลําดับ
ความสําคัญ 3 อันดับแรกของ GAP เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาความเขมแข็งแผนงาน
ควบคุมโรค(0.5 คะแนน) 

 

• จัดทําแผนพัฒนาความเขมแข็งของ
แผนงานควบคุมโรคระดับเขตของ
หนวยงาน ( Cluster ละ 1 แผนงาน
ควบคุมโรค) โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและ
เปาหมายผลผลิตหรือผลลัพธท่ีแสดงถึง
ผลการพัฒนาความเขมแข็งของ แผนงาน
ควบคุมโรคระดบัเขต ในป 2559 ท่ี
สามารถวัดไดในป 2559 มีการ
มอบหมายบุคคลใหเปนผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานพัฒนาความเขมแข็งของ
แผนงานควบคุมโรคระดับเขตโดยมี

• มีรายงาน/เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
วิเคราะหชองวาง  (GAP)  จากคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ๑๐ ประการ และจัดลําดับ
ความสําคัญ 3 อันดับแรกของ GAP เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาความเขมแข็งแผนงาน
ควบคุมโรค  (0.5 คะแนน) 

• มีแผนพัฒนาความเขมแข็งของแผนงาน
ควบคุมโรคระดับเขตของหนวยงาน
(Cluster ละ 1 แผนงานควบคุมโรค) ท่ี
ประกอบดวยกิจกรรมระยะเวลาดําเนินการ 
ตัวชี้วัด ความเขมแข็งของแผนงานควบคุม
โรคระดับเขต  อยางนอย ๓ ตัวชี้วัด 
ผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาความเขมแข็ง
ของแผนงานควบคุมโรคระดับเขต โดยผาน
ความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนท่ี
ปรกึษา สคร.ตามเอกสารภาคผนวก 1 
(มีองคประกอบของแผนครบได0.5
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
และเกณฑการใหคะแนน 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนท่ีปรึกษา สคร.นั้นรวม
พิจารณาดวย  (0.5คะแนน) 

ตามเอกสารภาคผนวก 1 

คะแนน) 

2 • มีการถายทอดเปาหมาย มาตรการยุทธศาสต  
ปองกันควบคุมโรค(Cluster ละ 1 แผนงาน
ควบคุมโรค) สูจังหวัด (0.5คะแนน) 

 

• ประชมุทีมงานใน Cluster (Core Team) 
ภายในหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ และ
จัดทําสรุปการประชุมโดยระบุถึง
ความกาวหนาของ ตัวชี้วัดความเขมแข็ง
ของ แผนงานควบคุมโรคระดับเขตของ
หนวยงานโดยมีการประชุมอยางนอยไตร
มาสละ 1 ครั้ง ในชวงไตรมาสท่ี 2 ไตร
มาสท่ี3 และไตรมาสท่ี 4(0.5 คะแนน) 

 
 

• มีเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวามีการถายทอด
เปาหมาย มาตรการ ยุทธศาสตร ปองกัน
ควบคุมโรค( Cluster ละ 1 แผนงาน
ควบคุมโรค) สูจังหวัด (0.5 คะแนน) 

• มีรายงานการประชุม ทีมงาน ใน 
Cluster(Core Team) ภายในหนวยงานที่
ระบุถึงความกาวหนาของ ตัวชี้วัดความ
เขมแข็งของ แผนงานควบคุมโรคระดับเขต
โดยมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 
ครั้ง ในชวงไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 และ
ไตรมาสท่ี 4 (มีรายงานการประชุมท่ีมี
เนื้อหาดังกลาวอยางนอย 3 ฉบับ ท่ีจัดการ
ประชุมในชวงไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 
และไตรมาสท่ี 4 มีครบได1 คะแนน หาก
ไมครบปรับลดตามสัดสวน)(0.5 คะแนน) 

3 • มีการดําเนินงานดวยตนเองหรือมีสวนรวม
ในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการตามบทบาท NHAในระดับเขต
หรือของสํานักสวนกลางอยางนอย 2 
โครงการ/กิจกรรม 
 (1 คะแนน) 

• มีรายงานผลการดําเนินงานหรือการเขารวม
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
ตามบทบาท NHAในระดับเขตหรือของ
สํานักสวนกลาง  
 (1 คะแนน) 

4 • มีการประเมินผล แผนพัฒนาความ
เขมแข็งของ แผนงานควบคุมโรคระดับ
เขตของหนวยงานตามตัวชี้วัดและ
เปาหมายผลผลิตหรือผลลัพธท่ีกําหนด
ไว (1 คะแนน) 

• มีรายงานผลการประเมิน แผนพัฒนาความ
เขมแข็งของ แผนงานควบคุมโรคระดับเขต
ของหนวยงาน (1 คะแนน) 
 

5 • มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานพัฒนา
ความเขมแข็งของแผนงานควบคุมโรคท่ี
มีผลตอเปาหมายการปองกันควบคุมโรค
ท่ีเกิดข้ึน ของแผนงานควบคุมโรคในป 
2559 โดยมีผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนท่ี
ปรกึษา สคร. ใหคําแนะนําในประเด็น 
ดังนี้ 
1) การดําเนินงานพัฒนาความเขมแข็ง

• รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานพัฒนาความเขมแข็งของ
แผนงานควบคุมโรคท่ีมีตอเปาหมายของ
แผนงานควบคุมโรค โดยมีผูทรงคุณวุฒิท่ี
เปนท่ีปรึกษาแผนงานใหคําแนะนํา และมี
องคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี้ 
- มีผลการวิเคราะหวาการดําเนินงาน

พัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุม
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
และเกณฑการใหคะแนน 

แผนงานควบคุมโรคสงผลอยางไรหรือไม
ตอเปาหมายของแผนงานควบคุมโรค 
(0.5 คะแนน) 
2) ขอเสนอในการพัฒนาความเขมแข็ง
แผนงานควบคุมโรคในระยะตอไป (0.5 
คะแนน) 
ตามแนวทางเอกสารภาคผนวก 2 

โรคสงผลอยางไรหรือไมตอเปาหมาย
และแผนงานควบคุมโรค (0.5 
คะแนน) 

- มีรายงานขอเสนอในการพัฒนาความ
เขมแข็งแผนงานควบคุมโรคในระยะ
ตอไป (0.5 คะแนน) 

ตามแนวทางเอกสารภาคผนวก 2 
 
7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : (ถามี) 

ในปงบประมาณ 2559 สคร.๙ นม. ท่ีรับผิดชอบแผนงานควบคุมโรคระดับ Regional Program

ดําเนินการพัฒนาความเขมแข็ง 4 กลุมแผนงาน (Cluster) โดยคัดเลือก Cluster ละ ๑ แผนงานประกอบดวย  

๗.๑ กลุมแผนงานควบคุมโรคติดตอ (Cluster CD) เลือกแผนงานควบคุมโรคไขเลือดออก (DHF)   

 ๗. 2 กลุมแผนงานควบคุมโรคเอดส วัณโรค ติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเรื้อน (Cluster SALT) 

เลือกแผนงานควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (STI) 

๗.3 กลุมแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ การบาดเจ็บและปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ (Cluster NATI) เลือก

แผนงานควบคุมโรคไมติดตอ (NCD) 

 ๗. 4 กลุมแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (Cluster Env-Occ) เลือก

แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ (Occ) 

โดยใหสอดคลองกับตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2559 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 

สวนแผนงานอ่ืนท่ีเหลือขอใหดําเนินการเชนกันแตจะไมวัดตามตัวชี้วัดนี้  

8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 
       ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็ง
แผนงานควบคุมโรค (RDCP) 

ข้ันตอน เปนตัวชี้วัดใหม ป 2559 

๙.  เปาหมาย :  
เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค  ดังนั้นเพ่ือให

สามารถติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ได จึงกําหนดเปาหมาย รอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 
12 เดือน ดังนี้ 

รอบ 6 เดือนหนวยงานดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรคอยาง
นอย    2 ข้ันตอนข้ึนไป  
 รอบ 9 เดือนหนวยงานดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรคอยาง
นอย   3 ข้ันตอนข้ึนไป  
 รอบ 12 เดือนหนวยงานดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค
ครบทุกข้ันตอน 
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๑๐.  แหลงขอมูล :  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
 
1๑.  วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1๑.๑ รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานพัฒนาความเขมแข็งของหนวยงานรอบ 6 เดือนและ           
แบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 

1๑.๒ รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานพัฒนาความเขมแข็งของหนวยงาน รอบ 9 เดือนและ         
แบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

1๑.๓ รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานพัฒนาความเขมแข็งของหนวยงาน รอบ 12 เดือนและ        
แบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 
 

1๒.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส 
 
1๓.  ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
       ระดับสํานัก : ผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๐๘  

             e-mail : pairoj_2608@yahoo.com 
       ระดับหนวยงาน :  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

           ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด      หมายเลขโทรศัพท                 E-mail 
๑. นายแพทยธีรวัฒน  วลัยเสถียร 092-9693-454 teerawat_99@yahoo.com 

 

 
14.  ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :   

• ผูรับผิดชอบในการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรคระดับเขตของหนวยงาน 
         ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด     หมายเลขโทรศัพท                  E-mail 
๑. พญ.ผลิน  กมลวัทน   ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
๒. นางนันทนา แตประเสริฐ   0856116728 nancy.tae@gmail.com 
๓. นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ    081-2648770 pookprempree@hotmail.com 
๔. นายวิเศษ วริศรางกูล 089-845-9868 naipo492@gmail.com 
๕. นางลักลีน  วรรณประพันธ   ๐๘๑-๗๖๐๗๒๐๓ lukleen@yahoo.com 

 
15.  หนวยงานประสานงานรายละเอียดตวัช้ีวดั : 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 0-2590-3006, 0-29659569 
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แผนพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรคป 2559 

หนวยงาน................................................                                                                                                                                                                            
แผนงาน............................................ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
แผนงานควบคุมโรค 

สภาพปจจบุนัของ                  
แผนงานควบคุมโรค 

GAP ท่ีสําคัญของ
แผนงานควบคุมโรค 

 
(เปรียบเทียบสภาพปจจุบันกับ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค) 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือปด 
GAP 

ตัวชี้วัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

 
(ที่แสดงถึงผลการพัฒนา

ความเขมแข็งของแผนงาน
ควบคุมโรค) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ไดรับการยอมรับสถานะของ
แผนงาน (Program) จากผูท่ีมีสวน
ไดสวนเสียท่ีสอดคลองกับบทบาท
National Health Authority 
(NHA) 11+1 ดาน  
2. มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน
ของ Program  
3. มีการกําหนดยุทธศาสตรสําคัญ
ของ Programโดยการมีสวนรวมจาก
ผูทีม่สีวนไดสวนเสยี                              
4. มีผูรับผิดชอบหลักของแผนงาน
(PM/PCM) และมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน 
5. มีทีมงานหลัก(Core Team)ท่ีทํา
หนาท่ีบริหารจัดการแผนงาน 

      

6. มีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ท่ีสําคัญในทุกระดับ 
รวมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีของแต
ละหนวยงานท่ีเก่ียวของ                     
7. มีโครงสรางการดําเนินงานท่ี

      

เอกสารภาคผนวก 1 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
แผนงานควบคุมโรค 

สภาพปจจบุนัของ                  
แผนงานควบคุมโรค 

GAP ท่ีสําคัญของ
แผนงานควบคุมโรค 

 
(เปรียบเทียบสภาพปจจุบันกับ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค) 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือปด 
GAP 

ตัวชี้วัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

 
(ที่แสดงถึงผลการพัฒนา

ความเขมแข็งของแผนงาน
ควบคุมโรค) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

เช่ือมตอจากสวนกลาง สูระดับเขต 
นําสูการปฏิบัติระดับจังหวัด อําเภอ 
ทองถ่ินและพ้ืนท่ี                                    
8. มีบุคลากรท่ีจะดําเนินการใน
แผนงานอยางเหมาะสมและมี
คุณภาพในทุกระดับ 
9. มีงบประมาณและทรัพยากรท่ีจะ
บริหารแผนงานอยางเหมาะสมและ
ตอเน่ือง 
10. มกีารทบทวนและประเมนิผล
การดําเนินการแผนงานอยาง
สม่ําเสมอ 
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แนวทางการจัดทํารายงานสรุป 

ผลการวิเคราะหการดําเนินงานพัฒนาความเขมแข็งของแผนงานควบคุมโรค 

(ข้ันตอนท่ี 5) 

1. บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

องคประกอบของรายงานประกอบดวย 

2. บทนํา 

3. วัตถุประสงค 

4. วิธีดําเนินการ 

5. ผลการดําเนินการ (ใชขอมูลบางสวนจากข้ันตอนท่ี 4) 

6. วิเคราะหผล 

 มีผลการวิเคราะหวาการดําเนินงานพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรคสงผล

อยางไรหรือไมตอเปาหมายของแผนงานควบคุมโรค 

7. สรุป และขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอในการพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรคในระยะตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารภาคผนวก 2 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา  ปงบประมาณ 255๙ 

มิติที่ 1 :  ดานประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกรมควบคุมโรค 
และภารกิจหลักของหนวยงาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ีกําหนด  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ 

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี  1.1 : ภาคีเครือขายระดับประเทศและนานาชาติรวมมือเพ่ือพัฒนางานดานการ
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1.  ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1   : ระดับความสําเร็จของการสรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขาย
ระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือพัฒนางานดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

2.  หนวยวัด       :  ระดับ 

3.  น้ําหนัก    :   5  

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :   
 ๔.๑ การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง ระบบ กลไก ทรัพยากรท่ีจําเปน หรือเก่ียวของ
ในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ท่ีจะทําใหเกิดผลลัพธ ไดแก การลดจํานวนการระบาดของการเกิดโรค 
บรรเทาความรุนแรง และลดการตาย ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ 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 และใชมาตรการ
ท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการระบาดใหสงบโดยเร็ว ซ่ึงครอบคลุมการควบคุมแหลงโรคในคน  และในสถานบริการ
สุขภาพ รวมท้ังการบริการควบคุมความรุนแรงของการดําเนินโรค 
      ๔.2 เครือขาย หมายถึง กลุมบคุคล หรอืองคกรภายนอกกรมควบคุมโรค ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน องคกรระหวางประเทศ และหนวยงานอิสระภายใตการกํากับของรัฐ มีหนวยนับเปนหนวยงาน
แบงเปน  3 ประเภท ดังนี ้

1) ประเภทนโยบาย หมายถึง การดําเนินการในระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงาน
ภายใตสังกัดดําเนินการ หรือท่ีเก่ียวของรวมดําเนินการ โดยอาจอยูในรูปของคณะกรรมการ คณะทํางาน แผน
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร นโยบาย กฎหมาย หรือมีขอตกลงความรวมมือ ( MOU) ท่ีชัดเจน เชน งานกวาดลาง  
โรคพิษสุนัขบา (กรมปศุสัตว) ไขหวัดใหญ ไขหวัดนก (กระทรวงท่ีเก่ียวของ) บุหรี่ สุรา (ทุกกระทรวง) โรคติดตอ
ทางอาหารและน้ํา (กรมอนามัยและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เปนตน 

2) ประเภทวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานรวมกันเพ่ือสรางหรือพัฒนาผลิตภัณฑตามคํา
จํากัดความตามยุทธศาสตรท่ี 2 โดยแบงผลิตภัณฑเปน  3 กลุมคือ 
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2.1 ผลิตภัณฑหลัก คือผลิตภัณฑท่ีกรมมีภารกิจโดยตรงในการจัดหาใหไดมา หมายถึง 
คูมือ  

แนวทางหลักสูตร มาตรฐาน มาตรการ สําหรับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค /ภัย
สุขภาพ 

2.2 ผลิตภัณฑทางวิชาการ คือผลิตภัณฑท่ีกรมจําเปนตองจัดหาใหไดมาเพ่ือสราง 
ผลิตภัณฑหลัก  หมายถึง งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลการประเมิน  ฐานขอมูลดานระบาด

วิทยาฐานขอมูลโรคและภัยสุขภาพหรือรายงานการสังเคราะหองคความรูท่ีไดจากการประชุมวิชาการหรืออ่ืนๆ  
2.3 ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก องคความรู รูปแบบ นวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานขอมูลวิชาการ  
ฐานขอมูลเพ่ือการอางอิง ขาวกรอง  

3) ประเภทปฏิบัติการ หมายถึง สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงาน เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ เชน  สนับสนุนใหใชผลิตภัณฑทางวิชาการของกรมฯ ใหความรูปองกันเด็กจมน้ํา  สงเสริม
โรงเรียนใหมีการจัดระบบอาหาร น้ํา และนมท่ีปลอดภัย เฝาระวังปองกันอาหารเปนพิษ  ปองกันโรคหนอนพยาธิ 
สนับสนุนใหมีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรแกสถานประกอบการ เฝาระวังการทําผิดกฎหมาย
แอลกอฮอล เฝาระวังบังคับใชกฎหมายควบคุมยาสูบ  สนับสนุนใหเกิดการจัดการขอมูลอุบัติเหตุทางถนน 
สนับสนุนใหเปนองคกรหัวใจด ีเปนตน 
  ในแตละประเภทของเครือขาย แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก   

 ระดับพ้ืนท่ี หมายถึง กลุมบุคคล หรือองคกรท่ีอยูภายในจังหวัด เชน เขตบริการ
สุขภาพ จังหวัด อําเภอ ตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน ทีม SRRT ระดับอําเภอ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน NGOs หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนอ่ืนๆ รวมท้ังภาคประชาชน ( เชน กลุมแรงงานนอกระบบ แกนนําชุมชน ฯลฯ) 

 ระดับประเทศ หมายถึง กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีการจัดตั้งและดําเนินการใน
ระดับประเทศ เชน  กระทรวง กรม หนวยงานอิสระภายใตการกํากับของรัฐ (เชน สปสช., สสส., สวรส. ฯลฯ) ท้ัง
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เชน สมาคม มูลนิธิ เครือขายอุบัติเหตุ เครือขายลดเค็ม เครือขาย
สื่อมวลชน เปนตน 

 ระดับนานาชาติ หมายถึง กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีการจัดตั้งและดําเนินการระหวาง
ประเทศ เชน WHO จังหวัดหรืออําเภอในพ้ืนท่ีชายแดนหรือจังหวัดท่ีมีประชากรขามชาติ จังหวัดชายแดนของ
ประเทศเพ่ือนบาน องคกรเอกชนท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากตางประเทศ เชน มูลนิธิรักษไทย เปนตน 

5. สูตรการคํานวณ :  คิดคะแนนเปนความสําเร็จ โดยพิจารณาจากท่ีดําเนินการ ครบท้ัง 5 ข้ันตอน

 
 

  

6. เกณฑการใหคะแนน  : 

ระดับข้ันของความสําเร็จ ผลลัพธ 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
     ไมสําเร็จ 
     ไมสําเร็จ 

     ไมสําเร็จ 
     ไมสําเร็จ 
     สําเร็จ 
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๗. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

2556 2557 2558 
        ระดับความสําเร็จของการสรางความรวมมือและ
สนับสนุนภาคีเครือขายระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือ
พัฒนางานดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

ระดับ เปนตัวชี้วัดใหมเริ่มใชในป 2559 

๘. รายละเอียดการดําเนินการ :  

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินการ เอกสาร/หลักฐานประกอบการติดตามงาน 

1 - วิเคราะหเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียในแต
ละประเภทและระดับ ท่ีเก่ียวของกับโรคและ
ภัยสุขภาพในข้ันตอนท่ี 1 

- กําหนดเครือขายเปาหมาย  
- ประเมินศักยภาพและสวนขาดท่ีตองการรับ

การสนับสนุน 

แบบแสดงรายละเอียดท่ีดําเนินการ
วิเคราะหภาคีเครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามแบบและข้ันตอนการวิเคราะหภาคี
เครือขายการพัฒนางานดานปองกันควบคุม
โรค ตามแบบฟอรมสรุปผลการวิเคราะห
เครือขาย(Stakeholder analysis) 

2 กําหนดเปาหมายรวม วิธีการการดําเนินงาน
รวมกับเครือขายเปาหมาย 

เอกสารท่ีระบุเปาหมายและวิธีการ
ดําเนินงานรวมกัน เชน แผนปฏิบัติการ 
บันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU)  เปนตน 

3 จัดทําวิธีการ/แนวทางการสนับสนุน ขับเคลื่อน
ใหเกิดกลไกบริหารจัดการรวมกับภาคีเครือขาย
ตามประเด็น ดังนี้ 
- มาตรการหลัก มาตรการสนับสนุน  
- แนวทางการสื่อสาร 
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือขาย 

เอกสารท่ีระบุวิธีการ/แนวทางการสนับสนุน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของภาคีเครือขาย 
 

4 รอยละของภาคีเครือขายท่ีรวมดําเนินการ 

จํานวนเครือขายเปาหมายท่ีมีการ
ดําเนินงานข้ันตอนท่ี 2 และ 3 

สูตรคํานวณ 
X 100 

จํานวนเครือขายเปาหมายท่ีไดจาก
วิเคราะหในข้ันตอนท่ี 1 

 

 
 

5 สรุปผลการดําเนินงานของเครือขาย รับฟง
ขอเสนอแนะและ/หรือประเมินความพึงพอใจ
ของเครือขายดําเนินการเฝาระวังปองกัน 
ควบคุมโรคตามวิธีการ/แนวทางท่ีกําหนด/ตกลง
กันไว 
สูตรคํานวณวัดความพึงพอใจ 
จํานวนเครือขายท่ีมีความพึงพอใจ
ตอการเสริมสรางศักยภาพและ

 
 

ผลการประเมินการดําเนินงานหรือความพึง
พอใจตอการดําเนินการรวมของเครือขายตอ
โครงการ/กิจกรรม นั้นๆ ตามแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเครือขาย 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินการ เอกสาร/หลักฐานประกอบการติดตามงาน 

ความเขมแข็งในการจัดการระบบ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพตามกลุมวัยในระดับ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 

 
 
 

X 100 
จํานวนเครือขายท้ังหมด 

 

หมายเหตุ :  1. เครือขายประเภทวิชาการและประเภทปฏิบัติการ ตองประเมินความพึงพอใจ ยกเวน
เครือขายประเภทนโยบาย และระดับนานาชาติท่ีสามารถพิจารณาดําเนินการประเมินความพึงพอใจไดแลวแต
ความเหมาะสม 
    2. การวัดความพึงพอใจเครือขายทุกประเภท ทุกระดับใหใช แบบสอบถามความพึงพอใจของ
เครือขายตอการสนับสนุนใหสามารถดําเนินการงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ท่ีแนบทาย 
ยกเวน เครือขายประเภทปฏิบัติการท่ีจะวัดความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑทางวิชาการของกรมฯ ใหใช
แบบสอบถามการใชประโยชนความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผลิตภัณฑในยุทธศาสตรท่ี 2  

๙. เปาหมายความสําเร็จ :   

ไตรมาสท่ี 1 2 3 4 รวม 
เปาหมาย (หนวยงาน) ข้ันตอนท่ี 2 - - ข้ันตอนท่ี 5 5 ข้ันตอน  

1๐. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :   
- จัดทําแบบรายงาน SAR  ในระบบ Estimates SM : ESM ภายในไตรมาสท่ี 1 วันท่ี 25 ธันวาคม 2558 
- จัดทําแบบรายงาน SAR  ในระบบ Estimates SM : ESM ภายในไตรมาสท่ี 2 วันท่ี 25 มีนาคม 2559 
- จัดทําแบบรายงาน SAR  ในระบบ Estimates SM : ESM ภายในไตรมาสท่ี 3 วันท่ี 25 มิถุนายน 

2559 
- จัดทําแบบรายงาน SAR  ในระบบ Estimates SM : ESM ภายในไตรมาสท่ี 4 วันท่ี 25 กันยายน 

2559 

1๑. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  ไตรมาสท่ี 1,2,3 และ 4 

1๒. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 
  ระดับกรม : นางสาวพรทิพย  ศิริภานุมาศ  ผูอํานวยการกองแผนงาน เบอรติดตอ  : 0-2590-3081  
  ระดับ: สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

           ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด      หมายเลขโทรศัพท                 E-mail 
๑. น.ส.สุชัญญา มานิตยศิริกุล  ๐๘๖-๖๔๘๖๓๓๘ suchanyadpc5@gmail 
๒. นางทิติยาณี  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  081-9779827 thititok4@yahoo.com 

14. ผูจัดเก็บขอมูล :  
      ระดับกรม : นายอริยะ   บุญงามชัยรัตน   กองแผนงาน    เบอรติดตอ  : 0 2590 3091 
            นายนัฐวุธ    แกวสมบัติ       กองแผนงาน    เบอรติดตอ  : 0 2590 3084         
                     นายชาญคณินท ธีระสูตร      กองแผนงาน           เบอรติดตอ  : 0 2590 3084 

         ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด     หมายเลขโทรศัพท                  E-mail 
๑. นางรัฏฐรินีย   ธนเศรษฐ   093-4915443 rattarinee@gmail.com 
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แบบฟอรมสรุปผลการวิเคราะหเครือขาย(Stakeholder analysis) 
คําช้ีแจง: จัดทําแบบรายงานน้ี สงพรอมกับ SAR  ในระบบ Estimates SM : ESM ภายในไตรมาสท่ี 1 วันท่ี 25 ธันวาคม 2558 

1) หนวยงาน(สํานัก/สคร.)................................................................................................................ 

2) กลุมโรคและภัยสุขภาพ 

  1. Cluster CD  : โรค..................................  2. Cluster SALT  : โรค........................................................ 

  3. Cluster  NATI : โรค.................................  4. Cluster Env-Occ :  โรค.................................................. 

  5. Cluster AREA-Base : โรค........................  6. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคมุโรค  ……………………….. 

  7. อ่ืนๆ ระบุ................................................. ….. 

3)  โปรดระบุจํานวนและช่ือเครือขายท่ีจะดําเนินการ(จากแนวทางการวิเคราะหศักยภาพเครือขาย) จาํแนกตามประเภทและ
ระดับ 
เครือขายกลุมท่ีมีชวงคะแนนมากกวา 45 (Q 1 :  สูง/สูง ) 
 มีจํานวนท้ังสิ้น........................เครือขาย ไดแก 
1. …………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………….….. 
3. …………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………..... 
5. ……………………………………………………………………….….. 

เครือขายกลุมท่ีมีชวงคะแนน 31 - 45 (Q 2 :  สูง/ต่ํา )  
มีจํานวนท้ังสิ้น........................เครือขาย ไดแก 
1. ……………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………….. 

เครือขายกลุมท่ีมีชวงคะแนน  16 - 30  (Q 3 :  ต่ํา/สูง )  
 มีจํานวนท้ังสิ้น........................เครือขาย ไดแก 
1. ………………………………………………………………………...… 
2. ………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………..... 
5. ……………………………………………………………………….….. 

เครือขายกลุมท่ีมีชวงคะแนนต่ํากวา 15 (Q 4 :  ต่ํา/ต่ํา )  
 มีจํานวนท้ังสิ้น........................เครือขาย ไดแก 
1. ………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………... 
5. ………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ : Q: Quadrant หรือจตุภาค    

 

4)  หลังจากประเมินศักยภาพภาคีเครือขายแตละประเภทและระดับ เพ่ือนํามาระบุจํานวนและช่ือเครือขายท่ีรวมดําเนินการ
ตามบทบาทรวมดําเนินการ 

ประเภท 

ระดับ 

นโยบาย วิชาการ ปฏิบัติการ 

จาํนวน ชื่อเครือขาย จาํนวน ชื่อเครือขาย จาํนวน ชื่อเครือขาย 

นานาชาติ       

ประเทศ       
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แบบสอบถามความพึงพอใจของเครือขายตอการสนับสนุนใหสามารถดําเนินการงาน 
เฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สําหรับตอบตัวช้ีวัดผลผลิตท่ี 2 และ 7   ปงบประมาณ 2559 

 

  
สําหรับสํานัก/สถาบนักรอกขอมูล 

 ผลผลิตท่ี 2     ผลผลิตท่ี  7    

หนวยงาน (ชื่อสํานัก/สคร.)................................................................................................................................................... 
ชื่อประเด็น/บริการท่ีใหการสนับสนุน.................................................................................................................................. 
 1. Cluster CD  : โรค.................................  2. Cluster SALT  : โรค...........................................  
 3. Cluster  NATI : โรค..............................  4. Cluster Env-Occ :  โรค.....................................  
 5. Cluster AREA-Base : โรค.....................  6. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคุมโรค   
 7. อ่ืนๆ ระบุ.................................................  

 

คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย  √ หนาขอความท่ีตรงกับ ความคิดเห็นของทานมาก
ท่ีสุด และแสดงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาดําเนินการ
งานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตอไป 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตําแหนง     [   ] หัวหนากลุม/ฝาย/งาน ............. [   ] นักวิชาการ.................................... 
    [   ]  อ่ืนๆ  (ระบุ)............................. 
 

หนวยงาน [   ] สสจ.      [   ] สสอ.                         
[   ] โรงพยาบาล                  [   ] รพสต 
[   ] อปท.    [   ] อ่ืนๆระบุ................ 

 

ตอนท่ี 2   ขอมูลความพึงพอใจ/ไมพงึพอใจในการสนับสนุนใหหนวยงานทานสามารถดําเนินการงานเฝาระวัง 
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มากนอยเพียงใด และมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาอะไรบาง  
 

 
รายการ  

ระดับความพึงพอใจ (กรณีมีกิจกรรม) ขอเสนอ 
แนะ มาก

ท่ีสุด 
= 4 

คะแนน 

มาก 
= 3 

คะแนน 

นอย 
= 2 

คะแนน 

นอยท่ีสุด 
= 1 

คะแนน 

ไมพอใจ 
= 0 

คะแนน 

1.ดานบุคลากร 
1.1 มีความรูและความเช่ียวชาญในงานท่ี
ใหบริการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 
     

1.2 มีความกระตือรือรนและเต็มใจ
ใหบริการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 
     

1.3 ใหบริการดวยความสุภาพ       
2. ดานบริการ 
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รายการ  

ระดับความพึงพอใจ (กรณีมีกิจกรรม) ขอเสนอ 
แนะ มาก

ท่ีสุด 
= 4 

คะแนน 

มาก 
= 3 

คะแนน 

นอย 
= 2 

คะแนน 

นอยท่ีสุด 
= 1 

คะแนน 

ไมพอใจ 
= 0 

คะแนน 

2.1 ช้ีแจง ถายทอด นโยบาย กรอบ
แนวคิดการดําเนินงาน ใหสามารถเขาใจได
อยางชัดเจน 

 

     
2.2  ใหความรูท่ีสอดคลองกับความ
ตองการ 

 
     

2.3 ใหคําปรึกษาและนําไดอยางถูกตอง
และชัดเจน 

 
     

2.4 มีชองทางและสื่อประชาสัมพันธให
สามารถรับรู เขาถึงขอมูลท่ีตองการไดงาย 

      
 

3. ดานสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ 
3.1 สื่อ/คูมือ/แนวทาง/วัสดุอุปกรณ 
สอดคลองกับความตองการ 

      

3.1 สื่อ/คูมือ/แนวทาง/วัสดุอุปกรณ 
เพียงพอกับความตองการ 

 
     

ความพึงพอใจในภาพรวม       

 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีตองการใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคหรือกรมควบคุมโรค ปรับปรุง หรือสนับสนุน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หนวยงานสามารถปรับแบบสอบถามไดตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม   

โปรดสงแบบสอบถามกลับมายงั สํานัก.........................../ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี......... จังหวัด.................โทรศัพท ..................  

โทรสาร........................................................................ภายในวันท่ี.........................................................................  
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       ภาคผนวก 

ข้ันตอนการวิเคราะหภาคีเครือขาย (Stakeholder analysis)1

 ประเภทนโยบาย 

 
 

ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหเครือขายผูมีสวนไดเสียในแตละประเภทและระดับ  ดังนี้ 

 ประเภทวิชาการ 

 ประเภทปฏบิตักิาร 

ข้ันตอนท่ี 1.1

1) ................................................................................. 

 วิเคราะหเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับประเด็นโรคและภัยสุขภาพภายใตกรอบ

กลุมโรคตาม RDCP ในแตละประเภทและระดับ โดยกําหนดเครือขายท่ีเก่ียวของกับแผนงาน/โครงการ 

2) ................................................................................. 

3) ................................................................................. 

ข้ันตอนท่ี 1.2 วิเคราะหองคประกอบของภาคีเครือขาย 

ลําดับ 

(1) 
กรอบการวิเคราะหเครือขาย 

(2) 
น้ําหนัก 

(3) 
คะแนน 

(4) 
ผลรวม 

(3)*(4) = (5) 
1 ขอบเขตขายงานของเครือขายมีความสอดคลองกับ

กิจกรรม/โครงการ 
2 5 10 

2 โครงสราง/ องคประกอบ/ คุณลกัษณะของเครอืขาย
มีความสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ 

2 5 10 

3 เปาหมาย พันธกิจ และขอบเขตขายงานของ
เครือขายมีความสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ  

4 5 20 

4 รูปแบบ/ วิธีการ/ เครื่องมือและทรัพยากรในการ
ดําเนินการของเครือขายมีความสอดคลองกับ
กิจกรรม/โครงการ  

2 5 10 

 รวม 10 20 50 

 ระดับคะแนน 5 หมายความวา มากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน 4 หมายความวา มาก 
 ระดับคะแนน 3 หมายความวา ปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 หมายความวา นอย  

ระดับคะแนน 1 หมายความวา นอยมาก  
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ตัวอยางคาน้ําหนัก/คะแนน 
 

 

                                                           
1
 ปรับปรุงจากกรอบและเกณฑการพัฒนาและรับรองโครงการท่ีมีประสิทธิผล 2557 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย(สวน.) 
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ข้ันตอนท่ี 2 จัดลําดับความสําคัญจากผลการประเมินศักยภาพและสวนขาดของเครือขาย  

ข้ันตอนท่ี 2.1

 

 ประเมินศักยภาพภาคีเครือขาย 

วิธีการ : นําคะแนนผลรวมของแตละเครือขายมาจัดลงตามชวงคะแนน   ดังนี้ 
ชวงคะแนน มากกวา 45 ตําแหนง ( Q 1 :  สูง/สูง )  
ชวงคะแนน 31 - 45 ตําแหนง ( Q 2 : สูง/ต่ํา )  
ชวงคะแนน 16 - 30 ตําแหนง ( Q 3 : ต่ํา/สงู )   
ชวงคะแนน  ต่ํากวา 15 ตําแหนง ( Q 4 : ต่ํา/ต่ํา )   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบการวิเคราะห เพ่ือจําแนกศักยภาพของภาคีเครือขายท่ีควรเขารวมดําเนินงาน ตาม
บทบาทหนาท่ีสมรรถนะการปฏิบัติงาน รวมท้ังความสนใจและใสใจ 
คํานิยาม 

(Q 1 :  สูง/สูง ) หมายความวา ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการสูง มีความสนใจและใสใจ
ในระดับสูง  

(Q 2 :  สูง/ต่ํา ) หมายความวา ภาคีเครือขาย มีบทบาทอํานาจหนาท่ี ในการปฏิบัติการสูง แตยังใหความสนใจ
และใสใจในการดําเนินงานในระดับต่ํา 

(Q 3 :  ต่ํา/สูง ) หมายความวา  ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาท่ี ในการปฏิบัติการต่ํา แตยังใหความสนใจ
และใสใจในการดําเนินงานในระดับสูง 

 (Q 4 :  ต่ํา/ต่ํา ) หมายความวา  ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาท่ี ในการปฏิบัติการต่ํา แตยังใหความสนใจ
และใสใจในการดําเนินงานในระดับต่ํา 

หมายเหตุ : Q: Quadrant หรือจตุภาค    
ข้ันตอนท่ี 2.2 : ระบุภาคีเครือขายเปาหมายท่ีจะรวมหรือสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการ 

ประเภท 

ระดบั 

นโยบาย วิชาการ ปฏิบัติการ 

จาํนวน ช่ือเครือขาย จาํนวน ช่ือเครือขาย จาํนวน ช่ือเครือขาย 

นานาชาต ิ       

ประเทศ       

   ความสนใจ ใสใจ กับการขับเคลื่อนขายงาน            ความสนใจ ใสใจ กับการขับเคล่ือนขายงาน 

 

บทบาทอํานาจหนาที่ตอการขับเคลื่อนงาน และกิจกรรม 

สูง 

สูง 

ตํ่า 

ตํ่า 

Q1 Q2 

Q3 Q4 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๒  : ระดับความสําเร็จในการส่ือสารความเส่ียงเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

2.  หนวยวัด  : ระดับ 

3.  น้ําหนัก  : 5 

4.  คําอธิบาย     :            
            4.1  การส่ือสาร (Communication) หมายถงึ การท่ีผูสงซ่ึงอาจเปนบุคคล กลุมชน หรือสถาบัน 
ถายทอดสารท่ีอาจเปน เรื่องราว ขาวสาร ขอมูล ความรู แนวคิด เหตุการณตางๆ ฯลฯ โดยอาศัยชองทางใน
การถายทอดไปยังผูรับ ซ่ึงอาจเปนบุคคล กลุมชน หรือสถาบัน เพ่ือใหผูรับ รับทราบสารนั้นรวมกัน 
            4.2  ความเส่ียง ( Risk) หมายถงึ  โอกาสอันท่ีจะเกิดผลอันไมพึงประสงค  หรือโอกาสท่ีจะเกิด
ผลเสียตอสุขภาพ  
            4.3  ประชาชนกลุมเปาหมาย หมายถึง  ประชาชนท่ีหนวยงานมีความตองการพัฒนาใหมี
พฤติกรรมปองกันควบคุมโรค หรือภัยสุขภาพท่ีถูกตองและเหมาะสม 
            4.4  โรค และภัยสุขภาพ หมายถึง  โรคและภัยสุขภาพ ท่ีเปนจุดเนนของกรมฯ และ/หรือ โรคและ
ภัยสุขภาพ ท่ีเปนปญหาของพ้ืนท่ี โดยหนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัดของหนวยงาน อยางนอย 1 โรค หรือ 1 
กลุมโรค  
            4.5 มีความรู หมายถึง  ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูเรื่อง โรคหรือภัยสุขภาพท่ีหนวยงาน
คัดเลือกใหเปนตัวชี้วัดในประเด็น 1. สาเหตุของโรค  2. สถานการณโรค 3. การติดตอ 4. อาการความรุนแรง
5. การรกัษา 6. การปองกันและควบคุมโรค (อาจครบหรือไมครบทุกประเด็นก็ได) 
            การจัดระดับความรูคิดจากคะแนนการทดสอบความรู ดังนี้  
   ระดับสูง    คะแนน  ≥ รอยละ 67  
   ระดับปานกลาง   คะแนน  = รอยละ 34 – 66.9  
   ระดับต่ํา    คะแนน  ≤ รอยละ 33.9 
             4.6 ความพึงพอใจตอการส่ือสารความเส่ียง หมายถึง  ภาพรวม/ความคิดเห็นของประชาชน
กลุมเปาหมายท่ีมีความพึงพอใจตอความรู  ขอมูลขาวสาร รูปแบบสื่อสารความเสี่ยงฯ ผานชองทาง การท่ีไดรับ
เก่ียวกับโรคหรือภัยสุขภาพท่ีหนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัดโดยมีความเห็นวา (1) มีประโยชน (2) นาสนใจ  
(3) เขาใจงาย (4) ถูกตอง (5) รวดเร็ว (6) พอเพียง  
            การจัดระดับความพึงพอใจ คิดจากคะแนนการทดสอบความพึงพอใจ ดังนี้  
   ระดับมาก   คะแนน  ≥ รอยละ 67  
   ระดับปานกลาง   คะแนน  = รอยละ 34 – 66.9  
   ระดับนอย   คะแนน  ≤ รอยละ 33.9 
            4.7 พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตัวของกลุมเปาหมาย ท่ี
ทําใหตนเอง ครอบครัว และชุมชน ไมเสี่ยงตอโรคหรือภัยสุขภาพท่ีหนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัด  
             การจัดระดับพฤติกรรมสุขภาพคิดจากคะแนนทดสอบ พฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้  
   ระดับเหมาะสมมาก  คะแนน  ≥ รอยละ 67  
   ระดับเหมาะสมปานกลาง  คะแนน  =  รอยละ 34 – 66.9  
   ระดับเหมาะสมนอย  คะแนน  ≤ รอยละ 33.9 
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                4.8 ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ( Enabling factors) ปจจัยเสริม (Reinforcing factors) หมายถงึ 
การดําเนินงานในดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสื่อสารความเสี่ยง ท่ีสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการ
ปองกัน ควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพท่ีหนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัดหนวยงาน 

5.  สูตรการคํานวณ : 
  5.1 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูระดับสูง    
   =  จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนความรูระดับสูงX 100  
                         ประชาชนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่ทําการสํารวจ  
  5.2  รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยงระดับมาก 
                   =  จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับสูงX 100  
                         ประชาชนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่ทําการสํารวจ  
  5.3 รอยละของประชาชนกลุมกลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมมาก 
                    =  

7.  เกณฑการใหคะแนน : 

จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมคีะแนนพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมมากX 100  
                           ประชาชนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่ทําการสํารวจ  
     5.4 ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 
เหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  
   = ข้ันตอนท่ี 1 + ข้ันตอนท่ี 2 + ข้ันตอนท่ี 3 + ข้ันตอนท่ี 4 + ข้ันตอนท่ี 5   

6.  เปาหมายความสําเร็จ :   ระดับท่ี 5 

ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 
เหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

ระดบัคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ 

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

 
เปาหมายความสําเร็จ  : ข้ันตอนท่ี 3 (รอบ 6 และ 9 เดือน) / ข้ันตอนท่ี 5 (รอบ 12 เดือน) 
 กําหนดเปนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

 
ข้ันตอน

ท่ี 
รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 1.1 มีการวิเคราะหความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ท่ี
รับผิดชอบ หรือ ตามบริบทปญหาในพ้ืนท่ี 
1.2 การกําหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ีตองการ 
1.3 แผนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือการปรับเปลี่ยน

แผนงานโครงการท่ีมีรายละเอียด
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
ดานการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

พฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑการใหคะแนน : 
     1.1 แผนงานโครงการท่ีมีรายละเอียดกิจกรรมและ
ระยะเวลาดําเนินการ ดานการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได 1 คะแนน 
     1.2 ไมมีแผนงานโครงการท่ีมีรายละเอียดกิจกรรม
และระยะเวลาดําเนินการ ดานการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได 0 คะแนน 

 
 

2 มีปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม ท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมท่ี
หนวยงานคัดเลือก เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม  
เกณฑการใหคะแนน : 
- มีปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม ได 1 คะแนน 
- ไมมีปจจัยเอ้ือหรือปจจัยเสริม ได 0 คะแนน 

มีสรุปการดําเนินงานการสราง
ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม ท่ีสอดคลอง
กับพฤติกรรมท่ีหนวยงานคัดเลือก 

3 ดําเนินการตามแผนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑการใหคะแนน : 
- มีการดําเนินงานตามแผนครบถวน ได 1 คะแนน (ท้ัง 6 
, 9 และ 12 เดือน) 
- มีการดําเนินงานตามแผนไมครบถวน ได 0.5 คะแนน 
- ไมมีการดําเนินงานตามแผน ได 0 คะแนน 

รายงานผลการดําเนินการตาม
กิจกรรมท่ีกําหนดในแตละไตรมาส
ตามเวลาท่ีกําหนด โดยมีการระบุ
ปญหา อุปสรรค และขอคนพบ 
 

4 มีผลการสํารวจความรูของประชาชนกลุมเปาหมายเรื่อง
โรคและภัยสุขภาพท่ีหนวยงานกําหนด 
เกณฑการใหคะแนน  

กิจกรรม 
หนวย
วัด 

ระดับการใหคะแนน 

รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายมีความ
เรื่องโรคและภัย
สุขภาพระดับสูง 

รอย
ละ 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
76 81 86 91 96 

  

1.สรุปรายงานผลการสํารวจการ
รับทราบและมีความรูเรื่องโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีหนวยงานกําหนด 
ของประชาชนกลุมเปาหมายฯ 
 

 มีผลการสํารวจความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยง
ของประชาชนกลุมเปาหมาย เรื่องโรคและภัยสุขภาพท่ี
หนวยงานกําหนด 
เกณฑการใหคะแนน  

กิจกรรม 
หนวย
วัด 

ระดับการใหคะแนน 

รอยละของประชาชน รอย 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1. สรุปรายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยง 
เรื่องโรคและภัยสุขภาพท่ีหนวยงาน
กําหนดของประชาชน
กลุมเปาหมาย  
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

กลุมเปาหมายมีความ
พึงพอใจตอการ
สื่อสารความเสี่ยง
ระดับมาก   

ละ 84 86 88 90 92 

 

 
 
 
 

5 มีผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพท่ีหนวยงานกําหนด 
ของประชาชนกลุมเปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

กิจกรรม 
หนวย
วัด 

ระดับการใหคะแนน 

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ท่ีมีพฤติกรรม
สุขภาพ
เหมาะสมมาก 

รอย
ละ 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 
74 76 78 80 82 

 

1. สรุปรายงานผลการสํารวจ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีหนวยงาน
กําหนด ของประชาชน
กลุมเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 

8.  รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

 

9.  แหลงขอมูล/วิธีจัดเก็บขอมูล :  จากรายงานของกลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

10. ความถี่ในการจัดเก็บ :  
          1. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 6 เดือน และแบบรายงาน SAR  
ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
          2. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 9 เดือน และแบบรายงาน SAR  
ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 
          3. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 12 เดือน และแบบรายงาน SAR 
ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
2556 2557 2558 

       ระดับความสําเร็จในการ

สื่อสารความเสี่ยงเพ่ือให

ประชาชนกลุมเปาหมายมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 

เหมาะสมในการปองกัน

ควบคุมโรค และภยัสขุภาพ 

ระดับ - -  
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1๑. ผูกํากับตัวช้ีวัด : 

           ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด      หมายเลขโทรศัพท                 E-mail 

๑. นางกาญจนา ยังขาว    081-9760141 k_yangkao@hotmail.com 

๒. นางเบญจมาศ   อุนรัตน  ๐๘๑-๒๖๖๐๓๐๘  benjamasunarat@yahoo.com 

 

1๒.  ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :   

         ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด     หมายเลขโทรศัพท                  E-mail 
๑. นายเชษฐ  ศาสตรใหม 081-7184190 chead2504@hotmail.co.th 
2. นางสรุางคนา แสงผล 081-5793932 paple121@hotmail.com 
๓. นางอรณิชา  เบลล   061-5249615 ae130513@yahoo.com 

 

1๓.  ผูประสานหนวยงาน : สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เบอรติดตอ : 0-2590-

3860 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๓  : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสราง Incident Command System ของ 
Emergency Operation Center ของ สคร. 

2.  หนวยวัด        : จํานวน (โครงสราง) 

3.  น้ําหนัก          :  5 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
4.1  Emergency Operation Center หมายถงึ ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดาน

สาธารณสุขระดับเขต ของสํานักงานปองกันควบคุมโรค ท่ีประกอบดวย 1 ) โครงสรางการบริหารสั่งการในการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน 2) ระบบสารสนเทศท่ีสามารถสงตอขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยทางสาธารณสุขท่ีไดรับ
การวิเคราะหประมวลผลแลว ไปยัง EOC เพ่ือแจงเตือนผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของในสวนกลาง และ
เพ่ือใชขอมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการตอบโตภาวะฉุกเฉินจนสามารถควบคุมโรคและภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

4.2  Incident Command System (ICS) หมายถงึ ระบบการบัญชาการเหตุการณในภาวะ
ฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข ของสํานักงานปองกันควบคุมโรค ไดแก โครงสรางการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน 
รวมท้ังบทบาทหนาท่ีของหนวยงานภายใต ICS, แนวทางการประสานงาน , การสงตอขอมูล , และสายการ
บัญชาการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ Emergency Operation Center ของสํานักงานปองกันควบคุม
โรค 

4.3  Incident Action Plan (IAP) หมายถงึ แผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ท่ีกําหนดข้ึนโดย
ผูบัญชาการเหตุการณรวมกับกลุมยุทธศาสตรภายใต ICS ท่ีกําหนดเปาหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร และ
วิธีการปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังหนวยงานท่ีนําไปปฏิบัติ 

5.  สูตรการคํานวณ :  นับจากข้ันตอนการดําเนินงานตามหัวขอท่ี 9 

6.  เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

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

๗.  รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสราง Incident 
Command System ของ Emergency Operation 
Center ของ สคร. 

ระบบ - 0 
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๘. รายละเอียดการดําเนินงาน : 

 
๙. เปาหมาย :  
 ข้ันตอนท่ี 1 - 5  สามารถดําเนินการไปพรอมๆ กันได ตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณ โดย 
 รอบ 3 เดือน ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 ได  
 รอบ 6 เดือน ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ได  
 รอบ 12 เดือน  ทุกหนวยงานและกรมควบคุมโรคดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 5 ได  
 

๑๐. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
๑๐.๑ รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน ในระบบ Estimates SM 

 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระดบั

คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมินผล 
1 สคร.ท่ี 1-13 จัดการอบรม ICS 

เบื้องตน สื่อสารและถายทอด
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานตาม
โครงสรางของ ICS ใหเจาหนาท่ีใน
หนวยงานรับทราบรอยละ 100 

1 - หลักฐานการประชุม รายชื่อตัวแทนหนวยงา
ท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนา ICS & EOC กรมควบคุมโรค 
 

2 ปรับแผนประคองกิจการ (Business 
Continuity Plan : BCP) ให
สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีตาม
โครงสราง ICS ท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ 
หมายเหตุ เนนการกําหนด core 
function และการจัดสรรกําลังคนใน
ภาวะฉุกเฉิน 

1 - หลักฐานการประชุม รายชื่อผูเขารวมประชุม 
/ อบรม ICS เบื้องตน (หลักสูตร ICS 9 ชั่วโมง) 
การชี้แจงบทบาทหนาท่ีตามโครงสราง ICS ของ
แตละ สคร. 
- แผนประคองกิจการท่ีไดรับการแกไข
ปรับปรุงและผูอํานวยการสํานักใหความ
เห็นชอบ 

3 รอยละ 50 ของนักวิชาการ
สาธารณสุขแตละหนวยงาน 
(ขาราชการและพนักงานราชการ) รวม
ปฏิบัติงาน Situation awareness 
team  : SAT หรอื Joint 
investigation team (JIT)  

1 - รายชื่อนักวิชาการท่ีรวมปฏิบัติงาน  
Situation awareness team (SAT) และ 
Joint investigation team (JIT) 
 

4 รวมปฏิบัติงานตามโครงสรางและ
ระบบ ICS ในการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขไดทุก
เหตุการณท่ีมีการยกระดับ EOC  

1 - Incident Action Plan ของเหตุการณท่ีมี
การยกระดับ EOC ท่ีกําหนดวิธีปฏิบัติการ 
พรอมท้ังขอสั่งการไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

5 EOC สคร. ควบคุมเหตุการณไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวใน IAP ไดไม
นอยกวารอยละ 50 ของเหตุการณท่ี
มีการยกระดับ EOC 

1 - วัดจากเปาหมายท่ีกําหนดไวใน IAP  
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๑๑. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
ไตรมาสท่ี 3  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559  
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559  

๑๒. ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
 ระดับกรม : 

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
น.พ. ธนรักษ ผลิพัฒน 
ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา 

0 2590 1776 kepidem@gmail.com 

 ระดับหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

           ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด      หมายเลขโทรศัพท                 E-mail 

๑. นางกาญจนา ยังขาว    081-9760141 k_yangkao@hotmail.com 

๒. นางนันทนา แตประเสริฐ    085-6116728 nancy.tae@gmail.com 

๑๓.  ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :   

 ระดับกรม : 
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

น.พ.เจษฎา  ธนกิจเจริญกุล 
นายแพทยชํานาญการ 

0 2590 1786 jessajezzy@hotmail.com 

น.ส.ประภาศรี  สามใจ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

0 2590 1786 Pat172012@gmail.com 

นายวัชรพล  สีนอ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

0 2590 1786 k._.jung@hotmail.com 

น.ส.ศิณีนาถ  กุลาวงศ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

0 2590 1786 Nuy_phnu@hotmail.com 

น.พ.เจษฎา  ธนกิจเจริญกุล 
นายแพทยชํานาญการ 

0 2590 1786 jessajezzy@hotmail.com 

 ระดับหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

         ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด     หมายเลขโทรศัพท                  E-mail 
๑. นางอินทฉัตร สุขเกษม เบอรโทร   089-6871900 inchat_09@hotmail.com 
๒. น.ส.จนัทรา กฤษณสวุรรณ 086-8750797 amm_k2001@yahoo.com 
๓. นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 091-0164756 oil_n2001@hotmail.com 
๔. นายวิวัฒน สังฆะบุตร 089-5739355 ph_academics@hotmail.com 

๑๔. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตวัช้ีวดั :  
๑๔.๑ สํานักระบาดวิทยา 
๑๔.๒ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-13 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา  ปงบประมาณ 255๙ 

มิติที่ 1 :  ดานประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกรมควบคุมโรค และ
ภารกิจหลักของหนวยงาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.๓ กลุมตัวชี้วัดท่ีหนวยงานเพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลักของหนวยงาน 

๑. ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๑ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI 

team) เขตสุขภาพท่ี ๙    

๒. หนวยวัด          : ระดับ 

 3. น้ําหนัก            : 10 

4. คําอธิบายตัวช้ีวัด      :  
การดําเนินงานทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน  หมายถึง  การดําเนินการโดยมีแผนงาน การจัดการ

ทีม สถานการณและขอมูล การจัดการจุดเสี่ยงตอการบาดเจ็บทางถนน การใหความรูและประชาสัมพันธ การ
สอบสวนการบาดเจ็บทางถนนและจํานวนการเสียชีวิต จํานวนอาสาสมัครท่ีสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน
อุบัติเหตุทางถนน การเฝาระวังการบาดเจ็บในชุมชนหรือหนวยงานหรือองคกร และสรุปผลการดําเนินงาน 

RTI team หมายถึง ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน เขตสุขภาพท่ี 9 ประกอบดวย 4 ระดับ ไดแก 
ระดับพ้ืนฐาน (basic), ระดับดี (good), ระดับดีมาก (excellent) และระดับยอดเยี่ยม (Advanced) 
  คณะกรรมการประเมิน (RTI team) หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีประเมินทีม
ปองกันการบาดเจ็บทางถนน เขตสุขภาพท่ี 9 
 จุดเสี่ยง หมายถึง ลักษณะ/สภาพจุดเสี่ยง จุดอันตรายท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ  เชน ถนนเปนหลุม เปนบอ

ทางโคง ทางรวม ทางแยก ไมมีแสงสวาง ฯลฯ เขตสุขภาพท่ี 9 

 ประชากรกลุมเปาหมาย : ประชาชนเขตสุขภาพท่ี 9 ทุกกลุมอายุ 

5. สูตรคํานวณ : คิดคะแนนเปนความสําเร็จ โดยพิจารณาจากท่ีดําเนินการ ครบท้ัง 5 ข้ันตอน ระดับเขตสุขภาพ    
 และข้ันตอนท่ี 5 ดูจํานวน RTI team ในป พ.ศ. 2559 ใหคะแนน    

    เกณฑเปาหมาย : 5 ข้ันตอน จํานวน RTI team ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนน/
เขต 

จาํนวน RTI team (ทีม) 
๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 

๙ ๑-3 4-6 7-9 10-12 ≥13 

 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/excellent�
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6. เกณฑการประเมิน : 

ระดบัคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ(Milestone) 

ข้ันตอนท่ี๑ ข้ันตอนท่ี๒ ข้ันตอนท่ี๓ ข้ันตอนท่ี๔ ข้ันตอนท่ี๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

 
7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : วัดเปนปงบประมาณ 
 
8. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานทีมปองกันการ
บาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพท่ี ๙    

ระดับ ตัวชี้วัดใหม 

9. รายละเอียดการดําเนินการ : กําหนดเปนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน คา
คะแนน 

เอกสารประกอบการประเมิน 

๑ - จัดทําสถานการณการบาดเจ็บและตาย
จากการจราจรทางถนนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
(0.5 คะแนน) 
 
- ผลักดันสนับสนุนใหจังหวัดและหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บทาง
ถนน (0.5 คะแนน) 

๑ - รายงานสถานการณการบาดเจ็บและ
ตายจากการจราจรทางถนนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
- เอกสารการประชุมพัฒนาการจัดทํา
แผนท่ีจุดเสี่ยงเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
จราจร ระดับอําเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ
ท่ี ๙ (0.5 คะแนน) 
- เอกสารประชาสัมพันธการรับสมัคร 
RTI team แจง สสจ. 4 แหง  
(0.5 คะแนน) 

๒ -จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน
และทีมประเมิน (RTI team) เขตสุขภาพท่ี 
๙  (0.5 คะแนน) 
 
- จัดทําแผนปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนการ

๑ - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินทีม
ปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI 
team) ระดับเขต ระดับจังหวัด เขต
สุขภาพท่ี ๙  พรอมแจงเวียนหนังสือ
คําสั่งฯระดับ สสจ. ๔ แหง  
- แผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการ
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน คา
คะแนน 

เอกสารประกอบการประเมิน 

ดําเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน 
(RTI team) เขตสุขภาพท่ี ๙ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ (0.5 คะแนน) 

ดําเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทาง
ถนน (RTI team) เขตสุขภาพท่ี ๙ ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

๓ - ชี้แจงเกณฑการประเมิน RTI team 4 
ระดับ
(basic/good/excellent/advanced) 
(0.5 คะแนน) 
 
- สนับสนุนหนวยงานภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI 
team) เขตสุขภาพท่ี 9 
(0.5 คะแนน) 

๑ - หลักฐานแสดงการถายทอดการชี้แจง
เกณฑการประเมิน RTI team 4 ระดับ 
(basic/good/excellent /advanced) 
ไดแก รายงานการประชุม ภาพกิจกรรม 
 
- หลักฐานแสดงการสนับสนุน
ดําเนินการการปองกันการบาดเจ็บทาง
ถนน 

๔ 
 

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทีม
ปองกันการบาดเจ็บทางถนนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ (0.5 คะแนน) 
 
 
- ประเมินทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน 
(RTI team) เขตสุขภาพท่ี 9 (0.5 คะแนน) 
 
 
 

๑ - สรุปผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานทีมปองกันการบาดเจ็บทาง
ถนนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบพรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ เสนอ
ผูบริหาร 
-เอกสารการประเมินทีมปองกันการ
บาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขต
สุขภาพท่ี 9  
-เอกสารประกาศผลการประเมินทีม
ปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) 
เขตสุขภาพท่ี 9 

๕ - สรุปผลการดําเนินงานทีมปองกันการ
บาดเจ็บทางถนนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขต
สุขภาพท่ี 9 (0.5 คะแนน) 
- จํานวน RTI team เขตสุขภาพท่ี ๙ ท่ี
ไดรับการประเมินตามเกณฑ ดังนี้ (0.5 
คะแนน) 

  

คะแนน/เขต จาํนวน RTI team (ทีม) 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

จํานวน RTI 
team เขต
สุขภาพท่ี 9 
ท่ีไดรับการ
ประเมิน 

๑-3 4-6 7-9 
 

10-
12 

≥13 

๑ - รายงานสรุปผลการดําเนินงานทีม
ปองกันการบาดเจ็บทางถนนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเขตสุขภาพท่ี 9 พรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ เสนอ
ผูบริหาร 
- จํานวน RTI team เขตสุขภาพท่ี ๙ ท่ี
ไดรับการประเมินตามเกณฑ ดังนี้  
-จํานวน ๑-๓ ทีม (๐.๑ คะแนน) 
-จํานวน ๔-๖ ทีม (๐.๒ คะแนน) 
-จํานวน ๗-๙ ทีม (๐.๓คะแนน) 
-จํานวน ๑๐-๑๒ ทีม (๐.๔ คะแนน) 
-จํานวน ≥ ๑๓ ทีม (๐.๕ คะแนน) 
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10. เปาหมายการดําเนินงาน : 
   รอบ 6 เดือน  ดําเนินการไดข้ันตอน 3 
   รอบ 9 เดือน  ดําเนินการไดข้ันตอน 4   
   รอบ 12 เดือน    ดําเนินการไดข้ันตอน 5 

11.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :   
 วิธีการจัดเก็บขอมูล : เอกสารการดําเนินงานในแตละข้ันตอน   

 แหลงขอมูล : แผนงานโครงการโรคไมติดตอ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
12.  ความถี่ในการจัดเก็บ :  
          1. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 6 เดือน และแบบรายงาน SAR  
ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
          2.  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 9 เดือน และแบบรายงาน SAR  
ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 
         3.  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของ รอบ 12 เดือน และแบบรายงาน SAR  
ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 

๑3. เอกสารสนับสนุน : 
1. แนวทางการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนในแตละระดับ (basic/good/excellent 
/advanced) 
๒. แนวทางการปองกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข 
๓. สื่อสิ่งพิมพ : สถานการณอุบัติเหตุทางถนน รายงานทางวิชาการ 
๔. เปาหมายการดําเนินงานแตละไตรมาสของเขตบริการสุขภาพ 
ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี website ของสํานักโรคไมติดตอ และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ 
นครราชสีมา 

๑4. ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

๑. นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร ๐๙๒-๙๖๙๓๔๕๔ teerawat_๙๙@yahoo.com 
๒. แพทยหญิงผลิน กมลวัทน 084-6056710 phalin1@hotmail.com 
๓.นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ   ๐๘๑-๒๖๔๘๗๗๐ pookprempree@hotmail.com 

 
๑5. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
๑.นายกฤศ เรียงไธสง    ๐๘๑-๐๗๖๘๐๒๙ ohoh๙๗๘๔@hotmail.com 
๒.นายบารเมษฐ ผมคํา   ๐๘๕-๖๓๑๐๐๒๐ anuwat_asut@hotmail.co.th 

 

๑6. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตวัช้ีวดั : แผนงานโครงการโรคไมติดตอ สํานักงานปองกันควบคุม
โรคท่ี ๙ 
 
 

mailto:anuwat_asut@hotmail.co.th�
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๑7.ผูประสานตัวช้ีวัดระดับจังหวัด เขตสุขภาพท่ี ๙ 
1.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
นายวีรชน เกลียวกลม เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
โทร 089-2559308 044-465010 ตอ209  veerachon_k@hotmail.com 
2.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
นางนิภาภรณ  นิรัตนพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ    
โทร 081 5983872  โทรสาร 044836826 ตอ 505  โทร  044836826 ตอ 502 

 Nipaporn.t53@gmail.com 
3.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
นางเทียนทอง บุญยรางกูร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมงานควบคุมโรค   
โทร 044-601057 โทร 081-5475633  
Burirum.ems1669@gmail.com 
4.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
นางอนงค มณีศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
โทร. 098-2466919 044-518403 ตอ218   โทรสาร. 044-520645 

 am1669surin@gmail.com 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๒   :ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรคพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอน้ําดี ในประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป 

2. หนวยวัด   : ระดับ 

3. น้ําหนัก   : 10 

4.คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
4.1 ความชุกการติดเช้ือพยาธิใบไมตับในหมูบานเส่ียง    คือ รอยละของการตรวจพบพยาธิใบไมตับ

ในประชาชน 15 ปข้ึนไปในหมูบานเสี่ยงท่ีกําหนด 12 หมูบาน จ.นครราชสีมา ไดแก อ.บัวใหญ ประทาย สีดา 
จ.บุรีรัมย ไดแก อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บานกรวด อ.สตึก อ.หนองก่ี จ.สุรินทร ไดแก อ.จอมพระ อ.รัตนบุรี  
อ.ศีรขรภูมิ  จ.ชัยภูมิ อ.ภัคดีชุมพล ภูเขียว  

4.2 ฐานขอมูล CASCAP  คือ   โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในภาค
ตะวันออกเฉียง( Cholangiocarcinoma Screening  and Care  Program :CASCAP) 

4.3  สนับสนุนการปองกันควบคุมโรคโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในกลุมเปาหมาย ตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค   คือกิจกรรม ในแผนงานโครงการท่ี สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัด
นครราชสีมาดําเนินการ ตามบริบทของพ้ืนท่ี หรือ ตามกรอบมาตรการท่ีกรมกําหนดและถายทอดมา เชน  

           1) สนับสนุนและรวมสํารวจความชุกพยาธิใบไมตับ พยาธิปากขอ และพฤติกรรมสุขภาพ  
           2) รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบฐานขอมูล  ( Cholangiocarcinoma Screening  and 

Care  Program :CASCAP)  
          3) ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด   
          4) อบรมพนักงานจุลทัศนากรหลักสูตรจุลทัศนากรใหม/ฟนฟู   
          5) จัดใหจังหวัดในพ้ืนท่ีเสี่ยงมีหมูบานตนแบบอยางนอย 1 หมูบาน หรือ 1โรงเรียน  เปนตน 

5.สูตรการคํานวณ :  
5.1 นับจากข้ันตอนการดําเนินงานตามหัวขอท่ี 9 
5.2 อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับในประชากรในแตละจังหวัด ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีลดลงรอยละ 2

เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา    
คํานวณไดจาก                                         
                           (Prevalence rate 2559 - Prevalence rate 2558 ) x100 
      Prevalence rate 2558 
Prevalence rate 2559  ไดจากการขอ 4.1 รอยละของการตรวจพบพยาธิใบไมตับในประชาชน 

15 ปข้ึนไปในหมูบานเสี่ยงท่ีกําหนด 12 หมูบาน จ.นครราชสีมา อ.บัวใหญ ประทาย สีดา จ.บุรีรัมย อ.เฉลิม
พระเกียรติ บานกรวด สตึก หนองก่ี จ.สุรินทร อ.จอมพระ รัตนบุรี  ศีรขรภูมิ  จ.ชัยภูมิ อ.ภัคดีชุมพล ภูเขียว  

Prevalence rate 2558 ไดจากฐานขอมูลเดิมท่ีดําเนินการสุมสํารวจเม่ือป พ.ศ. 2557 เทากับรอย
ละ 11 

6.เกณฑการใหคะแนน :  
  กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน แบบ Hybrid พิจารณา

จากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้  
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ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ(Milestone) 

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

 
7.เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : (ไมมี) 
 
8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ในประชาชน
อายุ 15 ปข้ึนไป 

ระดับ รอยละ 
11.76 
 

ไมมี 
 

ตัวชี้วัด
ใหมป 
2559 

 

9 . รายละเอียดการดําเนินงาน : 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินการ 
ระดบั

คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ติดตามงาน 

1 ทบทวน วิเคราะหสถานการณโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี และผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมาพรอมปญหา อุปสรรค 
และแนวทางแกไขปญหา 

1 รายงานการทบทวนวิเคราะห
สถานการณโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดี พรอมขอเสนอแนะ 

2 จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและแกไข
ปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 
 

1 - เอกสารแผนงาน/โครงการ
สนับสนุนการปองกันควบคุมโรคและ
แกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดี 
- หลักฐานสรุปการชี้แจง/ถายทอด 
แนวทาง การดําเนินงานฯในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

3 สนับสนุนการปองกันควบคุมโรคโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในกลุมเปาหมาย 
ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค  

1  - เอกสาร/หลักฐานท่ีบงชี้ถึงการ
ดําเนินการสนับสนุนการปองกัน
ควบคุมโรคและแกไขปญหาโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 
ตามกิจกรรมท่ีกําหนด   
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินการ 
ระดบั

คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ติดตามงาน 

 
4 ติดตามผลการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค

โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

1 สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอน้ําดีในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ปญหาอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ 
เสนอผูบริหาร 

5 จังหวัดท่ีมีอัตราความชุก (Prevalence 
rate) ของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ใน
ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไปลดลง 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

 <0.5 
% 

<0.7
% 

<0.9
% 

<1% <2% 

 

1 สรุปผลการประเมินจังหวัดท่ีมีอัตรา
ความชกุ (Prevalence rate) ของผู
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ในประชาชน
อายุ 15 ปข้ึนไปนอยกวารอยละ 2 
เม่ือเทียบกับอัตราความชุกในปท่ีผาน
มาเสนอผูบริหาร (0.5 คะแนน)  
 

 
10. เปาหมายการดําเนินงาน : 
      รอบ 6 เดือน    ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 3  แลวเสร็จ 
      รอบ 9  เดือน   ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 4 แลวเสร็จ 
      รอบ 12 เดือน ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 5 แลวเสร็จ 
 
11. แหลงขอมูลและวิธีการจัดเก็บ : จาก สคร. 9 นครราชสีมา 
 1. หนวยงานรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดมีนาคม 2559) และแบบ
รายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 

2. หนวยงานรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดมิถุนายน 2559) และ
แบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 
 3 . หนวยงานรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดกันยายน 2559) และ
แบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559   
 
12. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  รายงานความกาวหนาการดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 2  ภายในวันท่ี 25 มีนาคม   2559 
ไตรมาสท่ี 3  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 255 9 
ไตรมาสท่ี 4  ภายในวันท่ี 25 กันยายน 255 9 

 
13. แบบฟอรมท่ีใชในการดําเนินการจัดเก็บขอมูล :  ไมมี 

 

 

 



 

     คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ ๒๕๕๙ หนา 61 

 

14 .ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด : 
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E mail 

นายธีรวัฒน วลัยเสถียร 
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 
๙ จังหวัดนครราชสีมา 

0929693435 teerawat_99@yahoo.com 

นางนันทนา แตประเสริฐ 
หัวหนากลุมปฏิบัติการฯ 

0856116728 nancy.tae@gmail.com 

 

15.ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : 
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E mail 

นายธนเดช สัจจวัฒนา 080 7299455 tanadach1402@gmail.com 

นายวิวัฒน  สังฆะบุตร 0885831773 watisung@gmail.com 

นายสมาน  มวนโคกสูง 0810679291 muankhoksung@yahoo.com 

นายทรงพล คําภีรบัญญัติ 0878680279   Songpolvbd5334@hotmail.com 

นายอชิรวินท  ศรีสระนอย 0899486823  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 มิติท่ี 2 มิติรอยละของระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ น้ําหนักในการ
คํานวณผลคะแนนรอยละ 10 

๒.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจและไม
พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน  
 
 
 
 
 
 

๒.๒ ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 2.1   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑมี
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน 

2.  หนวยวัด    :  ระดับ   

3.  น้ําหนัก   :  ๕ 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด  :   
 ๔.๑  ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ หมายถึง  กลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑหลักมีความเห็นวา
ไดรับประโยชนจากผลิตภัณฑหลักของหนวยงานหรือมีการนําผลิตภัณฑหลักไปใชประโยชน  
 
5.  สูตรการคํานวณ : 

จํานวนกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน   X 100 
                  จํานวนกลุมลูกคาหรือผูใชกลุมผลิตภัณฑหลักจากการสอบถามท้ังหมด 
 
6.  เปาหมายความสําเร็จระดับกรม :  รอยละ 95 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
เปาหมาย (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใช
ผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
หลักของหนวยงาน 

รอยละ 80 80 80 85 95 

 

 
7. เปาหมายความสําเร็จระดับระดับ สคร.  :  ระดับ 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
เปาหมาย (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
       ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ใหกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑหลักที่
เก่ียวของมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑหลัก
ของหนวยงาน 

ระดบั 4 5 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ 255๙ 

มิติที่ 2 :  ดานคุณภาพการใหบริการ 
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8. เกณฑการใหคะแนนระดับ สคร. :  
8.1 ความสําเร็จสําเร็จของการดําเนินงาน ระดับ สคร. แบงเปน 5 ข้ันตอน 

คะแนน 
ความสําเร็จ 

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

 
9. ข้ันตอนการดําเนินการ :  
โดยท่ี : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอน

ท่ี 
รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 กําหนดลูกคาเปาหมาย (ผูท่ีมีบทบาทหลัก
ในการดําเนินการปองกันควบคุมโรค) เพ่ือ
ทําการวิเคราะหความตองการใชผลิตภัณฑ
ควบคุมโรค 

- หนวยงานจัดสงแบบรายงานผลงานตาม
ยุทธศาสตรท่ี 2 ระบุผลการวิเคราะหลูกคาเปาหมาย
รายชื่อผลิตภัณฑหลักท่ีทําการประเมินความพึง
พอใจ ป 2559 สงขอมูลมายังผูจัดเก็บท่ี  

strategy-2@hotmail.com    
- รายงาน SAR ในระบบ Estimate SM ภายในวันท่ี 
25 ธันวาคม 2558 

2 กําหนดผลิตภัณฑหลักท่ีจะทําการสํารวจ
ความพึงพอใจโดยผลิตภัณฑหลักตอง
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน ดังระบุใน
หมายเหตุ * 

3 จัดทําแผนงานประเมินความพึงพอใจของ
กลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑหลัก โดย
ใชแบบประเมินท่ีสามารถระบุไดวาผูใช
ผลิตภัณฑพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตามท่ี
กรมฯแนะนํา และใหมีจํานวนผูประเมินมาก
พอท่ีจะเปนตัวแทนกลุมลูกคาหรือผูใช
ผลิตภัณฑ 

-รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 
6 เดือน ในแบบรายงาน SAR ระบบ Estimate SM 
ภายในวันท่ี  (สิ้นสุด 25 มีนาคม 2559) 
หมายเหตุ  ** แนะนาํใหใชแบบฟอรมในการ
ประเมินความพึงพอใจท่ีกําหนดในยุทธศาสตรท่ี 2 
(จํานวนผูประเมิน แนะนําใหใช 190-200 คน) 

4 - ดําเนินการตามแผนประเมินความพึงพอใจ
ของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑหลักท่ี
ระบุในแผนงานในรอบป ( 0.5 คะแนน) 
- ดําเนินการวิเคราะหความพึงพอใจและ
ความไมพึงพอใจในผลิตภัณฑหลักและแนว
ทางการปรับปรุงผลิตภัณฑหากมีการผลิตใน
อนาคต (0.5 คะแนน) 

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ  
  รอบ 9 เดือน(สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2559)  
  ในแบบรายงาน SAR ระบบ Estimates SM 
  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 
 

5  -  จัดทําสรุปรายงานสิ่งท่ีลูกคาพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจและสิ่งท่ีควรปรับปรุงสําหรับ
ผลิตภัณฑหลักแตละชิ้นท่ีทําการประเมิน 

-  หนวยงานจัดสงแบบรายงานผลงานตาม  
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงขอมูลมายังผูจัดเก็บท่ี   
strategy-2@hotmail.com (สิ้นสุด 25 กันยายน 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

ดําเนินการ 
-  คาเฉลี่ยสัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุม
ผูใชผลิตภัณฑหลักท่ีมีความพึงพอใจท่ีมีการ
ประเมินท้ังหมด 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละ 91 92 93 94 95  

2559) 
 -  สรุปรายงานสิ่งท่ีลูกคาพึงพอใจและสิ่งท่ีไม
พอใจและสิ่งท่ีควรปรับปรุงสําหรับผลิตภัณฑหลัก
แตละชิ้นท่ีทําการประเมิน (สิ้นสุด 25 กันยายน 
2559) 
 - พรอมสงเลมผลิตภัณฑหรืออิเล็คโทรนิกไฟล  
 ท่ีทําการประเมินความพึงพอใจ มาท่ี   
 strategy-2@hotmail.com 
- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการรอบ 
12 เดือน ในรายงาน SAR  ระบบEstimates SM 
(สิ้นสุด 25 กันยายน 2559) 

 หมายเหตุ * 1. ตองมีผลิตภัณฑหลักท่ีสนับสนุนงานท่ีเปนจุดเนนอยางนอย 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑหลักท่ีทํา
การประเมินความพึงพอใจท้ังหมด 
       2. สัดสวนของผลิตภัณฑหลักท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นและไดมาตรฐาน ท่ีทําการประเมินความพึง
พอใจมีจํานวนอยางนอยรอยละ 30 ของผลิตภัณฑหลักในป 2554-2558 
 
๑๐. เปาหมายการดําเนินการ : 
 ๑๐ .1  ดําเนินการไดขอท่ี  1  และ 2 ในไตรมาสท่ี 1 (25 ธันวาคม 2558)  
 ๑๐.2  ดําเนินการไดขอท่ี  3  ในไตรมาสท่ี 2 (25 มีนาคม 2559)  
 ๑๐.3  ดําเนินการไดขอท่ี  4  ในไตรมาสท่ี 3 (25 มิถุนายน 2559)  
 ๑๐.4  ดําเนินการไดขอท่ี  5  ในไตรมาสท่ี 4 (25 กันยายน 2559)  
 
11. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 

สัดสวนของผลิตภัณฑของกรมฯท่ีเขาถึงกลุม
ลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑหลักและ
องคกร  ท่ี เก่ียวของ 

รอยละ 100 - - - 

สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใช
ผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑหลัก
ของหนวยงาน 

รอยละ 81.10 86.10 90.80 93.22 

 
12. แหลงขอมูล : 
 กลุมพัฒนาวิชาการ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา  
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13. วิธีการจัดเก็บขอมูล :   
  13.1 หนวยงานจัดสงแบบรายงานผลงานตามยุทธศาสตรท่ี 2 มายังผูจัดเก็บขอมูลภายในวันท่ี  25 
ธันวาคม  2558โดยแนบ file สงมาท่ี strategy-2@hotmail.com และแบบรายงาน SAR ในระบบ 
Estimates SM ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 
   13.2  รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 25 มีนาคม 2559) ในแบบ
รายงาน SAR ระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
   13.3 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 9 เดือน(สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2559) ในแบบ
รายงาน SAR ระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 
   13.4 หนวยงานจัดสงแบบรายงานผลงานตามยุทธศาสตรท่ี 2  มายังผูจัดเก็บขอมูล โดยแนบ file สงมา
ท่ี strategy-2@hotmail.com และรายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการรอบ 12 เดือน ในแบบ
รายงาน SAR ระบบ Estimates SM (สิ้นสุด 25 กันยายน 2559) และ 
   13.5 สรุปรายงานสิ่งท่ีลูกคาพึงพอใจและสิ่งท่ีไมพอใจและสิ่งท่ีควรปรับปรุงสําหรับผลิตภัณฑหลักแตละ
ชิ้นท่ีทําการประเมิน พรอมสงเลมผลิตภัณฑหรืออิเล็คโทรนิกไฟลท่ีทําการประเมินความพึงพอใจ มาท่ี
strategy-2@hotmail.com  (สิ้นสุด 25 กันยายน 2559) 
 
14. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  
  14.1 หนวยงานจัดสงตามขอกําหนดในขอ 13  
      14.2 รายงานความกาวหนา ตามรายไตรมาส  
 
1๕. ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
 
           ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด      หมายเลขโทรศัพท                 E-mail 
๑. น.ส.สุชัญญา มานิตยศิริกุล    ๐๘๖-๖๔๘๖๓๓๘ suchanyadpc5@gmail.com 

 
1๖.  ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :   
 
         ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด     หมายเลขโทรศัพท                  E-mail 
๑. นางญาดา โตอุตชนม  ๐๘๙-๘๔๕๕๔๑๔ pooky6833@gmail.com 
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แบบสอบถามเรื่อง การใชประโยชนความพึงพอใจและความไมพึงพอใจตอ……ชื่อผลิตภัณฑ.……  

 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเรื่องการใชประโยชนความพึงพอใจและความไมพึง

พอใจตอ………………………….. ขอมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของ.................................. 

สวนท่ี 1  โปรดกรอกขอความลงในชองวางหรือใสเครื่องหมาย  ในชองคําตอบตามความคิดเห็นของทาน   

1. ขอมูลท่ัวไป (ปรับเลือกตามความตองการ , option) 
 
เพศ  [   ] หญิง    [   ]ชาย 

 

อายุ  [   ] ต่ําวา 25 ป            [   ] 26 – 35 ป   

                     [   ] 36 – 45 ป   [   ] 46 – 55 ป   

[   ] มากกวา 55 ปข้ึนไป 

 

วฒุกิารศึกษา 

[   ] ต่ํากวาปริญาตรี              [   ] ปริญญาตรี                 

[   ] สูงกวาปริญาตรี 

 

ตําแหนงงาน 

[   ] แพทย   [   ] พยาบาล                   

[   ] นักวิชาการ               [   ] นักวิทยาศาสตร 

                               [   ] อ่ืนๆ ระบุ...................   

หนวยงาน 

[   ] สสจ.     [   ] สสอ.                         

[   ] โรงพยาบาล                 [   ] รพสต 

[   ] อปท.   [   ] อ่ืนๆระบุ................ 
 

            ทานทํางานในตําแหนงปจจุบัน เปนระยะเวลา...................ป  
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2. ขอมูลการใชประโยชน  

ใสรูปหรือชื่อผลิตภัณฑ (option) 

 

 

 

 

1. ทานเคยเห็น/เคยไดยิน/เคยทราบ........................... มากอนหรือไม  
 

2. ทานเคยใช............../อาน.............../เขารวม.................. หรอืไม  
 
                 [   ] เคย     [   ] ไมเคย 

          (ตองมีขอถามขอใดขอหนึ่งหรือท้ังสองขอขางตน , Compulsory) 
 

3. ทานไดรับ .....ผลิตภัณฑ.........เม่ือใด ระบุ (เดือน/ป)……………. (option) 
 

4. ทานไดรับ ...ผลิตภัณฑ... โดยวิธีการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (option) 
  [   ] สืบคนเอง                [   ] เขารวมอบรม/ประชุม 

[   ] ไดรับตอจากเพ่ือน/คนรูจัก [   ] ไดรับแจกจากการทํางานปกติ 
[   ] ไดรับทางไปรษณีย  [   ] ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด         
[   ] อ่ืนๆ.......................................  
   

5.  ทานไดประโยชนจาก .........ผลิตภัณฑ.................ในเรื่องใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (Compulsory) 
[   ] ไมไดประโยชน   (Compulsory)                               
[   ] ติดตามขอมูลขาวสาร  [   ] สืบคนขอมูล                           [   ] อางอิง  
[   ] เผยแพร                          [   ] ใชเปนแนวทางในการทํางาน      [   ] ใชในการดําเนินชีวิต                              
[   ] ใชเปนตัวอยางในการสรางผลิต  
[   ] อ่ืนๆ……………….............…….                    

 
 
 
 
 
 
 

รูป 
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สวนท่ี 2  แบบสอบถามสวนนี้ เปนการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของทานตอผลิตภัณฑ โดย
ความหมายของระดับความพึงพอใจ มีดังนี้  

o หมายถึง ไมทราบ หรือไมตอบ    
1 หมายถึง พอใจนอยท่ีสุด  2 หมายถึง พอใจนอย     
3 หมายถึง พอใจมาก   4 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด  

และหากไมพึงพอใจใหในประเด็นใด โปรดระบุขอความหรือเครื่องหมาย  ในชอง ไมพงึพอใจ  
1. ทานพึงพอใจเรื่องใดจาก...........ชื่อผลิตภัณฑ ........................ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
ไมพงึพอใจ 
(ใหระบุ) 

4 
พอใจมาก

ท่ีสุด 

3 
พอใจ
มาก 

2 
พอใจ
นอย 

1 
พอใจนอย

ท่ีสุด 

0 
ไมทราบ/
ไมตอบ 

1. ความพึงพอใจตอเนื้อหา (Compulsory)       
– มีความเปนปจจุบัน       
– สอดคลองตามวัตถุประสงค       
– ตรงตามความตองการของทาน       
– ครบถวนตามความตองการ       
– เขาใจงาย       
– มีความถูกตองตามหลักวิชาการ       
– ลําดับเนื้อหาตอเนื่อง       

2. ประโยชนท่ีไดรับจากบริการ/ผลิตภัณฑ 
(Compulsory) 

      

– ประโยชนท่ีไดรับในปจจุบัน       
– ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต       

3. รูปแบบของผลิตภัณฑ  (option)       
กรณีหนังสือเอกสาร กรณีหลักสูตร/อบรม       

ปกนาสนใจ ชื่อนาสนใจ       
– ขนาดตัวอักษรอาน

งาย 
– กิจกรรมเหมาะสม

กับทานและ
ผูเขารวม 

      

– ขนาดรูปเลม – ระยะเวลาเหมาะสม
กับทานและ
ผูเขารวม 

      

– ภาพประกอบ
สอดคลองกับเนื้อหา 

– กิจกรรมสอดคลอง
กับเนื้อหา 

      

4.โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจในระดับใด 
(option) 
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สวนท่ี 3 
ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง...............ผลิตภัณฑ................ดังนี้  

• ดานเนื้อหา.......................................................................................................................................... 

• ดานรูปแบบ....................................................................................................................................... 
ทานตองการผลิตภัณฑอะไรอีกบาง จากกรมควบคุมโรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
กรุณาสงแบบสอบถามกลับมาท่ี  
ชื่อ.............................  
ท่ีอยู.......................................................... 
หมายเลขโทรศัพท.............................. 
E-mail : …………………………………………….......... 
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ตัวอยาง 

 

รายงานผลการ.............ความพึงพอใจผลิตภัณฑกลุมที่..... 

ชื่อผลิตภัณฑ..........................................  
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ชื่อหนวยงาน................................................................  

 

ประจําปงบประมาณ 255๙ 

คํานํา 

 

ผลิตภัณฑท่ี...................(ใหระบุชื่อผลิตภัณฑ)..........................เปนผลิตภัณฑเก่ียวกับ

.................................................................... งบประมาณ.......................... มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ

..........................................  โดยผลิตภัณฑ..........ประจําป............(ใหระบุชื่อผลิตภัณฑ)............................ 

มีวัตถุประสงค หลักคือ  ( ใหระบุวัตถุประสงคของผลิตภัณฑ ) ซึ่งจะเปนประโยชน  ( ใหระบุประโยชนท่ีคาดวา

จะไดรับ ) ตอไป 
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สารบัญ 

 

เร่ือง           หนา  

1. บทนํา .............................................................................................................................................  
2. เครื่องมือท่ีใชวัด......ผลิตภัณฑ ........................................................................................................  
3. ผลการวิเคราะห ..............................................................................................................................  
4. สรุปและขอเสนอแนะ .....................................................................................................................  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

 ( ใหนําเนื้อหาจากผลิตภัณฑมาเขียน )  

1.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ 
1.2 วัตถปุระสงค 
1.3 ประชากรเปาหมาย 
1.4 ขนาด/จํานวนลูกคาท่ีจะทําการวัด 
1.5 การสุมตัวอยาง 
1.6 ระยะเวลาดาํเนนิการ 
1.7 ขั้นตอนการดําเนินการสรางผลิตภัณฑ (ขึ้นอยูกับขั้นตอนการดําเนินงานตาม

มาตรฐาน) 
1.8 เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล 
1.9 วิธกีารรวบรวมขอมลู 
1.10  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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บทที่ 2 

เครื่องมือที่ใชวัด......ผลิตภัณฑ 

( ใหนําเนื้อหาจากขอ 1.7 - 1.9 มาเขียน ) 
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บทที่ 3  

ผลการวิเคราะห 

3.1 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม  

( ใหนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานจากบทท่ี 2 พอสังเขป เพื่อสงตอในหัวขอ 3.2) 

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ตัวอยาง 

การประเมินความพึงพอใจของกลุมลูกคาตอผลิตภัณฑ โครงการสงแบบสอบถามไปให.........................  

(ระบุกลุมเปาหมาย.... เครือขาย..... ) จํานวน....................ฉบับ จําแนกเปน .......................... (ระบุวาแตละ

เครือขายสงไปให ใครบาง จํานวนเทาไร.... ฉบบั)   จํานวนเครือขายรวมท้ังสิ้น.............. เครือขาย ไดแก......... 

(ระบุชื่อเครือขาย)   แบบประเมินความพึงพอใจไดรับคืนจํานวนท้ังสิ้น............ ฉบับจํานวน...............   คน  คิด

เปนรอยละ....................  จําแนกเปน .............................ฉบับ คิดเปนรอยละ............. (คิดรอยละตามจํานวน

แบบประเมินท่ีรับคืนของแตละเครือขาย) ไดผลดังนี้   

3.2.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนหญิง รอยละ …..  เปนชาย รอยละ ……   สวนมากอายุระหวาง 20 – 

30 ป รอยละ …..  รองลงมา คือ อายุ 31-40 ป  คิดเปนรอยละ ….. อายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ ….. 

อายุ 10-20  ป  คิดเปนรอยละ …..  อายุ  51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ …….    ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี  1  แสดงขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน (n  =  ……..) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน ( รอยละ ) 

เพศ   

ชาย   

หญิง   

อายุ   

นอยกวา 25 ป   

25 – 30 ป   

31 – 35 ป   

36 – 00 ป   

41 – 45 ป   

46 – 50 ป   

51 – 55 ป   

55 ปข้ึนไป   
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 3.2.2  ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ......................  

 จากการวิเคราะหพบวา ภาพรวมลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในระดับ........................ ( x  = ......) 

ลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑรายดาน    ดาน.........................มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในระดับ... 

ในระดับ............... (x  = ......) รองลงมาคือดาน.........................ในระดับ............... (x  = ......)  ดาน.........................

ในระดับ............... (x  = ......) ดาน.........................ในระดับ............... (x  = ......)  ตามลําดับ 

ดังตารางท่ี 2 

เม่ือพิจารณารายขอในแตละดาน พบวา  ลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑรายขอสูงสุดในดาน

................... ไดแก ...................................................ในระดับ............... (รอยละ = ......)  (เรียงตามดานทุกดาน)
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ตารางท่ี  2  แสดงคารอยละและคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ..................... ในภาพรวมและรายดาน   (n  =  ……..) 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑ

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

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก พอใช ควรปรบัปรงุ ไมทราบ/ไมตอบ รวม 
คาเฉลี่ย SD 

ระดับความพึง

พอใจ 
จาํนวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวม            100   มาก 

1. ดาน  ...................................            100   มากท่ีสุด 

2. ดาน  ...................................            100   ปานกลาง 

3. ดาน  ...................................            100   มากท่ีสุด 

4. ดาน  ...................................            100   มาก 

5. ดาน  ...................................            100   มากท่ีสุด 

6. ดาน  ...................................            100   มาก 
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ตารางท่ี    แสดงคารอยละและคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ..................... รายขอ  (n  =  ……..) 

ความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑ

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

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก พอใช ควรปรบัปรงุ ไมทราบ/ไมตอบ รวม 
คาเฉลี่ย SD 

ระดับความพึง

พอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ดาน  ...................................                

1.1 .....................................            100   มากท่ีสุด 

1.2 .....................................                

2. ดาน  ...................................                

2.1 .....................................            100    

                

6. ดาน  ...................................                

6.1 .....................................            100    
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บทที่ 4 

สรุปและขอเสนอแนะ 

(ใหสรุปเปนขอ ๆ ตามวัตถุประสงคของโครงการ พรอมอภิปรายวาทําไมจึงเปนเชนนั้น _why 

พรอมใหขอเสนอการปรับปรุงผลิตภัณฑจากผลการวิเคราะหขอมูล_how) 
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ภาคผนวก 

(รูปภาพผลิตภัณฑ พรอมคําบรรยายใตภาพ ) (ถามี) 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

....................................................................... ............................................................ ........ 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 2.2      : ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

2.  หนวยวัด            : รอยละ  

3.  น้ําหนัก              :  5  

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :      
 4.1 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง  
                 ผูรับบริการ  หมายถึง ผูใชผลผลิตและการบริการของสวนราชการ ไดแก ประชาชน ผูรับบริการ 
ผูปวย ท้ังนี้รวมถึงผูรับบริการท่ีเปนสวนราชการดวย  
  ผูมีสวนไดสวนเสีย   หมายถึง ผูทีไ่ดรบัผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบท้ังทางตรงและทางออม 
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถ่ิน บุคลากรในสวนราชการ ผูสงมอบงานรวมท้ัง
ผูรับบริการดวย  
  อนึ่ง  แมวาผูรับบริการเปนสวนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แตควรแยกผูรับบริการท่ีไดรับ
ผลกระทบโดยตรงออกมาเปนอีกกลุมหนึ่งเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังไดอยางชัดเจน
ในหมวด 3 (การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย)  
  สําหรับหนวยงานบรหิาร : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการ
โดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงาน โดยการประเมินความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจของหนวยงานภายในของกรมท่ีเปนลูกคาหลัก ซ่ึงแตละหนวยงานบริหารจะมีกลุมลูกคาท่ี
แตกตางกันไปตามบทบาทหนาท่ี 
  สําหรับสํานัก/สํานักงาน : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการ
โดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงาน โดยการประเมิน
ความพึงพอใจ และไมพงึพอใจของหนวยงานภายใน/ภายนอกของกรมท่ีเปนลูกคาหลัก ซ่ึงแตละสํานัก/
สํานักงาน จะมีกลุมลูกคา ท่ีแตกตางกันไปตามบทบาทหนาท่ี 
  สําหรับสถาบัน  : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ (ท่ีไมใชเจาหนาท่ีของหนวยงาน ผูใหบริการ) หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจาก
สวนราชการ 
 4.2 ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  หมายถึง ความรูสึกของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการใหบริการของกรมควบคุมโรค ประกอบดวยความรูสึกในทางบวก  (พึง
พอใจระดับท่ีมากและมากท่ีสุด) และความรูสกึในทางลบ (ไมพงึพอใจ)    

4.3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ความคิดเห็นของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียตอกระบวนการใหบริการของหนวยงาน ใชการคํานวณผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวม
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตองานบริการของหนวยงาน ในระดับความความพึงพอใจท่ีมากและระดับ
ความความพึงพอใจมากท่ีสุด  

๔.๔ รอยละ ความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอกระบวนการใหบริการของหนวยงาน ใชการคํานวณจากจํานวนผูไมพึงพอใจ
โดยรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตองานบริการของหนวยงาน 
 4.5 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
ประกอบดวยประเด็น ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ ใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก และดานคุณภาพของการใหบริการ 
 4.6 แนวทางการดาํเนนิงานของหนวยงาน 
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1. วิเคราะห จําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน (ตามประเภทของหนวยงาน 
โดยใชแนวทางตามแบบฟอรม 1 )  

2. วิเคราะหความคาดหวัง ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน(โดย
ใชแนวทางตามแบบฟอรม 2.1 , 2.2 )  

3. สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน   โดย
ท่ี  

3.1 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอท่ัวไป สํานักโรคติดตอ
นําโดยแมลง สํานักวัณโรค และสํานักโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และสํานักงานปองกันควบคุมโรค ท่ี 
1-13 เลือกงานบริการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคท่ีเปนปญหาสําคัญ ( SDA 30๘) ครอบคลมุทุก
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

3.2 สถาบัน  เลือกงานบริการรักษา ฟนฟูสภาพเฉพาะโรคติดตอสําคัญ ฯ (SDA 412) 
3.3 สํานักวิชาการ (ท่ีนอกเหนือจากขอ 3.1)   ใชประเด็นการบริการตามพันธกิจของ

หนวยงานท่ีดําเนินการกับเครือขาย (SDA 205) หรือบริการท่ีสําคัญตามพันธกิจของหนวยงาน 1 งานบริการ 
ยกเวน สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ เลือกงานบริการใน พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
3.4 หนวยงานบริหารเลือกงานบริการท่ีสําคัญตามพันธกิจของหนวยงาน 1 งานบริการ 

4. สรุปผล ความพึงพอใจ/ไมพงึพอใจ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หาแนวทางแกไขหรือ
พัฒนาในกรณีท่ีมีผลไม  พึงพอใจ (โดยใชแบบฟอรม 3 ) 

    4. 7 เครื่องมือการบริหารจัดการ 
1. แบบประเมินใหใชตามท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กําหนด ท้ังนี้รางแบบสอบถาม กพร. 

จะดําเนินการถายทอดใหหนวยงานใน เดือนมกราคม พ.ศ.2559 และขอความอนุเคราะหหนวยงานนํากลับไป
พิจารณาปรับใหเหมาะสมกับบริบทงานบริการของแตละหนวยงาน แตใหคงคําถามขอ 2.1 และประเด็นหลัก 4 
มิติในขอ 2.2 ตามท่ี กพร. กําหนด  และสงแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว กลับมายัง กพร. 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2559  

 (สําหรับยุทธศาสตรท่ี 1 ใชแบบประเมินฯตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 1)        
2. การเก็บขอมูล ใหทุกหนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง และกรอกขอมูลเขาระบบออนไลนท่ีกลุม

พัฒนาระบบบริหารกําหนดให ท้ังนี้ กลุมพัฒนาระบบบริหารจะประชุมกําหนดกลุมตัวอยาง และถายทอดการใช
ระบบออนไลนภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2559 

3. การวิเคราะหขอมูล โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร  และแจงผลใหหนวยงานทราบภายในเดือน
สงิหาคม พ.ศ.2559 

 

5.  เปาหมายความสําเร็จ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 

รอยละความไมพงึพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ ๑๕ ๑๐ ๕ ๕ ๕ 
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6.  สูตรการคํานวณ :    

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย = 

ผลรวมของจํานวนผูท่ีพึงพอใจมาก
และจํานวนผูท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 

x 100 

จํานวนของผูท่ีถูกสํารวจท้ังหมด 

รอยละความไมพงึพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย = 
จํานวนผูไมพึงพอใจโดยรวม x 100 

จํานวนของผูท่ีถูกสํารวจท้ังหมด 
7.  เกณฑการใหคะแนน :  
 - รอยละความพึงพอใจ  (+/-, 5) 
 - รอยละความไมพงึพอใจ (+/-, 5) 

เกณฑ/คะแนน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1. รอยละของระดบัความพึงพอใจ 65 70 75 80 85 
2. รอยละจํานวนผูไมพึงพอใจ  25 20 15 10 5 

ตัวอยางการคํานวณคะแนน: หนวยงาน A ไดรอยละความพึงพอใจ 90 รอยละความไมพงึพอใจ 15 
1. รอยละความพึงพอใจได 90 คิดเปน 5 คะแนน 
2. รอยละความไมพึงพอใจได 15 คิดเปน 3 คะแนน 
* คะแนนท่ีไดในตัวชี้วัดนี้คือ (5+3)/2 = 4 คะแนน  
**สําหรับหนวยงานบริหาร (น้ําหนักรอยละ 10) / สํานักวิชาการ /สคร.1-13 /สถาบัน (น้ําหนักรอยละ 

5) 

8.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : (ถามี)  

9.  รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  

รอยละ 

87.80 - - 
รอยละความพึงพอใจของกลุมลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑของ
กองบริหาร  

- 87 - 

รอยละของระดบัความพึงพอใจและไมพงึพอใจของ
ผูรับบริการ  

- - 73.38 
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10. รายละเอียดการดําเนินงาน :  
รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล หมายเหต ุ
 ผลสํารวจความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 2 3 4 5 

รอยละ
ความพึง
พอใจฯ 

65 70 75 80 85 

รอยละ
ความไมพงึ
พอใจฯ 

25 20 15 10 5 

 

 1. รายงานการวิเคราะห จําแนก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงาน (ตามประเภทของหนวยงาน) 
ตามแบบฟอรม 1 
 2. รายงานการวิเคราะหความ
คาดหวัง ความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
ตามแบบฟอรม 2.1 , 2.2 
 3. รายงานการกําหนดกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ สําหรับการเก็บขอมูล 
 4. สรปุผลความพึงพอใจและไมพงึ
พอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
หาแนวทางแกไข หรือพัฒนา ตาม
แบบฟอรม 3 

 กรณีท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนดใน
แตละไตรมาส หัก
ไตรมาสละ 0.01 

 
 

11. เปาหมายการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตามขอ 4.6 โดยท่ี 

  � รอบ 6 เดือน    ดําเนินการไดตามขอ 2  

  � รอบ 9 เดือน    ดําเนินการไดตามขอ 3  

  � รอบ 12 เดือน   ดําเนินการไดตามขอ 4 

 
12.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  12.1 จัดเก็บขอมูลจากผูมารับบริการของหนวยงานตามแบบสํารวจท่ีกําหนด  
  12.2 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนด   
  12.3 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส ในระบบ Estimates SM 
 
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  

ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2559 
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ.2559 

 
14. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย : 

14.1 แบบฟอรม 1, 2.1 และ 2.2  
14.2 แบบสอบถาม  

  14.3 แบบสรุปผลการสํารวจ (แบบฟอรม 3)   
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1๕. ผูกํากับตัวช้ีวัด :  
ระดับกรม : 

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 02 590 3395 Jama_pin@hotmail.com 

 
ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
๑. พญ.ผลิน  กมลวัทน ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
๒. นางกาญจนา ยังขาว 081-9760141 k_yangkao@hotmail.com 
๓. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ 09-3559-5551 bonyapong@yahoo.com 

 
16. ผูประสานตัวช้ีวัด :  

ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
๑. นางจันทกานต วลัยเสถียร 09-4298-2265 jantakamvalaisathien@hotmail.com 
2. นางเมยุรี ประสงค 095-7564730 meyuree@gmail.com 
3. หัวหนาศตม.9.1-9.4   

17. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตวัช้ีวดั : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
1. นางสาวอัจฉรา บุญชุม 02 590 3346 Achara.mam@gmail.com 
2. นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน 02 590 3379 amonruts@hotmail.com 
3. นางสาววาทินี ศรีปริวาทีน 02 590 3346 Watinee_99@yahoo.com 

 
หนวยงานท่ีดําเนินการ จํานวน ๔๐ หนวยงาน ประกอบดวย 
 กลุมตรวจสอบภายใน  กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจาหนาท่ี กองคลัง 
กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ  สํานักจัดการความรู สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานัก
ระบาดวิทยา  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอท่ัวไป  สํานักโรคติดตอนําโดย
แมลง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ  สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  สํานัก
วัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนรา
ดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดส
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กลุมคุมครองจริยธรรม ศูนย
กฎหมาย และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 13 
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การวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผลผลิต/ 
บริการพันธ 
กิจของกรม 

ผลผลิต/ 
บริการของ 

องคกร 

ประโยชน 
ท่ีไดรับ 

ระดบั 
ความสําคัญ 

ผูรับบริการ 
/ ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลกระทบ ระดบั 
ความสําคัญ 

       
       

 
 
 
 
การวิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังขององคกรและผูรับบริการ 

แหลงท่ีมา 
ของขอมูล 

ความตองการ/ความ
คาดหวังของ

ผูรับบริการแตละกลุม 
ตอสินคา/บริการ 

สินคา/บริการ 
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร/ 

พันธกิจ 

ผูรับบริการ 
(จําแนกแตละ

กลุม) 

ความตองการ/ความ
คาดหวังขององคกรตอ
ผูรับบริการแตละกลุม 

     
     
     

หมายเหตุ : ขอมูลผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมตองสอดคลองกับแบบฟอรม 1 
 
 
 
 
การวิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังขององคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แหลงท่ีมา 
ของขอมูล 

ความตองการ/ความ
คาดหวังของผูมีสวน
ไดสวนเสียแตละกลุม 

ตอสินคา/บริการ 

สินคา/บริการ 
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร/ 

พันธกิจ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย
(จําแนกแตละ

กลุม) 

ความตองการ/ความ
คาดหวังขององคกรตอ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
แตละกลุม 

     
     

หมายเหตุ : ขอมูลผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมตองสอดคลองกับแบบฟอรม 1 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม 1 
การวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แบบฟอรม ๒.๒ 
การวิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังขององคกรและผูมสีวนไดสวนเสยี 

แบบฟอรม ๒.๑ 
วิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังขององคกรและผูรบับรกิาร 
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แบบฟอรม 3 
สรุปผลการสํารวจ 

 
หนวยงาน..................................................................... 
งานบริการ..................................................................... 

 
1. ผลสํารวจระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดเดนของการใหบริการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. จุดดอย/ประเด็นท่ีไมพึงพอใจ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
4. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใหบริการ 
 

หนวยงาน.....................................................................เดอืน.................................พ.ศ. ……………. 
 
ขอช้ีแจง   กรุณาทําเครื่องหมาย ในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ท่ีสุด 
 
 

1.  เพศ       �    1) ชาย   �     2) หญิง 

2.  สัญชาติ �    1) ไทย �  2) พมา      � 3) กัมพูชา  � 4) ลาว  � 5) อ่ืนๆระบุ…………………… 

3.  อายุ  �    1) ต่ํากวา 20 ป  �  2) 21 - 40 ป      � 3)  41 – 60 ป  � 4) 60 ปข้ึนไป 

4.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

  �    1) ประถมศึกษา   �    2) มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา 

  �    3) ปริญญาตรี   �    4) สูงกวาปริญญาตรี  

5.  สถานภาพของผูมารับบริการ 

 � 1) ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ � 2) พนักงาน/ลูกจางเอกชน  

 � 3) คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว       � 4) เกษตรกร    

 � 5) รับจางท่ัวไป/กรรมกร     � 6) นักเรียน/นกัศึกษา 

 � 7) แมบาน/พอบาน   � 8) วางงาน/ไมมีงานทํา      � 9) อ่ืนๆ (ระบุ)  ……………..…… 

 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจและความไมพงึพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

คําช้ีแจง: โปรดพิจารณางานบริการของหนวยงานดังนี้ และทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง 

๒.๑ โดยรวมแลวทานพึงพอใจการใหบริการ ...........................................ของหนวยงาน...............................เพียงใด 

 
 พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก   พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย   พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
 ไมพึงพอใจ โปรดระบุ สาเหตุท่ีทําใหทานไมพึงพอใจเพ่ือใหคณะทํางานนําไปปรับปรุงตอไปได 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
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๒.๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ(กรุณาใสเครื่องหมาย√ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นทานมากท่ีสุด)   
ประเด็น ระดับความพึงพอใจและพึงพอใจ 

พอใจมาก 
(5) 

พอใจ 
(4) 

พอใจนอย 
จนเกอืบจะ 
ไมพอใจ (3) 

ไมพอใจ 
(2) 

ไม 
พอใจมาก 

(1) 
3.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ      
1) การติดประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

     

2) การจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามท่ีประกาศไว         
3) การใหบริการตามลําดับกอนหลัง      
4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
5) ความรวดเร็วในการใหบริการ      
3.2 เจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ      
1) ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ      
2) ความสุภาพ ยิ้มแยม กิริยามารยาทดี หรือพูดจาดวย
ถอยคําหรือนํ้าเสียงสุภาพ 

     

 3) ตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา
ไดอยางถูกตอง นาเช่ือถือ   

     

4) ความกระตือรือรน เอาใจใส และมีความพรอมในการ
ใหบริการ 

     

5) การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ        
3.3 สิง่อํานวยความสะดวก      
1) จุด/ชองการใหบริการมีความหลากหลาย และเขาถึง
ไดสะดวก 

     

2) การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลอง
รับความคิดเห็น /ขอเสนอแนะ /แบบสอบถาม เปนตน 

     

3) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โทรศัพท
สาธารณะ หองสุขา นํ้าดื่ม ท่ีน่ังคอยรับบริการ ท่ีจอดรถ 
เปนตน 

     

4) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการในภาพรวม      
3.4 คุณภาพของการใหบรกิาร      
1) การใหบริการท่ีไดรับตรงตามความตองการ      

 2) ความครบถวน ถูกตอง ของการใหบริการ      
3) ผลท่ีไดรับจากการใหบริการ      

• ทานจะกลับมาใชบริการในครั้งตอไปหรือไม     1) ใช        2) ไมใช     

• ทานจะแนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการหรือไม   1) บอกตอ  2) ไมบอกตอ    

สวนท่ี 3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืน    
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

**ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม** 

 



 
 

 มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนน  
รอยละ 1๐ 

3.  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม     

4.  ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน   
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ 255๙ 

มิติที่ 3 :  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

1.  ตัวช้ีวัดท่ี 3 : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม  

2.  หนวยวัด : รอยละ 

3.  น้ําหนัก :  5 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
 • การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวมจะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวมของหนวยงาน ไดแก งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน ท้ังนี้ 
ไมรวมรายการผูกพันเงินงบประมาณ เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจายเงินของหนวยงาน 
 • หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุนหรือรายจายลงทุน
ไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 • วงเงินงบประมาณรายจายรวมท่ีหนวยงานไดรับ หมายถึง วงเงินงบประมาณรายจาย เฉพาะ
งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรตั้งแตตนปงบประมาณจนถึงทุกสิ้นไตรมาส รวมท่ีไดรับในระหวางป ท้ังนี้ ไม
รวมงบกลาง เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 • เนื่องจากตัวชี้วัดนี้กําหนดข้ึนเพ่ือผลักดันการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมควบคุมโรคในแต
ละไตรมาสใหเปนไปตามเปาหมาย การใหคะแนนจึงพิจารณาความสามารถในการเบิกจายงบประมาณของหนวยงาน
เทียบกับเปาหมายอัตราการเบิกจายงบประมาณตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดเปนรายไตรมาส 
 • หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ยกเวน สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 
 
5.  สูตรการคํานวณผลงาน : 
 

 

 
6.  เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
น้ํา 

หนัก 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

คา 
คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 
ถวง 

น้ําหนัก 
1 2 3 4 5 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบ 
ประมาณรายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 

5 26 27 28 29 30*    

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบ 
ประมาณรายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2   

5 48 49 50 51 52*    

เงินงบประมาณรายจายรวมท่ีหนวยงานเบิกจายตั้งแตตนปจนถึงทุกสิ้นไตรมาส  x 100 

       วงเงินงบประมาณรายจายรวมท่ีหนวยงานไดรับตั้งแตตนปจนถึงทุกสิ้นไตรมาส 
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ตัวช้ีวัด 
น้ํา 

หนัก 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

คา 
คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 
ถวง 

น้ําหนัก 
1 2 3 4 5 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบ 
ประมาณรายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3  

5 69 70 71 72 73*    

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบ 
ประมาณรายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4   

5 92 93 94 95 96*    

* หมายถึง เปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
7.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : 

1. ใชผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1, 2, 3 และ 4 โดยใหน้ําหนักคะแนน
รายไตรมาสเปนรอยละ 5 

2. ไตรมาสใดท่ีหนวยงานไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดตามเปาหมายใหหักคะแนนไตรมาส 
ละ 1 คะแนน จากผลคะแนนท่ีไดรับ โดยหักจากคะแนนท่ีไดรับ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 
  3. หากผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสไมถึงระดับท่ี 1 ใหใสคาคะแนนท่ีไดเทากับ 1 
  4. ใชขอมูลสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายไตรมาสจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) จากรายงานในระบบ GFMIS โดยกองคลังเปนผูจัดทํา 
  5. หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการภายในและยังไมมีศูนยตนทุนในระบบ  GFMIS จํานวน 8 หนวยงาน 
ประกอบดวย 1) ศูนยสารสนเทศ 2) ศูนยกฎหมาย 3) ศบจอ. 4) กลุมคุมครองจริยธรรม 5) สํานักงาน
คณะกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ6) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 7) ศูนยฝกอบรม กรมควบคุมโรค จังหวัด
สระบุรี และ 8) ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ  กองคลังจะจัดทําขอมูลสรุปผล
การใชจายเงินงบประมาณรายไตรมาสแยกออกจากหนวยงานหลัก 
  6. การเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานสวนกลางท่ีเบิกจายผานกองคลัง ขอใหสงใบสําคัญเบิกจาย
มายงักองคลงัภายใน 6 วันทําการกอนสิ้นไตรมาส (เอกสารครบถวน) เพ่ือนําขอมูลเขาสูระบบไดทันภายในสิ้นไตร
มาส 
 
8.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
      รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายรวม  

รอยละ 99.69 99.99 99.99 99.98  

 
9.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. ใชขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานรายไตรมาสท่ีกองคลังเปนผูสรุป โดยใชขอมูล
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ซ่ึงจะนําข้ึนเว็บไซต ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนท่ีสิ้นไตรมาส 
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 2. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม SAR เปนรายไตรมาส ตามชองทางท่ี       
กองแผนงานกําหนด 

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

ระดับกรม : 
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

ผูอํานวยการกองคลัง 0 2590 3071 _ 

 
ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

๑. นายแพทย ธีรวัฒน  วลัยเสถียร 092-9693-454 teerawat_99@yahoo.co 

๒. นายนันท   ฉัตรพรมราช     084-6715015 Nuntchutprommarat@yahoo.com 

 
12. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  

ระดับกรม : 
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

1. นางสาววราภรณ  กลิ่นสุคนธ 0 2590 3240 _ 

2. นางสาวอรทัย  กระจางศรี 0 2590 3062 _ 

 
ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

1. นางสนธยา  ฤทธิ์จีน 081-0705023 Sondpc5@yahoo.com   
๒. นางพัชรา สายอราม 081-9665699 patclpc5@yahoo.com 
๓. นางสาวสุทิภรณ บรรจงปรุ  093-0256921 toom_tuk_toon@hotmail.com 

 
13. แนวทางการประเมินผล : ใชขอมูลผลการเบิกจายและคาคะแนนรายหนวยงานท่ีกองคลังเปนผูจัดทํา 
 
14. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตวัช้ีวดั : 
 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศพัท 
1. นางสาววราภรณ  กลิ่นสุคนธ 0 2590 3240 
2. นางสาวพรทิพย  ชมเดช 0 2590 3827 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 4   :  ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน 

2.  หนวยวัด        : ระดับ 

3.  น้ําหนัก          :   5 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :   
   ๔.๑ ฐานขอมูล (Database) หมายถงึ กลุมของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน นํามาเก็บรวบรวม
เขาไวดวยกันอยางมีระบบและขอมูลท่ีประกอบกันเปนฐานขอมูลนั้น ตองตรงตามวัตถุประสงคการใชงานของ
องคกรดวยเชนกัน เชน ในสํานักงานก็รวบรวมขอมูล ตั้งแตหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีมาติดตอจนถึงการเก็บ
เอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะมีสวนท่ีสัมพันธกันและเปนท่ีตองการนําออกมาใชประโยชนตอไป
ภายหลัง ขอมูลนั้นอาจจะเก่ียวกับบุคคล สิ่งของสถานท่ี หรือเหตุการณใด ๆ ก็ไดท่ีเราสนใจศึกษา หรืออาจไดมา
จากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เปนได รวมท้ังขอมูลท่ีเปนตัวเลข ขอความ และรูปภาพตาง ๆ ก็สามารถนํามา
จัดเก็บเปนฐานขอมูลได และท่ีสําคัญขอมูลทุกอยางตองมีความสัมพันธกัน เพราะเราตองการนํามาใชประโยชน
ตอไปในอนาคต 
  ๔.๒ ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถงึ การรวมตัวกันของฐานขอมูลตั้งแต 2
ฐานขอมูลเปนตนไปท่ีมีความสัมพันธกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการลดความซํ้าซอนของขอมูล และทําใหการ
บํารุงรักษาตัวโปรแกรมงายมากข้ึน โดยผานระบบการจัดการฐานขอมูล หรือ เรียกยอ ๆ วา DBMS 
ตัวอยาง ฐานขอมูลพนักงาน 
 

รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ท่ีอยู เงินเดือน รหัสแผนก 

12501535 

12534568 

12503452 

12356892 

15689730 

นายสมพงศ 

นายมนตรี 

นายเอก 

นายบรรทัด 

นายราชัน 

กรงุเทพ 

นครปฐม 

กรงุเทพ 

นนทบุรี 

สมุทรปราการ 

12000 

12500 

13500 

11500 

12000 

VO 

VN 

VO 

VD 

VA 

รูปแสดงตารางพนักงาน 

 องคประกอบของระบบฐานขอมูล  
 ระบบฐานขอมูลเปนเพียงวิธีคิดในการประมวลผลรูปแบบหนึ่งเทานั้น แตการใชฐานขอมูลจะตองประกอบ
ไปดวยองคประกอบหลักดังตอไปนี้ 

1. แอพลิเคชันฐานขอมูล (Database Application) ใชโปรแกรม Ms Excel อยางนอยการเก็บรวบรวม
และประมวลขอมูล 

2. ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System หรอื DBMS) 
3. ดาตาเบสเซิรฟเวอร (Database Server) 
4. ขอมูล (Data) 
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5. ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator หรอื DBA) 
 ๔.๓ ขอมูล (Data) คือ ขอเท็จจริงหรือสาระตาง ๆท่ีเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติ  อาจเปนตัวเลข

หรือขอความท่ีเกิดข้ึนจาก การ ดําเนินงาน หรือท่ีไดจากหนวยงานอ่ืนๆ  ขอมูลเหลานี้ ยังไมสามารถนําไปใช
ประโยชน ในการตัดสินใจไดทันที จะนําไปใชไดก็ตอเม่ือผานกระบวนการประมวลผลแลว  

๔.๔ สารสนเทศ  (Information) นั้นคือ ขอมูลท่ีไดผานกระบวนการประมวลผลแลว อาจใชวิธี
งาย ๆ เชน หาคาเฉลี่ย หรือใช  เทคนิคข้ันสูง เชนการวิจัยดําเนินงาน เปนตน  เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพขอมูลท่ัวไป
ใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธหรือ  มีความเก่ียว ของกัน เพ่ือนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือตอบปญหา
ตาง ๆ ได  สารสนเทศ ประกอบดวยขอมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพตางๆ  แตจัดเนื้อเรื่องใหอยูในรูปท่ีมี
ความหมาย สารสนเทศไมใชจํากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอยางเดียวเทานั้น 

มาตรฐานขอมูลสารสนเทศอยางนอย จะตองมีคุณสมบัติดังนี้  
1. ความครอบคลมุ  
2. ถูกตอง 
3. ทันสมัย 
4. สามารถนําไปใชประโยชนได 

   การเปนองคกรชั้นนํา ระดับนานาชาติท่ีสังคมความเชื่อถือและไววางใจเพ่ือปกปองประชาชนจาก
โรคและภัยสุขภาพดวยความเปนเลิศทางวิชาการ การปฏิบัติภารกิจกรมควบคุมโรคจําเปนจะตองเชื่อโยงกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงซึ่งเปนไปตามนโยบาย ICT แหงชาติ การมีและใชขอมูลสารสนเทศท่ีได
มาตรฐานถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีชวยในการดําเนินการ  
   การนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน หมายถึง การรายงานผลการดําเนินงานดาน
การประมวลผลขอมูลจากแหลงตาง ๆ และการดําเนินการดังกลาวไดสงผลตอการสนับสนุนกระบวนการการ
ทํางาน สนับสนุนกระบวนการสรางคุณคา หรือสนับสนุนการดําเนินงานดานยุทธศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 โดยระบบฐานขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองเปนมีความครอบคลุม 
ถูกตอง และทันสมัย ซ่ึงจะตองสามารถระบุแหลงท่ีมาของขอมูล แหลงท่ีจะนําขอมูลไปใช วิธีการจัดเก็บขอมูล การ
สํารองขอมูล การตรวจสอบขอมูลและยืนยันขอมูล ระยะเวลาในการปรับปรุงขอมูล ท่ีตั้งของฐานขอมูล สถานะ
ของขอมูลรวมไปถึง  การกําหนดคณะบุคคลในการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดานฐานขอมูล  

5.  สูตรการคํานวณ :   คิดคะแนนตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

6.  เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
      ระดบัความสาํเรจ็ของ
การนําขอมูลจากระบบ
ฐานขอมลูไปใชประโยชน 

1       
2      
3      
4      
5      

๗.  รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบ
ฐานขอมูลไปใชประโยชน 

ระดับ - - 5 

 

๘. รายละเอียดการดําเนินงาน : 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการ
ดําเนินงาน 

คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 วิเคราะหและทบทวน
ระบบฐานขอมูลเพ่ือใชใน
การดําเนินการตามพันธ
กิจของหนวยงาน 
 

1 
คะแนน 

1.1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการวิเคราะหและ
ทบทวนระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินการตามพันธ
กิจของหนวยงาน  
1.2 วิเคราะหและทบทวนพันธกิจของหนวยงาน 
1.3  วิเคราะหและทบทวนฐานขอมูลสนับสนุนพันธกิจ
ของหนวยงานดานยุทธศาสตร 
1.4 วิเคราะหและทบทวนฐานขอมูลสนับสนุนพันธกิจ
ของหนวยงานประกอบดานกระบวนการสรางคุณคา 
1.5 วิเคราะหและทบทวนฐานขอมูลสนับสนุนพันธกิจ
ของหนวยงานดานกระบวนการสนับสนุน 
ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี  1 ตารางการวิเคราะห
ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

2 ทบทวนและกําหนดคณะ
บุคคลในการดําเนินการท่ี
เก่ียวกับการดําเนินงาน
ดานฐานขอมูล 
 

1 
คะแนน 

2.1 จัดทํารายละเอียดของฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 2 
2.2 จัดทําสรุปผลการทบทวนและกําหนดคณะบุคคลใน
การดําเนินการท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดานฐานขอมูล 
เสนอผูบริหาร 
2.3 จัดทํารายละเอียดตามแผนการตรวจสอบและจัดเก็บ
ขอมูล ดังรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี 3 
2.4 จัดทําสรุปผลรายระเอียดตามแผนการตรวจสอบและ
จัดเก็บขอมูล เสนอผูบริหาร 

3 คัดเลือกฐานขอมูลและ
จัดทําแผนพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลท่ีจําเปนของ
หนวยงาน 

1 
คะแนน 

3.1 ดําเนินการคัดเลือกฐานขอมูลของหนวยงานท่ีจําเปน 
ดังรายละเอียด ตามเกณฑท่ีกําหนดตามแบบฟอรมท่ี 4 
และคัดเลือกฐานขอมูลท่ีมีคะแนนสูงสุดมาจัดทํา
แผนพัฒนาอยางนอย 1 ฐานขอมูล 
3.2 จัดทําสรุปการคัดเลือกฐานขอมูลท่ีจําเปนของ
หนวยงานเสนอผูบริหาร 
3.3 จัดทําแผนพัฒนาตามแบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทํางานตามแบบฟอรมท่ี 5 เสนอผูบริหาร 
หมายเหตุ : 1. หลังจากการวิเคราะหแลวหนวยงานพบวา
ระบบฐานขอมูลท่ีใชอยูในปจจุบันไมมีความจําเปนท่ี
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการ
ดําเนินงาน 

คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

จะตองพัฒนาเพ่ิมเติม แมจะใชงบประมาณหรือไมใช
งบประมาณ จะตองทําบันทึกชี้แจงเหตุผล โดยจะตองลง
นามโดยผูอํานวยการของหนวยงานเปนสําคัญ  
2. จากหมายเหตุขอท่ี 1 ใหถือวา ไดคะแนนในขอ 4 
และ ขอ 5 แตใหถือเปนหลักฐานในการของบประมาณใน
การพัฒนาดานสารสนเทศของหนวยงาน 

4 ดําเนินการพัฒนาตาม
แผนและกิจกรรมท่ี
กําหนดในแผนไมนอยกวา
รอยละ 80  

1 
คะแนน 

4.1 แสดงรายงานผลกาปฏิบัติงานรายไตรมาส 

5 รายงานผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูลและนํา
ขอมูลจากระบบ
ฐานขอมูลไปใชประโยชน 
1 ระบบ 
 
รายงานผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูลและนํา
ขอมูลจากระบบ
ฐานขอมูลไปใชประโยชน 
โดยไมใชงบประมาณดาน
การจัดซ้ือจัดจาง (พัฒนา
เอง) 

0.5 
คะแนน 

 
 
 
 

0. 5 
คะแนน 

 

5.1 รายงานผลการดําเนินงานความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูลในระบบ Estimates SM ในไตรมาสท่ี 2,3 
และ 4 
5.2 สรุปรายงานเสนอผูบริหารหนวยงานทราบ
ความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลและนําขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน 
5.3 รายงานผลการนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใช
ประโยชน อาทิเชน รายงานจํานวนผูเขาชมเว็บไซต 
รายงานท่ีนําเสนอผูบริหาร เปนตน 

 

๙. เปาหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 3  
  รอบ 9 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 4  
  รอบ 12 เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 5 

10. แหลงขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

1๑.วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1๑.1 รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน ในระบบ Estimates SM 
1๑.2 คณะทํางานดานการวิเคราะหและทบทวนระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินการตามพันธกิจของ

หนวยงาน 
1๒. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  

ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
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ไตรมาสท่ี 3  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559  
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 

 

1๓. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย : 
1๓.1 แบบฟอรมท่ี 1 ตารางการวิเคราะหฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

 1๓.2 แบบฟอรมท่ี 2 รายละเอียดของฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 13.3 แบบฟอรมท่ี 3 แผนการตรวจสอบและจัดเก็บขอมูล 
 1๓.4 แบบฟอรมท่ี 4 ดําเนินการคัดเลือกฐานขอมูลของหนวยงาน 

1๓.5 แบบฟอรมท่ี 5 แผนพัฒนาตามแบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
 

1๔. ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
    ระดับกรม 

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
นายสัตวแพทย พรพิทักษ พันธหลา 0 2590 3093 - 

    

     ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

๑. พญ.ผลิน  กมลวัทน ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
2. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ  09-3559-5551 bonyapong@yahoo.com 

 

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : 
       ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม : 

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
1. นายปรีชา  ภูมิพ้ืนผล 0 2590 3093 - 
2. นายวรวิทย พยุงเกียรติบวร 0 2590 3093 - 

 

ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 

๑. นายประวิทย   ลายจันทึก 08-1997-8123 velkyrie@hotmail.com 
2. นายจิระเดช  พลสวัสดิ์ 08-3741-5615 jira2524@hotmail.com 

 

17. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตวัช้ีวดั : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค 

ชื่อผูประสานงาน โทรศัพท E-mail 
1.นายชาญวิทย อมรสุรินทวงศ              0 2590 3093 - 
2. นายชัยรัตน ปรีชากร 0 2590 3093 - 
3. นางสาว จันทรเพ็ญ เอกมอญ              0 2590 3093 - 
4. นางเกตนสิรี  พุมระยา  0 2590 3093 - 
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(แบบฟอรมท่ี 1 ) 

ตารางการวิเคราะหฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

พันธกิจของหนวยงาน 
ฐานขอมูลสนับสนุน 

ยุทธศาสตร กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน 

  
     
     
     
     
     
     
     
     
   

    

  
……………………………………………………….. 

 

  
(....................................................................) 

 

  
ผูอํานวยการหนวยงาน 
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(แบบฟอรมท่ี 2) 

รายชื่อฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงานในแตประเด็นยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค   

       ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนา และรวมมือกับเครือขายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมท้ังสนับสนุนพ้ืนท่ีในการดําเนินงานเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคและ 

ภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

รายชื่อฐานขอมูล 

เก่ียวกับฐานขอมูล 

สถานะ 
ฐานขอมูล 

สถานท่ีตั้งฐานขอมูล 
ผูรับผิดชอบ 

ในการอัพเดทขอมูล 
ผูรับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบขอมูล 
ผูรับผิดชอบ 

ในการจัดเก็บขอมูล 

สํานัก/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

              

    
 

  
 

    

    
 

  
 

    

    
 

  
 

    

              

       

    
……………………………………………………….. 

 

    
(....................................................................) 

 

    

ผูอํานวยการหนวยงาน 
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การตรวจสอบและจัดเก็บขอมูล (แบบฟอรมท่ี 3) 

ลําดับ ระบบงาน คําอธิบายระบบ 
ชนิดของ
ฐานขอมูล 

วิธีการจัดเก็บขอมูล  
ระยะเวลา

การ
ปรับปรุง 

การสํารอง
ขอมูล 

ผูใชขอมูล 

ผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูล 

ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ขอมูล ผูบริหาร เจาหนาที ่ ประชาชน อื่นๆ 

  

            

        

    

  

            

        

    

  

            

        

    

 
      

 
 

  
  

       
…………………………………………………………….. 

 

       
(.......................................................................) 

 

       
ผูอํานวยการหนวยงาน 
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ลําดับ ระบบงาน คําอธิบายระบบ 

แผนการจดัเก็บ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 

(Backup) 
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

54 
  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

ระบบศนูย
ปฏบิตักิารกรม
ควบคุมโรค 
(Cognos) 

เปนระบบท่ีรวบรวม
ฐานขอมูลดานโรค
และดานบริหารจาก
หนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคเพ่ือ
นํามาวิเคราะหและ
นําเสนอผูบริหาร 

/ / / / / / / / / / / / 

 จัดเก็บขอมูลโดยเขียน
คําสั่งเพ่ือจัดเก็บขอมูลจาก
ฐานขอมูลอาทิตยละ 1 
ครั้ง  

นายชัยรัตน  ปรชีากร 

2 

ระบบฐานขอมลู
เว็บไซตกรม
ควบคุมโรค 

ท่ีระบบฐานขอมูลท่ี
รวบรวมฐานขอมลู
เว็บไซตของ
หนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค 

/                       

จัดเก็บขอมูลโดยการใช
อุปกรณบันทึกขอมูล
อาทิตยละ 1 ครั้ง 

นายชาญวิทย  อมรสุ
รนิทวงศ 

3 

ระบบ 
Management 
Cockpit กรม
ควบคุมโรค 

เปนระบบท่ีจัดทํา
เพ่ือนําเสนอขอมูล
ในรปูแบบของกราฟ
นําเสนอผูบริการ
กรมควบคุมโรค 

                        

จัดเก็บขอมูลโดยการใช
อุปกรณบันทึกขอมูล
อาทิตยละ 1 ครั้ง 

นายวรวิทย  พยงุ
เกียรตบิวร 

 
 
 
 
 

 

(แบบฟอรมท่ี 4) 
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เกณฑการคัดเลือกขอมูลท่ีจะจัดทําเพ่ิมเติม/ปรบัปรงุ 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล/ กระทรวง /กรม สอดคลองกับนโยบายกรม สอดคลองกับนโยบาย

กระทรวง 

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 
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การคัดเลือกฐานขอมูลท่ีตองการจัดทําเพ่ิมเติม ในป 2555 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา และรวมมือกับเครือขายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมท้ังสนับสนุนพ้ืนท่ีในการดําเนินงานเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคและภัย

สุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

รายชื่อฐานขอมูล 

หลักเกณฑการพิจารณา 

ความสอดคลอง

กับนโยบาย 

ความสอดคลองกับ

กลยุทธ 

บุคลากรท่ี

เก่ียวของประเด็น

ยุทธศาสตรนําไปใช

ประโยชน 

กลุมเปาหมายท่ีไดรับ

ประโยชน 
คะแนนรวม 

ระบบรายงานแบบประเมินคุณลักษณะ อําเภอควบคุม

โรคเขมแข็งแบบยั่งยืน self Assessment 
3 3 3 3 12 

ระบบรายงาน Health data 3 3 3 2 11 

 

           ……………………………………………………….. 

           (..............................................................)  

                      ผูอาํนวยการหนวยงาน  

 

 

(ตัวอยางท่ี 1) 
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การคัดเลือกฐานขอมูลท่ีตองการจัดทําเพ่ิมเติม ในป 2555 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเปนศูนยกลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ขอมูลอางอิง และมาตรฐานวิชาการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ท่ีได

มาตรฐานสากล และเปนท่ียอมรับ 

รายช่ือฐานขอมูล 

หลักเกณฑการพิจารณา 

ความสอดคลองกับ

นโยบาย 

ความสอดคลองกับกล

ยทุธ 

บุคลากรท่ีเก่ียวของ

ประเด็นยุทธศาสตร

นําไปใชประโยชน 

กลุมเปาหมายท่ีไดรับ

ประโยชน 
คะแนนรวม 

จํานวนของผลิตภัณฑท่ีดําเนินการตามมาตรฐานสากล 1 2 2 2 7 

จํานวนของผลิตภัณฑทางวิชาการของกรมฯ ท่ีนําไปกําหนดเปน

นโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/มาตรฐาน/มาตรการ เพ่ือการเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 

3 2 2 2 10 

จํานวนของผลิตภัณฑของกรมฯ ท่ีเขาถึงเครือขายและองคกรเก่ียวของ 3 3 2 3 11 

คลังความรูเพ่ือสนับสนุนปองกันควบคุมโรค 3 3 3 3 12 

 

           ……………………………………………………….. 

           (..............................................................)  

                      ผูอาํนวยการหนวยงาน  

(ตัวอยางท่ี 2) 
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แผนปรับปรุงองคกร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ............ 

                 กรม/สวนราชการ :  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข       
    

โอกาสในการปรับปรุง:       
ประเภทกรม 
 

ดานนโยบาย               
    

(อางอิงเลขขอคําถามจากการประเมินในป 2551) (ทุกขอคําถาม) 

 
ดานบริการ               

    
เมื่อเทียบกับเกณฑ :  

กระทรวง :  สาธารณสุข   
 

              
    

(อางอิงเลขของเกณฑฯ ที่ยังไมผาน) (ทุกขอของเกณฑ) 
ชื่อแผนพัฒนาองคกร :                                        
หมวด                              หนวยงาน : สํานัก/สถาบัน/กอง/สคร.   
วตัถปุระสงค :                               งบประมาณ :     
                             

 
ระยะเวลาดําเนินการ :  

 
                            

 
วันที่จัดทํา :   

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน :                              
 

  
รายละเอียดโดยยอ :                                   

                                                                    
  

 
                                

   
 

      
 

      
      

กจิกรรม/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา  

เร่ิมตน ส้ินสุด 

ปงบประมาณ..................... ผลลัพธ /
ดัชนี

ความกาวห
นา 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ผู 
เกี่ยวของ 

งบ 
ประมาณ 

ต.ค.
53 

พ.ย.
53 

ธ.ค.
53 

ม.ค.
54 

ก.พ.
54 

มี.ค.
54 

เม.ย.
54 

พ.ค.
54 

มิ.ย.
54 

ก.ค.
54 

ส.ค.
54 

ก.ย.
54 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     

                 
 

 
                

พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ 
 

                         
                        
               

ลงนาม..............................................................  

 
  



 
 

 มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนน  รอยละ 2 ๐ 

๕. ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุม
โรคกําหนด   

๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๗. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน   

๘. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยผานเกณฑ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี  5  : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองคกรได
ตามเกณฑ ท่ีกรมควบคุม โรคกําหนด (ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี  6.1.2.2) 

2.  หนวยวัด   : ระดับ 

3.  น้ําหนัก   : 5 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด  :  

4.1 หนวยงาน หมายถงึ  หนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 40 หนวยงาน โดยจํานวน 36 
หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน  กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจาหนาท่ี 
กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ  สํานักจัดการความรู สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ สํานักระบาดวิทยา  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอท่ัวไป  สํานัก
โรคติดตอนําโดยแมลง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ  สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  สํานักวัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ศูนย
อํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 13  ดําเนินการโดยใช
เกณฑทีก่รมควบคุมโรคกําหนด  

สําหรับ จํานวน 4 หนวยงาน ซ่ึงเปนหนวยงานใหม ท่ียังไมเคยดําเนินงานพัฒนาคุณภาพองคกร ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กลุมคุมครองจริยธรรม และศูนย
กฎหมาย ดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกรของหนวยงาน ท่ีมีความครบถวนและทันสมัย 

4.2 เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด หมายถงึ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับท่ี 2 ของสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีกรมควบคุมโรคนํามาเปนกรอบการบริหารจัดการองคกรกําหนดการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ประจําป 2559 ดังนี้ 

1. ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรของหนวยงานใหครบถวน ทันสมัย 
2. ประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2  (ดวย

โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองเพ่ือรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2) 

3. จัดทําแผนในการปรับปรุงองคกรทุกหมวด  และคัดเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการ (ผลลัพธ หมวด 7) 

4. ประเมินความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงาน (หมวด 7) 
5. สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงานรอบ 12 เดือน 

4.3 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร  เปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ภาพรวมใน
ปจจุบันของหนวยงานท้ังโครงสรางของหนวยงาน จํานวนบุคลากร สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอ่ืนและประชาชน ความทาทายท่ีสําคัญในเชิง

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ 255๙ 

มิติที่ 4 :  ดานการพัฒนาองคกร 
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ยุทธศาสตรท่ีสวนราชการเผชิญอยู รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ  ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 
5.  สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนท่ีกําหนด 

เปาหมายความสําเร็จ   

 
6.  เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเปนระดับข้ันของ ความสําเร็จ   แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ข้ันตอน พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้ 

ช่ือตัวช้ีวัด ระดบั
คะแนน 

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

ระดับความสําเร็จของ
หนวยงานในการ
ดําเนินการบริหาร
จดัการองคกรไดตาม
เกณฑ ที่กรมควบคุม
โรคกําหนด 

0.5      
1      
3      
4      

5      
 

7.  เง่ือนไข : ไมมี 

๘.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
ระดับความสําเร็จของหนวยงา
ในการดําเนินการบริหาร
จัดการภาครัฐไดตามเกณฑที่
กรมควบคุมโรคกําหนด 

ระดับ 5 
(ปรบัเกณฑฯ) 

5 
(ปรบัเกณฑฯ) 

5 
(ปรบัเกณฑฯ) 

5 
(ปรบัเกณฑฯ) 

 
9. รายละเอียดการดํา เนินงาน : 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 
(0.5 

คะแนน) 

 ทบทวนและจัดทํารายงาน
ลกัษณะสาํคัญองคกรของ
หนวยงาน   

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนาองคกร 
โดยมีผูรับผิดชอบทุกหมวด  (Process Owner)  
(ไมมีรายงานทบทวน/การประชุมหรือคําสั่งแตงตั้ง หัก 
0.1 คะแนน สงไมทันตามกําหนด หัก 0.1 คะแนน)  
1.2 . รายงานลักษณะสําคัญขององคกร ตาม เกณฑ

ตัวช้ีวัด 
หนวย
วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการ
ดําเนินการบริหารจัดการองคกรไดตาม
เกณฑ ท่ีกรมควบคุม โรคกําหนด 

ระดับ 5 5 
 

5 
 

5 
 

5 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2  
ของสํานักงาน ก.พ.ร. (หนา 18-20) โดยจัดทําขอมูลให
ครบถวนและทันสมัย  จํานวนไมเกิน 10 หนา  (ไม
ครบถวน /ไมเปนปจจุบัน (ทันสมัย) หรือจํานวนหนาเกิน
กําหนด หัก 0.1 คะแนน สงไมทันตามกําหนด หัก 0.1 
คะแนน) พรอมท้ังบันทึกในแผนซีดีรอม สงถึงกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 

2 
(0.5 

คะแนน) 

ประเมินตนเอง ตามเกณฑคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับท่ี 2 (โดยโปรแกรมคํานวณผล
การประเมินองคกรดวยตนเอง เพ่ือ
รับรองการผานเกณฑ คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับท่ี 2) 

2.1 รายงานการประชุมคณะทํางาน  
(ไมมีรายงานเสนอผูบริหาร หัก 0.1 คะแนน ) 
 2.2 ผลการประเมินตนเอง จากโปรแกรมคํานวณผลการ
ประเมินองคกรดวยตนเองเพ่ือรับรองการผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 
(Certified Fundamental Level Version 2 : Self 
Certified FL 2.0) เพ่ือหาจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง (OFI)  
(มีผลการประเมินตนเองจากโปรแกรมฯ ครบทุกหมวด สง
ไมทันตามกําหนด หัก 0.1 คะแนน) พรอมท้ังบนัทึกใน
แผนซีดีรอม  สงถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 
25 ธันวาคม 2558 

3 
(2 

คะแนน) 

3.1จัดทําแผนปรับปรุงองคกรของ
หนวยงาน  ตามโอกาสในการ
ปรับปรุง ( OFI) ท่ีพบทุกหมวด
(6หมวด) โดยคัดเลือก 1 หมวด 
ตอ 1 OFI ยกเวนหมวด 3 ใหทาํ
แผนปรับปรุงทุก OFI  
3.2 คัดเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของผลลัพธการดําเนินการ 
(ผลลัพธ หมวด 7)  
 

3.1. แผนปรับปรุงองคกรของหนวยงาน  (ตามแนวทาง/
คูมือปฏิบัติงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรม
ควบคุมโรค) ครบทุกหมวด (6หมวด) ตามแบบฟอรม
หมายเลข 1  (มีแผนปรับปรุง ไมครบทุกหมวด หักหมวด
ละ 0.1 คะแนน (ยกเวน ไมพบ OFI ในหมวดนั้นๆ) สงไม
ทันตามกําหนด หัก 0.1 คะแนน) 
3.2. ผลคัดเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการ (ผลลัพธ หมวด 7) มี 6 มิติ ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. (หนา 87-92) 1 มิติ ตอ 1 ตัวชี้วัด  
(มีตัวชี้วัดไมครบทุกมิติ หักมิติละ 0.1 คะแนน สงไมทนั
ตามกําหนด หัก 0.1 คะแนน) พรอมท้ังบนัทึกในแผน
ซีดีรอม สงถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 25 
ธันวาคม 2558 

4 
(1 

คะแนน) 

วัดระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการ (ผลลัพธ หมวด 7)   

รายงานผลตามเกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด พรอมท้ังบนัทึกในแผน
ซีดีรอม สงถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร  ภายในวันท่ี 25 
กันยายน 255 9 (ใชผลคะแนนประเมินตนเอง รอบ 12 
เดือน) 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ ๒๕๕๙ หนา 109 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

5 
(1 

คะแนน) 

สรุปผลการดําเนินงานบริหาร
จัดการองคกร รอบ 12 เดือน  
 

สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน 
รอบ 12 เดือน ไดครบถวน ตามแบบฟอรมหมายเลข 2  
(ไมมีสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม หัก 0.2 
คะแนน สงไมทันตามกําหนด หกั 0.1 คะแนน) พรอมท้ัง
บันทึกในแผนซีดีรอม สงถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 

 
***ผลตามเกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด(ข้ันตอนท่ี 4) 

 
*  ตัวชี้วัด (RM) สามารถคัดเลือกจากตัวชี้วัดคํารับรองของหนวยงานในมิติตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
** คะแนนท่ีได ใชผลคะแนนการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 โดยท่ี W1-6 หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดท่ีเลือกเทากันทุก                 
                            ตัวโดยผลรวมของน้ําหนักของทุก 
                            ตัวชี้วัดเทากับ 1 
        SM    หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละ 
                           ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

 

หมายเหตุ สําหรับหนวยงานใหม 4 หนวยงาน มีเกณฑใหคะแนนดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของ
องคกร 
ภายหลัง 25 กันยายน 2559 

1.1 คําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนา
องคกรโดยมีผูรับผิดชอบทุกหมวด (Process Owner) 
(ไมมีรายงานทบทวน/การประชุมหรือคําสั่งแตงตั้งคณะทํา
ฯ หัก 0.1 คะแนน)  
1.2 รายงานการประชุมคณะทํางาน ฯ 
(ไมมีรายงานการประชุม หัก 0.1 คะแนน) 
1.3. รายงานลักษณะสําคัญขององคกร ตามเกณฑคณุภาพ

2 - 
3 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของ

องคกร 
ภายใน 25 กันยายน 2559 

มติิ 
หมวด7 

ตัวชี้วัด* 
(RM) 

นํ้าหนัก
ของRM 
(W1-6) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบัรอยละของ
ผลสาํเรจ็ตามเปาหมายของตัวชีว้ดั 

คะแนนท่ีได 
** 

(SM) 

คะแนนถวง
นํ้าหนัก 

1 2 3 4 5 
7.1 RM1or2 0.1 .... .... .... .... .... SM1 (W1 xS M1) 
7.2 RM3 0.3 .... .... .... .... .... SM2 (W2 x SM2) 
7.3 RM4or5 0.2 .... .... .... .... .... SM3 (W3 x SM3) 
7.4 RM6or7 0.2 .... .... .... .... .... SM4 (W4 x SM4) 
7.5 RM8 0.1 .... .... .... .... .... SM5 (W5 x SM5) 
7.6 RM9or10 0.1 .... .... .... .... .... SM6 (W6 x SM6) 

  1 คะแนน ผลรวมคะแนนถวงนํ้าหนัก ผลรวม 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 
4 - การบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2  ของ

สํานักงาน ก.พ.ร. (หนา 18-20) โดยจัดทําขอมูลใหครบถวน
และทันสมัย จํานวนไมเกิน 10 หนา  
(ไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน (ทันสมัย) หรือ จํานวนหนาเกิ
กําหนด หัก 0.1 คะแนน สงไมทันตามกําหนด หัก 0.1 
คะแนน) พรอมท้ังบันทึกในแผนซีดีรอม สงถึงกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในวันที่ 25 กันยายน 2559 

5 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของ
องคกร 
ภายใน 25 กันยายน 2559  
และรายงานมีความครบถวนและ
ทันสมัย 

 
10.  เปาหมาย : รอบ 3 เดือน    ถึงข้ันตอนท่ี  3 
  รอบ 12 เดือน    ถึงข้ันตอนท่ี 5  
 

 
 

11.  แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
11.1 จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ  

Estimates SM  
11.2 ผูกํากับตัวชี้วัดสรุปและรายงานตามตัวชี้วัดนี้ของหนวยงานในแบบรายงาน SAR ใน

ระบบEstimates SM และแนบไฟลท่ีกําหนดในแตละข้ันตอน  

12.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : รายงานความกาวหนาการดําเนินการ 
ไตรมาสท่ี 1  ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 
ไตรมาสท่ี 2  ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
ไตรมาสท่ี 3  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 255 9 
ไตรมาสท่ี 4  ภายในวันท่ี 25 กันยายน 255 9 

 

12.  ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 
ระดับกรม : 

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 02 590 3395 Jama_pin@hotmail.com 

ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

1. พญ.ผลิน  กมลวัทน ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
2. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ  09-3559-5551 bonyapong@yahoo.com 

 

14.  ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :  
ระดับกรม: 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
1. นางนวพรรณ  สันตยากร 0 2590 3349 navaphan.san@gmail.com 
2. นางสาวรัฐลักษณ  พิทักษจักรพิภพ 0 2590 3379 wezer_wezer@hotmail.com 
3. นางกนกนารถ  สงควอน 0 2590 3378 sw.guitar789@gmail.com 
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ระดบัหนวยงาน : กลุมพัฒนาองคกร สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

1. นางสาวนันทนภัส สุขใจ  08-7868-6013 fonitdpc5@yahoo.com 
 

หนวยงานประสานงานรายละเอียดตวัช้ีวดั : กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 
ช่ือผูประสานงาน โทรศพัท E-mail 

1. นางนวพรรณ  สันตยากร 0 2590 3349 navaphan.san@gmail.com 
2. นางสาวรัฐลักษณ  พิทักษจักรพิภพ 0 2590 3379 wezer_wezer@hotmail.com 
3. นางกนกนารถ  สงควอน 0 2590 3378 sw.guitar789@gmail.com 
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แผนปรับปรุงองคกร 

 

ชื่อหนวยงาน : 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

โอกาสในการปรับปรุง : 

ชื่อแผนปรับปรุง : ผูรับผิดชอบหลัก : 
ชื่อกลุม/ศูนย : 

วัตถุประสงค : 
 

งบประมาณ : 

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : 
 

ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายละเอียดโดยยอ : วันท่ีจัดทํา:  

ลําดับ กิจกรรม/ข้ันตอน ปงบประมาณ 2559 ผลลัพธการ
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ งบประมาณ 

ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 6    :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.  หนวยวัด  :  ระดับ 

3.  น้ําหนัก  :  5 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด  :  
  4.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง  กิจกรรมการสรางกระบวนการเรียนรู  เพ่ือเพ่ิม
ความรู ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคลากรใหตรงกับตําแหนง ปจจุบัน เพ่ือใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ท้ังตอตนเองและองคการ  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย 1) การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับผลประเมินสมรรถนะและความจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน 2) การแปลงแผนสูการปฏิบัติโดยการสื่อสารแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรวมท้ังแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะแกบุคลากรท่ัวท้ังองคกรในชองทางตางๆ 3) การพัฒนาบุคลากรตามแผนท่ีกําหนด 4) การ
ประเมิน/ติดตามผลหลังการพัฒนาภายใตหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมควบคุมโรค และ 5) การ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร  
  4.2 ทรัพยากรบุคคล หมายถึง บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคท้ังขาราชการและพนักงาน
ราชการทุกคน  
  4.3 ขอบเขตการพัฒนาทรพัยากรบุคคล  เปนการวางแผนการพัฒนาบุคลากรภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2557-2561 ครอบคลมุท้ัง 5 ยุทธศาสตร  รวมท้ังการ
พัฒนาสมรรถนะ ( Competency) ท่ีจําเปนตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนดท้ังสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค และสมรรถนะทางการบริหาร 
โดยดําเนินการประเมินสมรรถนะตามแนวทางท่ีกรม ควบคุมโรคกําหนด ดังนี้ 

    4.3.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถงึ สมรรถนะที่บุคลากรของกรม
ควบคุมโรคทุกคนตองมี จํานวน 6 สมรรถนะ เรียกวา “I SMART” ไดแก  

 สมรรถนะหลัก เปาหมาย
รอยละ 

ทุก
ตําแหนง 

I - Integrity การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 80 
S - Service Mind บริการท่ีดี 
M - Mastery/Expertise การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
A – Achievement Motivation การมุงผลสัมฤทธิ์ 
R - Relationship การมีน้ําใจ ใจเปดกวาง เปนพ่ีเปนนอง 
T - Teamwork การทํางานเปนทีม 

    4.3.2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  (Technical Competency) 

หมายถงึ  สมรรถนะท่ีบุคลากรของกรมควบคุมโรค จะถูกกําหนดใหมีแตกตางกันตามหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละตําแหนงงาน ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติใหกับ

ขาราชการ จํานวน 16 สมรรถนะ โดยกรมควบคุมโรค ไดกําหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติสําหรับบุคลากรตําแหนง/สายงาน ประเภทตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กําหนดให

มีการประเมินสมรรถนะตําแหนงละ 7 สมรรถนะ ดังนี้ 
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ลําดับ
ท่ี 

ตาํแหนง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปาหมาย
รอยละ 

1 นักบริหาร 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน  
(วิชาการเงินและบัญชี)   
ผูอํานวยการเฉพาะดาน 
(แพทย) 
 

1. การคิดวิเคราะห  (ตัวรวม) 
2. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 
3. การสืบเสาะหาขอมูล 
4. การมองภาพองครวม 
5. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี 
6. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 
7. ความเขาใจผูอ่ืน 

80 

2 ประเภทวิชาการ 
นายแพทย 
นายสัตวแพทย 
ทันตแพทย 

1. การคิดวิเคราะห  (ตัวรวม) 
2. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 
3. การสืบเสาะหาขอมูล 
4. การมองภาพองครวม 
5. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี 
6. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 
7. ความเขาใจผูอ่ืน 
8. วิสัยทัศน *** 
9. การวางแผนกลยุทธภาครัฐ *** 
10. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน *** 
*** เฉพาะตําแหนงระดับทรงคุณวุฒิ 

80 

3  ประเภทวิชาการ 
เภสัชกร 
นักวิชาการสาธารณสุข 
นักวิทยาศาสตรการแพทย 
นกัเทคนคิการแพทย 

นักรังสีการแพทย 
นักกีฏวิทยา 
นักวิชาการอาชีวอนามัย 
นักอาชีวบําบัด 

1. การคิดวิเคราะห (ตัวรวม) 
2. การมองภาพองครวม 
3. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
4. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 
5. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 
6. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี 
7. การสืบเสาะหาขอมูล 
8. วิสัยทัศน *** 
9. การวางแผนกลยุทธภาครัฐ *** 
10. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน *** 

*** เฉพาะตําแหนงระดับทรงคุณวุฒิ 

80 

4 ประเภทวิชาการ 
พยาบาลวิชาชีพ 
นักกายภาพบําบัด 
นักจิตวิทยา 
นักโภชนาการ 
นักสังคมสงเคราะห 

1. การคิดวิเคราะห (ตัวรวม) 
2. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 
3. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
4. การสืบเสาะหาขอมูล 
5. การมองภาพองครวม 
6. ความยืดหยุนผอนปรน 
7. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

80 
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ลําดับ
ท่ี 

ตาํแหนง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปาหมาย
รอยละ 

5 ประเภทวิชาการ 
นักวิชาการเผยแพร 
นักประชาสัมพันธ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

1. การคิดวิเคราะห (ตัวรวม) 
2. การดําเนินการเชิงรุก 
3. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
4. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 
5. การสืบเสาะหาขอมูล 
6. การมองภาพองครวม 
7. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

80 

6 ประเภทวิชาการ 
นักวิชาการสถิติ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

1. การคิดวิเคราะห (ตัวรวม) 
2. การสืบเสาะหาขอมูล 
3. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
4. การดําเนินการเชิงรุก 
5. ความผูกพันท่ีมีตอสวนราชการ 
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
7. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

80 

7 ประเภทวิชาการ 
นิติกร 

1. การคิดวิเคราะห (ตัวรวม) 
2. การมองภาพองครวม 
3. การสืบเสาะหาขอมูล 
4. ความยืดหยุนผอนปรน 
5. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
6. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 
7. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี 

80 

8 ประเภทวิชาการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเทศสัมพันธ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
นักจัดการงานท่ัวไป 
บรรณารักษ 
ชางภาพการแพทย 

1. การคิดวิเคราะห (ตัวรวม) 
2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
3. ความยืดหยุนผอนปรน 
4. การสืบเสาะหาขอมูล 
5. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 
6. การมองภาพองครวม 
7. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

80 

9 ประเภทท่ัวไป 
เจาพนักงานสาธารณสุข   
เจาพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย 
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
เจาพนักงานเภสัชกรรม 

1. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน      
(ตัวรวม) 

2. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 
3. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 
4. การมองภาพองครวม 
5. การสืบเสาะหาขอมูล 

80 
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ลําดับ
ท่ี 

ตาํแหนง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปาหมาย
รอยละ 

พยาบาลเทคนิค 
เจาพนักงานรังสีการแพทย 
เจาพนักงานอาชีวบําบัด  
ชางกายอุปกรณ 
โภชนากร 

6. การดําเนินการเชิงรุก 
7. ความม่ันใจในตัวเอง      

          

10 ประเภทท่ัวไป 
เจาพนักงานธุรการ 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 
ประเภทท่ัวไป 
เจาพนักงานพัสดุ 
เจาพนักงานหองสมุด 
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
นายชางไฟฟา 
นายชางเครื่องกล 
นายชางเทคนิค 
นายชางโยธา 
นายชางศิลป 
เจาพนักงานสถิติ 
เจาพนักงานเวชสถิติ 
เจาพนักงานคอมพิวเตอร 
พนักงานบริการ 

1. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน      
(ตัวรวม) 

2. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 
3. ความผูกพันท่ีมีตอสวนราชการ 
4. การมองภาพองครวม 
5. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 
6. การสืบเสาะหาขอมูล 
7. การสรางสัมพันธภาพ 

 

80 
 
 

80 

  4.3.3  สมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค ( Functional 
Competency) หมายถงึ  สมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคนของกรมควบคุมโรคตองมี เพ่ือสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามภารกิจของกรมฯ กําหนดใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค 3 
สมรรถนะ บุคลากรในแตละกลุมงานสามารถเลือกประเมินสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุมงานตนเอง 
โดยเลือกประเมิน 2 สมรรถนะจากจํานวน 3 สมรรถนะท่ีกําหนด ดังนี้ 

ตาํแหนง /

สายงาน 
สมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค เปาหมาย

รอยละ 

ทุกตําแหนง 1. หลักระบาดวิทยา (สําหรับสายงานหลัก และสําหรับงานเชิงบริหาร
จัดการ) 

2. การวิจัยและพัฒนา 
3. การติดตามและประเมินผล 

65 

หมายเหต ุ ท้ังนี้ สมรรถนะทางการบริหาร กรมฯ ไมไดกําหนดใหเปนสมรรถนะตาม Template ตัวชี้วัดคํา

รับรองฯ  
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5.  สูตรการคํานวณ :  คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนท่ีกําหนด 

6.  เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนน

เปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ระดบั

คะแนน 
Milestone  

ข้ันตอน 1 ข้ันตอน 2 ข้ันตอน 3 ข้ันตอน 4 ข้ันตอน 5 
ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

1      

2      

3.5      

4      

5      

 
๗.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด  : 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ ตัวชี้วัดใหม ป 2559 

 
๘.  รายละเอียดการดําเนินการ  :  

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการ
ประเมินผล 

1 
(1 คะแนน) 

จัดทําและสื่อสารประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้  
1. จัดทําและสื่อสารแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
ขาราชการ กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2557-2561 และสง
สําเนาแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ท่ีไดรับการอนุมัติโดยผูบริหารหนวยงาน ใหกองการ
เจาหนาท่ี ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2559 
โดยแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตองแสดงถึงประเด็น
ตางๆ ดังนี้ 

• ท่ีมาและสภาพปญหา 
• ผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินสมรรถนะของ

หนวยงานปท่ีผานมา 
• กรอบการพัฒนาบุคลากร จากแผนพัฒนาบุคลากร

ภาพกรม ปงบประมาณ 2559 

สําเนาแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ท่ีไดรับการอนุมัติโดย
ผูบริหารหนวยงาน 
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• หลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนาและ
ผูรับผิดชอบ 

 
การประเมินผลข้ันตอนท่ี 1 

• สงสําเนาแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีไดรับการอนุมัติโดย
ผูบริหารหนวยงาน ใหกองการเจาหนาท่ี  ภายใน
วันท่ี 31 มกราคม 2559 ได 1 คะแนน 

• สงสําเนาแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ฯ ลาชา
กวาวันท่ี 31 มกราคม 2559 หักคะแนนวันละ 
0.05 คะแนน และหักคะแนนสูงสุดไมวากรณีใด 
ไมเกิน 0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหนวยงาน 
1. ทบทวนผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของ

หนวยงาน  
ป 2558 และทบทวนขอมูลจากแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)  ป 2558 

2. วิเคราะหภารกิจหลักของหนวยงาน รวมถึง
เปาประสงคท่ีหนวยงานรับถายทอดมาจาก
เปาประสงคของกรม เพ่ือเชื่อมโยงสูการคนหาชุด
ของความรู ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ี
คาดหวังจากบุคลากรของหนวยงาน 

3. นําขอมูลจากขอ 1 และ 2 วิเคราะหเพ่ือคนหา
ความตองการจําเปน (Need Assessment) ซ่ึงอาจ
ออกมาเปนชุดของความรู ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม หรือสมรรถนะใดๆ นําผลการคนหา
ดังกลาวมากําหนดเปนจุดเนนการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน ป 2559 

4. กําหนดหลักสูตรการพัฒนาจากจุดเนนการพัฒนา
บคุลากร(จากขอ 3) และเขียนเปนแผนการพัฒนา
บคุลากรเฉพาะท่ีเปนโครงการฝกอบรมเทานั้น 

5. นําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดไว มา
จัดทําเปนแผนการพัฒนาบุคลากร ภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ กรมควบคุมโรค ป 
พ.ศ. 2557-2561 

6. เสนอแผนการพัฒนาบุคลากรตอผูบริหารหนวยงาน
เพ่ืออนุมัติ และสงเอกสารสําเนาแผนการพัฒนาฯ 
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ท่ีผูบริหารหนวยงานอนุมัติ ใหผูกํากับตัวชี้วัด (กลุม
พัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาท่ี) ภายใน
วันท่ี 31 มกราคม 2559 

7. สื่อสารแผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรภายใน
หนวยงานรับทราบอยางท่ัวถึง 
 

2. สื่อสารแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 
แนวปฏิบัติของหนวยงาน 

1. รับหนังสือแจงเวียนจากกองการเจาหนาท่ี เรื่อง 
แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 

2. จัดประชุมชี้แจง หรือใชวิธีการสื่อสารอ่ืนๆ เพ่ือให
ม่ันใจวาบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบและ
เขาใจแนวทางการประเมินสมรรถนะ และการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลอยางครอบคลุม ท่ัวถึง 

2 
(1 คะแนน) 

รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหนวยงาน 
รอบ 6 เดือน โดยใหรายงาน SAR ในระบบ Estimates 
ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
การประเมินผลข้ันตอนท่ี 2 

• รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของ
หนวยงาน รอบ 6 เดือน ในระบบ Estimates 
ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 ได 1 คะแนน 

• รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของ
หนวยงาน รอบ 6 เดือน ในระบบ Estimates  
ลาชากวาวันท่ี 25 มีนาคม 2559  หกัคะแนนวนั
ละ 0.05 คะแนน และหักคะแนนสูงสุดไมวากรณี
ใดไมเกิน 0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหนวยงาน 
1. ใชแบบฟอรมประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะท่ี
จําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค ทําการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากรภายในหนวยงาน (ผล
การประเมินมาจากการสรุปรวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชากับบุคลากร) 

2. นําผลประเมินฯ จากขอ 1 มาสรุปขอมูลและกรอก
ขอมูลลงในแบบฟอรมสรุปรายงานผลการประเมิน

1.  แบบฟอรมสรุปรายงานผล
การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะท่ี
จําเปนตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค ของ 
 
ขาราชการ  
2. แบบฟอรมสรุปรายงานผล
การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะท่ี
จําเปนตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค ของพนักงาน
ราชการ (แนบไฟลในระบบ 
Estimates ท้ัง1และ2) 
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สมรรถนะ ท้ัง 3 ประเภท (ยกเวนตําแหนง
ผูอํานวยการ)  แยกขอมูลขาราชการ กับพนักงาน
ราชการ 

3. รายงาน SAR ในระบบ Estimates “รายงาน
ตัวชี้วัดแบบข้ันตอน : ตัวชี้วัดคํารับรองท่ี 6 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ” โดย
พิมพรายละเอียดพรอมแนบไฟลสกุล Word, 
Excel, pdf ท่ีมีขอมูลครบถวนสําหรับการรวบรวม
เปนขอมูลภาพรวมกรม โดยใหการรายงานในระบบ 
Estimates มีสถานะการอนุมัติเปนสีเขียว ภายใน
วันท่ี 25 มีนาคม 2559 

3 
(0.5 

คะแนน+1 
คะแนน 
=1.5 

คะแนน) 

3.1. จัดทําสรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ
การพัฒนาบุคลากร (ออนไลน)  พรอมท้ังขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานดานพัฒนาบุคลากรเสนอผูบริหาร
หนวยงาน  ภายในวันที ่10 สงิหาคม 2559  
การประเมินผลข้ันตอนท่ี 3 (3.1) (คะแนนเต็ม 0.5 คะแนน) 
  ประเมินจากขอมูลการวิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจท่ี
มีตอการพัฒนาบุคลากร(ออนไลน) ท่ีไดรับจากกองการ
เจาหนาท่ี โดยเทียบผลคะแนนท่ีไดกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรประเด็นประเมินระดับหนวยงาน  
ดังนี้   

คะแนน คาเฉลี่ยความพึงพอใจประเด็นประเมิน 
ระดับหนวยงาน 

0.2 ต่ํากวา 2.51 
0.3 2.51 - 3.00 
0.4 3.01 - 3.50 
0.5 3.51 - 4.00 

แนวปฏิบัติของหนวยงาน 
1. รับหนังสือแจงเวียนจากกองการเจาหนาท่ี เรื่อง  

ขอใหบุคลากรเขาทําประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีตอ
การพัฒนาบุคลากร (ออนไลน) และแจงขาราชการ
และพนักงานราชการภายในหนวยงาน ใหเขา
ประเมิน 

2. รับขอมูลวิเคราะหผลความพึงพอใจฯ จากกองการ
เจาหนาท่ี นําขอมูลมาวิเคราะหเชิงลึก พรอมท้ัง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานดาน
พัฒนาบุคลากร สรุปรายงานเสนอผูบริหาร

สรุปรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนา
บุคลากรท่ีผูบริหารหนวยงาน
รับทราบ (แนบไฟลในระบบ 
Estimates) 
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หนวยงาน รับทราบ ภายในวันที่ 10 สงิหาคม 
2559 

3. สแกนเอกสารสรุปรายงานดังกลาวเปนไฟลสกุล pdf 
แนบไฟลในระบบ Estimates  

4. การรายงานผลในข้ันตอนท่ี 3.1 ในระบบ 
Estimatesนี้ ใหหนวยงานกรอกคะแนนท่ีไดสําหรับ
ข้ันตอน 3.1 ดวยการดูผลคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจ (เฉพาะประเด็นการประเมินระดับหนวยงาน)  
โดยเปรียบเทียบจากตารางคะแนนที่ปรากฏใน 
Template 

 3.2  รายงานผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน ปงบประมาณ 2559 เสนอผูบริหาร
หนวยงาน และสงแบบฟอรมสรุปผลติดตามผลการ
ฝกอบรม _รายหนวยงาน ( TF06) ใหกองการ
เจาหนาท่ี ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2559 

การประเมินผลข้ันตอนท่ี 3 (3.2) (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
• สงแบบฟอรม TF06 ภายในวันท่ี 20 กันยายน 

2559 ได 1 คะแนน 
• สงแบบฟอรม TF06 ลาชากวาวันท่ี 20 กันยายน 

2559 หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน และหกั
คะแนนสูงสุดไมวากรณีใด ไมเกิน 0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหนวยงาน 
1. ศึกษาหลกัเกณฑประกันคุณภาพ การฝกอบรม ฉบบั

ปรับปรุงใหม ป 2558 
2. ขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานในการ

ติดตามผลการพัฒนาฯ ดังนี้ 
2.1 โครงการภาพกรม หนวยงานสวนกลางเปนผูจัดโครง  
มีผูเขารับการอบรมเปนบุคลากรจากหนวยงานในสังกั  
: ใหผูจัดโครงการนั้นๆ เปนผูติดตามผล  
(ใชแบบฟอรม TF02 และ TF05) แลวรายงานผลให
ผูรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเพ่ือสรุป
แบบฟอรม TF06 
2.2 โครงการภาพหนวยงาน ใหผูรับผิดชอบงาน
พัฒนาบุคลากรของทุกหนวยงานดําเนินการเพ่ือ
เลือกโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการเอง  จํานวน 
1 โครงการ  โดยท่ีผูจัดโครงการอาจเปนกลุมงานใด
กลุมงานหนึ่งภายในหนวยงาน  มีผูเขารับการอบรม

TF06-แบบฟอรมสรุปผล
ติดตามผลการฝกอบรม _ราย
หนวยงาน แนบไฟลแบบฟอรม 
TF06 (ไฟลสกุล Word) ใน
ระบบ Estimates  
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เปนบุคลากรภายในหนวยงานนั้นๆ เอง  ใหผูจัด
โครงการนั้นๆ เปนผูติดตามผล (ใชแบบฟอรม 
TF02 และ TF05) แลวรายงานผลใหผูรับผิดชอบ
งานพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเพ่ือสรุปใน
แบบฟอรม TF06  โดยกําหนดเง่ือนไขของ
โครงการท่ีตองเลือกติดตาม ดังนี้ 

2.2.1 เปนโครงการฝกอบรมภายในหนวยงาน
ท่ีใชงบประมาณดําเนินการสูงสุด และหรอื เปน
โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีหนวยงานพิจารณา
แลวเห็นวามีผลลัพธสูงสุดตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบคุลากร 
2.2.2 ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต 1 วันข้ึนไป แ

ไมเกิน 3 เดือน 
2.3 สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรท่ีจัด

โดยหนวยงานภายนอกกรม ใหผูท่ีรับผิดชอบ
งานพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเปนผูติดตาม
ผลการพัฒนาโดยใชแบบฟอรม TF02 และ
สรุปลงแบบฟอรม TF06  

3. ใชแบบฟอรมการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 
ตามท่ีกําหนดในคูมือหลักเกณฑประกันคุณภาพ การ
ฝกอบรม  ฉบับปรับปรุงใหม ป 2558  
ประกอบดวย 
3.1  แบบฟอรมTF02 แบบฟอรมติดตามผลการ

ฝกอบรม  ผูบังคับบัญชาใชในการประเมินผู
ไดรับการพัฒนาแตละราย 

3.2  แบบฟอรมTF05 แบบฟอรมสรุปผลติดตาม
ผลการฝกอบรม _รายโครงการ สําหรับ
ผูรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรวิเคราะหผล 

3.3  แบบฟอรม TF06สําหรับผูรับผิดชอบงาน
พัฒนาบุคลากรรายงานผลใหกองการเจาหนาท่ี 

4. ระยะเวลาท่ีควรเริ่มติดตามผลฯ : ภายหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนา 3 – 6 เดือน เพ่ือใหม่ันใจวาผูเขารับการ
อบรมมีเวลาท่ีมากเพียงพอในการริเริ่ม นําความรูท่ี
ไดรับจากการอบรมมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5. ผูท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
สรุปขอมูลการติดตามผลรายหนวยงาน โดยใช
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แบบฟอรม TF06-แบบฟอรมสรุปผลติดตามผล
การฝกอบรม _รายหนวยงาน (1 หนวยงานตอ 1 
แบบฟอรม)  จัดสงขอมูลใหผูกํากับตัวชี้วัด ภายใน
วันท่ี 20 กันยายน 2559 ทางระบบเอกสาร และ
แนบไฟลแบบฟอรม TF06 (ไฟลสกุล Word) ใน
ระบบ Estimates 

4 
(0.5 

คะแนน) 

เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน พรอมดวยปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  
เสนอผูบริหารหนวยงาน และเสนอรายงานฯ ใหกองการ
เจาหนาท่ี ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 
การประเมินผลข้ันตอนท่ี 4 (คะแนนเต็ม 0.5 คะแนน) 

• สงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 ได 0.5 
คะแนน 

• สงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ลาชากวาวันท่ี 25 กันยายน 2559 หัก
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน และหกัคะแนนสงูสดุ
ไมวากรณีใด ไมเกิน 0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหนวยงาน 
1. รายงานผลการดําเนินงาน โดยใชแผนพัฒนา

บคุลากร (จากข้ันตอนท่ี 1) เปนตัวตั้ง มุงเนน
รายงานโดยเปรียบเทียบใหเห็นตัวชี้วัดโครงการกับ
ผลท่ีปฏิบัติไดจริง 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรใดๆ ท่ีมีแผนแตไมไดจัด
โครงการตามแผน ใหรายงานในชองปญหา/
อุปสรรค อธิบายสาเหตุท่ีไมมีการจัดโครงการ
ดังกลาว 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรใดๆ ท่ีจัดนอกเหนือแผนท่ี
วางไว ใหใสคําอธิบายใหชัดเจนวาเปนโครงการนอก
แผน 

4. จัดสงขอมูลใหผูกํากับตัวชี้วัด ภายในวันท่ี 25 
กันยายน 2559 ทางระบบเอกสาร และแนบไฟล 
(ไฟลสกุล Word) ในระบบ Estimates 

รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (แนบไฟล
สกุล Wordในระบบ 
Estimates) 

5 
(1 คะแนน) 

รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหนวยงาน 
รอบ 12 เดือน โดยใหรายงาน SAR ในระบบ Estimates 
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559 
การประเมินผลข้ันตอนท่ี 5 (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

1. แบบฟอรมสรุปรายงานผล
การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะท่ี
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการ
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• สงแบบฟอรมสรุปรายงานผลประเมินสมรรถนะของ
ขาราชการและพนักงานราชการ ครบท้ัง 3 
สมรรถนะ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2559 ได 1 
คะแนน 

• สงแบบฟอรมฯ ลาชากวาวันท่ี 25 กันยายน 2559 
หักคะแนนวันละ 0.05 คะแนน และหกัคะแนน
สูงสุดไมวากรณีใด ไมเกิน 0.5 คะแนน 

แนวปฏิบัติของหนวยงาน 
1. ใชแบบฟอรมประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะท่ี
จําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค ทําการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากรภายในหนวยงาน (ผล
การประเมินมาจากการสรุปรวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชากับบุคลากร) 

2. นําผลประเมินฯ จากขอ 1 มาสรุปขอมูลและกรอก
ขอมูลลงในแบบฟอรมสรุปรายงานผลการประเมิน
สมรรถนะ ท้ัง 3 ประเภท (ยกเวนตําแหนง
ผูอํานวยการ)  แยกขอมูลขาราชการ กับพนักงาน
ราชการ 

3. รายงาน SAR ในระบบ Estimates “รายงาน
ตัวชี้วัดแบบข้ันตอน : ตัวชี้วัดคํารับรองท่ี 6 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ” โดย
พิมพรายละเอียดพรอมแนบไฟลสกุล Word, 
Excel, pdf ท่ีมีขอมูลครบถวนสําหรับการรวบรวม
เปนขอมูลภาพรวมกรม โดยใหการรายงานในระบบ
Estimates มีสถานะการอนุมัติเปนสีเขียว ภายใน
วันท่ี 25 กันยายน 2559  

จําเปนตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค ของขาราชการ  
 
 
 
 
 
2. แบบฟอรมสรุปรายงานผล
การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะท่ี
จําเปนตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค ของพนกังาน
ราชการ  (แนบไฟลในระบบ 
Estimates ท้ัง 1 และ 2) 

*หมายเหตุ  
1. กําหนดนิยามและขอบเขตของ “โครงการฝกอบรม” ตามท่ีระบุในข้ันตอนท่ี 1 (กําหนดแผนพัฒนา

บคุลากร) และในข้ันตอนท่ี 3 (รายงานผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน) ดังนี้ 
โครงการฝกอบรม หมายถึง โครงการท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ เพ่ือสราง หรือ 

เพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และทัศนคติ (Attitude) ของผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยหมายถึง การอบรม/การฝกอบรม การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน ซ่ึงมีโครงการหรือ
หลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอน แตไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ยกเวน โครงการท่ีมี
จุดมุงหมายเพ่ือการสื่อสาร ชี้แจง ถายทอดแนวทางการดําเนินงาน หรือโครงการประชุมเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลลัพธ
ท่ีเก่ียวของกับงานตางๆ  โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีทํางาน หรือการพัฒนาบุคลากรดวย
วิธีการเรียนรูในขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training: OJT) 
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2. การรายงานผลการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2 และ ข้ันตอนท่ี 5 กําหนดใหหนวยงานรายงานผล 
ผานชองทางระบบ Estimates แตในทางปฏิบัติ หนวยงานสามารถเพ่ิมเติมชองทางการสงรายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะ เพ่ือสะดวกในการสงมอบขอมูลได ทางอีเมล ananya_belle@hotmail.com  ในกรณีท่ีสง
ขอมูลแลวพบวาขอมูลผิดพลาด และผูกํากับตัวชี้วัดติดตอใหแกไขขอมูลใหม หนวยงานสามารถสงขอมูลท่ีแกไข
ใหมไดทางอีเมลเดิม และผูกํากับตัวชี้วัดจะยังคงยึดเอาวันท่ีสงรายงานในครั้งแรกเปนหลัก 

๙.  เปาหมาย : ระดับคะแนนท่ี 5  โดยท่ี   
รอบ 6   เดือน   ดําเนินการไดถึงระดับท่ี 2  
รอบ 12 เดือน  ดําเนินการไดถึงระดับท่ี 5 

10.  แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1๐.1 จัดเก็บขอมูลจากทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค   
  1๐.2 แบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates  
  1๐.3 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส ในระบบ Estimates SM  

1๑. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 4 

1๒. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :    
 ระดับกรม :  

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
๑. นายยุทธพงษ  เกียรติยุทธชาติ    
ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

0 2590 3041   

 
 ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail 
๑. พญ.ผลิน  กมลวัทน ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
๒. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ 09-3559-5551 bonyapong@yahoo.com 

 
1๓. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :       
 ระดับกรม  :  

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด   หมายเลขโทรศพัท     E-Mail 
1. นางยุพิน  รุนประพันธ 0 2590 3879 yuroony@hotmail.com 
2. นางสาวลลิตา  เดชเปา    0 2590 3043 Lalita.rosierose@gmail.com 
3. นางสาวอณัญญา  แสงวิสัย 0 2590 3043 ananya_belle@hotmail.com 

 
ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 
๑. นางจันทกานต วลัยเสถียร 09-4298-2265 jantakamvalaisathien@hotmail.com 
๒. นายสุนนทชัย  ทามณี   080-0289054 sammainaruk@hotmail.com 
๓. นางเมยุรี ประสงค 095-7564730 meyuree@gmail.com 
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1. ตัวช้ีวัดท่ี 7   : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน 

2.  หนวยวัด  :  ระดับ 

3.  น้ําหนัก  :  5 

4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด  :   
 4.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน  พิจารณาความสําเร็จจากการใช
แนวคิด หรือนําเครื่องมือการจัดการความรูมาประยุกตใชการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพมากข้ึน 
พัฒนาคนใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน มีกระบวนการ ดังนี้ 

1) - แตงตั้งคณะทํางาน  KM Team ของหนวยงาน โดยมีผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการเปน
ประธาน องคประกอบของคณะทํางานควรมาจากหลายกลุมงาน 
- คณะทํางาน KM Team ของหนวยงานดําเนินการทบทวนและคัดเลือกหัวขอความรูสําคัญ
ของหนวยงานท่ีตองดําเนินการเรงดวน (ตามท่ีไดระบุในโครงสรางความรูหนวยงาน 
(Knowledge Structure) เพ่ือกําหนดเปนโจทยในการนํามาจัดการความรู  (สํานักวิชาการ
,สถาบัน,สคร.อยางนอย 3 เรื่อง กองบริหารและหนวยงานขนาดเล็ก อยางนอย 2 เรื่อง)  

หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงสรางความรูหนวยงาน ( Knowledge Structure) ดูไดท่ี
เว็บไซตสํานักจัดการความรู ท่ี www.kmddc.go.th  

2) หนวยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการตามจํานวนของหัวขอความรูตามท่ีกําหนดไว 
โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรูตามความเหมาะสมของงาน (อยางนอย 1 เครื่องมือ/
หัวขอความรู)  ไดแก 

 2.1) การถอดบทเรียน  
 - ถอดบทเรียนจากตัวคน ( Tacit K. to Explicit K.) ในกรณีผูรูท่ีมีประสบการณสูงและใกล

เกษียณอายุราชการ  หรือ งานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานบอย (ยายงานหรือ
ลาออก) 

 - ถอดบทเรียนจากโครงการ 
 2.2) การจัดตลาดนัดความรู  
 2.3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
  หมายเหตุ : สําหรับสํานักวิชาการและสถาบันท่ีจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิง

ประวัติศาสตร ปงบประมาณ 2559 รวมกับสํานักจัดการความรู (ตอเนื่องจากป 2558) 
สามารถคัดเลือกมาตอบในตัวชี้วัดนี้ได 

 2.4) ชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP) 
 2.5) การเปนพ่ีเลี้ยง ( Mentoring) 
 2.6) การใชมาตรฐานเปรียบเทียบ ( Benchmarking)   
 2.7) การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 
3) หนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว โดยคณะทํางาน KM Team ของหนวยงาน

ใหการสนับสนุนชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ชี้แนะ  
 

4) เม่ือสิ้นสุดโครงการ คณะทํางาน KM Team ของหนวยงานดําเนินการ 
4.1) สรุปผลการดําเนินงานตามรายหัวขอความรู 
4.2) ทบทวนผลการดําเนินงานภาพรวมของหนวยงานพรอมเขียนสรุปบทเรียน (ภาพรวม

หนวยงาน) 

http://www.kmddc.go.th/�
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5.  สูตรการคํานวณผลงาน : ผลรวมการดําเนินงานของหัวขอความรูสําคัญของหนวยงานตามคาเปาหมาย 
แตละเรื่องทําครบท้ัง 5 ขั้นตอนตามที่กําหนด                                            
 
6.  เกณฑการใหคะแนน : แตละหัวขอความรูคิดคะแนนตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนด  
 

ระดับคะแนน ระดับข้ันของความสําเร็จ  (Milestone) 

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

4      

5      

 
๗.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน ระดับ 4 4 รอขอมูล 
 
๘. รายละเอียดการดําเนินงาน : 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน 

1 

 
ทบทวนคําสั่งคณะทํางานจัดการความรูของ
หนวยงาน 
 

0.5 
คะแนน 
 

- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน KM Team 
ของหนวยงาน  
*สงใหสํานักจัดการความรู ภายใน
วันท่ี 25 ธันวาคม 2558 (อยางเปน
ทางการ) 

 คณะทํางาน KM Team ทบทวนและ
คัดเลือกหัวขอ ความรูสําคัญของหนวยงานท่ี
ตองดําเนินการเรงดวน ตามท่ีระบุใน
โครงสรางความรูหนวยงาน (Knowledge 
Structure) เพ่ือกําหนดเปนโจทยในการนํามา
จัดการความรู  (จํานวนตามท่ีระบุ) 

0.5 
คะแนน 

 

- รายงานการประชุมคณะทํางาน KM 
Team เพ่ือทบทวนและคัดเลือก
หัวขอ ความรูสําคัญของหนวยงานท่ี
ตองดําเนินการ พรอมระบุเครื่องมือ 
KM ท่ีจะนํามาประยุกตใช   
*สงใหสํานักจัดการความรู ภายใน
วันท่ี 25 ธันวาคม 2558  (อยาง
เปนทางการ) 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน 

2 
 
หนวยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ         
ตามจํานวนของหัวขอความรูท่ีกําหนดไว 
เสนอผูบริหารรับทราบ โดยเลือกเครื่องมือการ
จัดการความรูตามความเหมาะสมของงาน 
ไดแก 
   1) การถอดบทเรียน 
   2) การจัดตลาดนัดความรู 
   3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู   
   4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
   5) การเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
   6) การใชมาตรฐานเปรียบเทียบ 
       (Benchmarking)   
   7) การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) 

ฯลฯ 
 

*รายละเอียดของเครื่องมือตางๆ ท่ีจะใช 
กรุณาศึกษาเพ่ิมเติมจาก หนังสือคูมือ KM 
ประจําป 2559 ท่ีสงใหทุกหนวยงาน 

1 
คะแนน 
 

- โครงการและแผนปฏิบัติการของ
หัวขอ ความรูตามท่ีกําหนดไวทุกเรื่อง 
(แบบฟอรมท่ี 1)  
*สงใหสํานักจัดการความรู ภายใน
วันท่ี 25 ธันวาคม 2558  (อยาง
เปนทางการ) 
 

3 คณะทํางานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ี
กําหนด  

1 
คะแนน 
 

- รายงานความกาวหนาในระบบ 
Estimates SM รอบ 6 เดือน (0.50 
คะแนน) 
- รายงานความกาวหนาในระบบ 
Estimates SM รอบ 9 เดือน (0.50 
คะแนน) 
หมายเหตุ: สํานักจัดการความรูจะเขา
ไปดึงขอมูลจากระบบเอง หนวยงาน
ไมตองสงรายงาน 

4 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานของแตละหัวขอความรู
ตามเปาหมายท่ีกําหนด ดังนี้ 
 
- สํานัก/สถาบัน/สคร.1-12 เปาหมาย 3 
เรื่อง 

    •  ดําเนินการได 3 เรื่อง = 1.00 คะแนน 

    •  ดําเนินการได 2 เรื่อง = 0.66 คะแนน 

    •  ดําเนินการได 1 เรื่อง = 0.33 คะแนน 
 
- กองบริหาร/หนวยงานขนาดเล็ก เปาหมาย 
2 เรื่อง 

1 
คะแนน 

 

 - เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ        
แตละหัวขอความรู (ตามประเภท
เครื่องมือ KM ท่ีใช) โดยตองเปนหัว
ขอความรูท่ีปรากฏในแผนการ
ปฏิบัติการ  
*สงใหสํานักจัดการความรู ภายใน
วันท่ี 25 กันยายน 2559  (อยาง
เปนทางการ) 
 

หมายเหตุ:  
1. ถาเปนการถอดบทเรียนแลวนําไป
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน 

    •  ดําเนินการได 2 เรื่อง = 1.00 คะแนน 

    •  ดําเนินการได 1 เรื่อง = 0.50 คะแนน 
 

 
 
 
 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหสงคูมือ
ดังกลาวมาใหดวย 
2. สํานัก KM ไดจัดทําแบบฟอรม
ถอดความรูจากผูรูหนวยงานแนบมา
ใหตามแบบฟอรมท่ี 3 สวนประเภท
เครื่องมือ KM อ่ืนๆ หนวยงาน
สามารถเลือกรูปแบบไดเองตาม
เหมาะสม 

5 
 
สรุปบทเรียนเม่ือสิ้นสุดโครงการ 1 

คะแนน 
 

1. ความครบถวนของเอกสาร  (0.3 
คะแนน) ประกอบดวย 
1.1 เอกสารสรุปบทเรียนการจัดการ
ความรูของภาพรวมหนวยงาน  (ตาม
แบบฟอรมท่ี 4) ความยาว 5-6 หนา  
(รวมภาพ) 
1.2 เอกสารสกัดความรูจากการถอด
บทเรียนตามแบบฟอรมท่ี 5  
2. คุณภาพของการเขียนเอกสารใน
ขอ 1 ( 0.7 คะแนน) (หมายถึง การ
เขียนบทความท่ีอานแลวรูเรื่องวาใคร 
ทําอะไร  เกิดประโยชนอะไร) 
*สงใหสํานักจัดการความรู ภายใน
วันท่ี 25 กันยายน 2559  (อยาง
เปนทางการ) 

หมายเหตุ กรุณาศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม อาทิ แบบฟอรมท่ีใช และตัวอยางตางๆ จากคูมือ KM ประจําป 
2559 หรือดาวนโหลดท่ี www.kmddc.go.th 
 
9.  เปาหมายหนวยงาน : จํานวน  3 เรื่อง  สําเร็จข้ันตอนท่ี 5 ในทุกหัวขอความรู 
 

หนวยงาน สคร.9 นครราชสีมา 
เรื่อง 3 

ข้ันตอน 5 
  

      เปาหมายการดําเนินงาน : 
รอบ 6 เดือน  ถึงข้ันตอนท่ี  3 
รอบ 9 เดือน  ถึงข้ันตอนท่ี  3 
รอบ 12 เดือน  ถึงข้ันตอนท่ี  5 
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10.  แหลงขอมูล :  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
 
1๑. วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1๑.1 จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน ( SAR) รายงานในระบบ 
Estimates SM  
 
1๒. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  

ไตรมาสท่ี 2  ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
ไตรมาสท่ี 3  ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559  
ไตรมาสท่ี 4  ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2559  

 

13. ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
        ระดับกรม:  

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศพัท E-mail 
ผูอํานวยการสํานักจัดการความรู 0 2590 3251-3 - 

 ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศพัท E-mail 
๑. พญ.ผลิน  กมลวัทน ๐๘๔-๖๐๕๖๗๑๐ phalin1@hotmail.com 
2. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ  09-3559-5551 bonyapong@yahoo.com 

 

1๔.  ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :   
 ระดับกรม : 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศพัท E-mail 
1. นางมณี สุขประเสริฐ 0 2590 3251-3 ตอ 19 - 
2. นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร 0 2590 3251-3 ตอ 18 - 

 ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด หมายเลขโทรศพัท E-mail 
1. นางสาวนันทนภัส สุขใจ 08-7868-6013 fonitdpc5@yahoo.com 
2. นายจิระเดช  พลสวัสดิ์  08-3741-5615 jira2524@hotmail.com 

 
1๕. ผูประสานหนวยงาน : สํานักจัดการความรู 

 

ช่ือผูประสาน/เบอรโทร หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร 
โทร 0 2590 3251-3 ตอ 18 
มือถือ 08 1770 5448 
E-mail : phangji@hotmail.com  

- สํานักโรคติดตอท่ัวไป / สํานักโรคติดตออุบัติใหม / สํานัก
โรคติดตอนําโดยแมลง /สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ /สถาบันราชประชาสมาสัย /กองแผนงาน  
- สคร.2 พิษณุโลก / สคร.5 ราชบุรี 

นางสาววิไลพร วงศกรวรศิลป 
โทร 0 2590 3251-3 ตอ 17 

-  สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ /สํานัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ /สาํนกังานคณะกรรมการควบคุม
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ช่ือผูประสาน/เบอรโทร หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
มือถือ 08 4744 2276 
E-mail : vilaiporn.w@gmail.com 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล / ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหา
เอดสแหงชาติ /กลุมตรวจสอบภายใน / กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
-  สคร.13 กรุงเทพฯ / สคร.11 นครศรีธรรมราช /สคร.12 
สงขลา 

นายทรงพล  ชมพูภู 
โทร 0 2590 3251-3 ตอ 15 
มือถือ 08 1280 3471 
E-mail : pond_pet@hotmail.com 

- สํานักวัณโรค /กองคลงั/สํานักระบาดวิทยา /สถาบันบําราศนรา
ดูร/สํานักงานเลขานุการกรม  
- สคร.4 สระบุร ี/ สคร.6 ชลบุรี / สคร.9 นครราชสีมา / สคร.3 
นครสวรรค   

นายนรารัตน กาทอง 
โทร 0 2590 3251-3 ตอ 20 
มือถือ 09 0982 1057 
E-mail : 
nararat_kathong@hotmail.com 

- สํานักโรคไมติดตอ /สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ / 
สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ /กองการเจาหนาท่ี /  
ศูนยสารสนเทศ 
- สคร.7 ขอนแกน  / สคร.10 อุบลราชธานี / สคร.1 เชยีงใหม 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:vilaiporn.w@gmail.com�
mailto:softsoft12@hotmail.com�
mailto:nararat_kathong@hotmail.com�
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แบบฟอรมที่เกี่ยวของ 
 

- แบบฟอรม 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ 

 

- แบบฟอรม 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน  

    (แบบฟอรม SAR)  

 

- แบบฟอรม 3 ถอดความรูจากผูรูหนวยงาน  

  (กรณีเลือกเครื่องมือการถอดความรูจากตัวคน) 

 

- แบบฟอรม 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู 

    ภาพรวมของหนวยงาน  
            

            

- แบบฟอรม 5 สกัดความรูจากการถอดบทเรียน 
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ชื่อโครงการ.......................................................................................................... 

ยุทธศาสตรท่ี.......................................................................................................................................................... 

ผลผลิตที.่............................................................................................................................................................... 

กิจกรรมหลกัท่ี....................................................................................................................................................... 

ผลผลิตยอย........................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2. วัตถุประสงค 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
4. เครื่องมือKM ท่ีใชในโครงการ 
 

ชื่อหัวขอความรู เครื่องมือ KM ท่ีใช 
  
  
  

 
3. เปาหมายผลผลิตโครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 
 
ลําดับ ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 

ผลผลิต จํานวน หนวยนับ ตัวชี้วัด จํานวน หนวยนับ 
       
       

5. ระยะเวลาดําเนินการ……………………………………………………………………………………………………..

แบบฟอรมท่ี 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ KM 



 

คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ ๒๕๕๙ หนา 135 

6. แผนปฏิบัติการ KM 

 

กิจกรรม ปงบประมาณ 2559 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

หัวขอความรูท่ี 1 เรื่อง.................................... 
 

              

- ใหระบุกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ                

               
หัวขอความรูท่ี 2 เรื่อง.................................... 
  

              

- ใหระบุกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  
 

              

               
หัวขอความรูท่ี 3 เรื่อง.................................... 
 

              

- ใหระบุกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ                
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7. กลุมเปาหมาย 

- กลุมเปาหมายท่ีใชประโยชน 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

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

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

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

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

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

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

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

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

10. ผูอนุมัติโครงการ

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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ตามขอปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทุกโครงการท่ีใชเงินงบประมาณ ตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบ 
6 เดือน 9 เดือน และ 2 เดือน โดยรายงานในระบบ EstimateSM ของกองแผนงาน 

 

 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

 กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ช่ือหนวยงาน :                                                                                                                                 รอบ……. เดอืน 

ช่ือตัวช้ีวัด :                      มิติท่ี ___ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    
โทรศพัท :  โทรศัพท :    
คําอธิบายตัวช้ีวัด : 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

เกณฑการใหคะแนน :  

 1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

     

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน:   
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

     
     

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  อธิบายผลการดําเนินงานท่ีดําเนินการไดจนถึงปจจุบันวา มีความกาวหนาอยางไรบาง   
1) อธิบายกระบวนการทํางานท่ีดําเนินการไปแลวตามแผนปฏิบัติการท่ีไดกําหนดไว 
2) ปจจุบันทํากิจกรรมอะไร(ใครทําอะไรกับใคร ทําอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ไดแกไขปญหาดวยวิธีการใด 

ผลเปนอยางไร) 
 

 

แบบฟอรม SAR  

สําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปนเชิงคณภาพ / ขั้นตอนการดําเนินงาน 

แบบฟอรมท่ี 2 รายงานผลการปฏบัิตงิาน (แบบฟอรม SAR) 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน        

ถวงน้ําหนัก 

     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

 

 

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

 

 

 

ความตองการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ :   

 

 

ขอเสนอแนะ  : 

 

 

หลกัฐานอางอิง :  ชือ่เอกสาร / หลกัฐานอางอิง 
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1. ผูรู   (ขอมูลผูรู) 
- ชื่อผูรู............................................................................................................................. 
- ตําแหนง......................................................................................................................... 
- ภูมิลําเนา (ระบุท่ีอยูท่ีผูรูพักอาศัยหรือสถานท่ีทํางานท่ีสามารถติดตอได)...................... 
- มือถือ.............................................................................................................................. 
- งานอดิเรก....................................................................................................................... 
- คติประจําใจ.................................................................................................................... 

 2. ผูถอดความรู  (รายชื่อ ตําแหนงของผูถอดความรู) 
   1......................................................................................................................................  
   2......................................................................................................................................  
   3......................................................................................................................................  
 3. ชื่อหัวขอความรู ........................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................  
 4. ประโยชนของความรู (ความรูของหัวขอเรื่องนี้ จะเกิดประโยชนอยางไรบาง) 
 ............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................. ............... 
 5. เนื้อหาและสาระสําคัญของความรู(ตามหัวขอความรู)  เขียนบรรยายอธิบายสาระสําคัญของการ  
         ดําเนินงานตามหัวขอความรู ซ่ึงระบุถึง 
 - เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ เคล็ดลับท่ีทําใหงานดังกลาวประสบความสําเร็จ ควรระบุใหชัดเจนวา  
        อยูในขั้นตอนไหน 
 - ใชเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณอะไร  
 - ปญหา/อุปสรรคท่ีพบ  
 - เรามีวิธีการแกไขปญหา/อุปสรรคนั้นอยางไร ท่ีทําใหปญหาคลี่คลาย  
 - ขอคิด ขอเสนอแนะ(ท่ีเก่ียวของกับหัวขอความรูนี้)  
 6. วิธีการนําความรูไปใช (ถาจะนําหัวขอความรูนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรนําไปใชในรูปแบบใด เชน  
         นําไปสูการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน, ทําเปนคลิปวีดีโอ, ฝกปฏิบัติ, ฯลฯ 

7. ผูเรียนรู (ระบุคุณสมบัติท่ีพึงมีของผูเรียนรู) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

8. ประสบการณท่ีประทับใจ   (บรรยายถึงเหตุการณหรือสิ่งท่ีประทับใจในการทํางาน โดยบอกเหตุผลท่ี
ทําใหประทับใจดวย) 

9. ขอคิด  (บอกขอคิดหรือคติประจําใจของผูรู) 
หมายเหตุ  สามารถศึกษาเพ่ิมเติมท่ีคูมือ KM ประจําป 2559 ภาคผนวก 
 

 

แบบฟอรมที ่3 ถอดความรูจากผูรูหนวยงาน (Tacit K.to Explicit K.) 

(กรณีเลือกเคร่ืองมือการถอดความรูจากตัวคน) 
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       การจัดทําสรุปบทเรียนการจัดการความรู (ภาพรวมหนวยงาน)  เปนเหมือนบทสรุปผูบริหาร  (Executive 
Summary) เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน  โดยเขียนรอยเรียงใหเห็นความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมดานการจัดการความรูท่ีหนวยงานไดดําเนินการ นําไปสูเปาหมายอะไร สงผลดีอะไรกับ
หนวยงาน ไดความรูและบทเรียนในเรื่องอะไรบาง บทความมีความยาว  5 – 6  หนากระดาษ A4 (รวมภาพ)       
ซ่ึงประกอบดวยหัวขอดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเขียน ควรเขียนในลักษณะบรรยายรอยเรียงเชิงบทความใหเห็นรายละเอียด (โดยเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญ)   

   ใชคําศัพทท่ีเขาใจงายๆ  กินใจ ใชศัพทภาษาท่ีเปนทางการเฉพาะเทาท่ีจําเปน แตมีหัวขอตามท่ีระบุครบ   
 ควรแทรกภาพกิจกรรมท่ีเห็นวาสําคัญ ซ่ึงคาดวาจะชวยใหผูอานเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งข้ึน การแทรกภาพ  
    ควรแทรกในระหวางเนื้อหาท่ีกําลังกลาวถึง หรืออาจเปนภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา ภาพบุคคลท่ี 
    เปนผูปฏิบัติงานนั้น อาจมีคําพูด “โดนใจ” แทรกเปนกรอบคําพูดดวยก็ได ท้ังนี้ใหสงภาพเปน JPG File มาดวย   
 ขอพึงระวัง การเขียนสรุปบทเรียนการจัดการความรู (ภาพรวมหนวยงาน)นี้  มิใชการเขียนสรุปรายงานการ
ประชุม  
 

ท้ังนี้ กรุณาศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากคูมือ KM ประจําป 2559  ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของสํานักฯ 
      ท่ี www.kmddc.go.th   

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมท่ี 4 สรปุบทเรียนการจัดการความรูภาพรวมหนวยงาน 

 

1. ช่ือเรื่อง 
 2. เนื้อหาประกอบดวย 

1)หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
2)ภาพรวมโครงการ+ผลการดําเนินงาน  

         - อธิบายโครงการโดยสังเขปใหมองเห็นภาพวาโครงการนี้มีวัตถุประสงคอะไร มีกิจกรรมอะไรบาง 
 แลวไดดําเนินการอะไร ไดพบปญหา/อุปสรรค(ท่ีสําคัญ)อะไรบาง แลวแกไขหรือทําใหคลี่คลายไดอยางไร 
 แลวผลสุดทายเปนอยางไร 
           - บทสรุปการเรียนรู  จากโครงการนี้เราไดเรียนรูในเรื่องใดบาง (องคความรู และบทเรียนท่ีได )  
ทานจะนําความรูท่ีไดนี้ไปพัฒนาตอยอดในงานอยางไร  ถาจะนําไปประยุกตใชหรือไปขยายผลท่ีอ่ืน ตอง 
พึงระวังในเรื่องอะไรบาง  หรือถาไมเกิดผลตามท่ีเราตั้งใจไว  ขอใหทบทวนและระบุวาเปนเพราะปจจัย 
หรือเหตุผลอะไร 
  

3. รายช่ือคณะทํางาน 

http://www.kmddc.go.th/�
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 แบบฟอรมนี้จัดทําข้ึน โดยมีจุดมุงหมายใหเปนการรวบรวมความรู (ฝงลึก) จากผูปฏิบัติงานของ

หนวยงาน  ซ่ึงสกัดไดจากเวทีตางๆ เชน การถอดบทเรียน , CoPs, เสวนาทางวิชาการ ,ตลาดนัดความรู ฯลฯ 

อาจมีมากกวาการท่ีระบุในรายงานตามตัวชี้วัด หนวยงานสามารถสะสม  Case ไปไดเรื่อยๆ และเปนความ

สะดวกของผูสนใจ ท่ีเขามาอานแลวสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยงาย (ทานสามารถศึกษาตัวอยางการเขียน

ไดในคูมือ KM ป 2559) 

ประเดน็/หัว

ขอความรู 

เร่ืองเลา (ท่ีระบุถึงเทคนิค เคล็ดลับ ท่ีทําใหงาน

สําเร็จหรือมีการพัฒนาขึ้น) 

อางอิง/แหลงท่ีมา 

 

  

 

 

  

 

 

 

หมายเหตุ  ถาเปนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบเชิญวิทยากรมาใหความรู (บรรยาย) อาจใชเปนการ
สรุปภาพรวมวาจัดประชุมอะไร ไดความรูอะไร พรอมรวบรวม  Slide PowerPoint เผยแพรในคลังความรูของ
หนวยงาน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานของหนวยงานทานดวย 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 5 สกัดความรูจากการถอดบทเรียน 
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1.  ตัวช้ีวัดท่ี 8 (SDA 928) : (ถายทอดใหหนวยงาน) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรม
ความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยผานเกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

2.  หนวยวัด         : ระดับ 

3.  น้ําหนัก     : 5 

4.   คําอธิบายตัวช้ีวัด   :  
๔.๑ คุณธรรม   หมายถงึ  ความประพฤติท่ีดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซ่ึงมี

พ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ 

๔.๒ ความโปรงใส  หมายถงึ การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังจาก
ภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ 
พรอมรับการตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลท่ีไดรับการยอมรับวาเท่ียงตรงและ
เชื่อถือได 

๔.๓ หนวยงานภาครฐั  หมายถงึ  หนวยงานท่ีอยูภายในสังกัดกรมควบคุมโรค  (ยกเวน 6 
หนวยงาน ไดแก สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลุมคุมครอง
จริยธรรม ศูนยกฎหมาย  ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ  ศูนยฝกอบรมกรม
ควบคุมโรคสระบุรี)  
 
5.  เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน ( Hybrid) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด 

ระดบั
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
ข้ันตอนท่ี  

1 
ข้ันตอนท่ี  

2 
ข้ันตอนท่ี  

3 
ข้ันตอนท่ี  

4 
ข้ันตอนท่ี  

5 
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระดับ
คุณธรรมความ
โปรงใสในหนวยงาน
ภาครัฐ 

1      
2      
3      
4      
5      

 
6.  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความ
โปรงใสในหนวยงานภาครัฐ 

ระดับ - - - 
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๗. รายละเอียดการดําเนินการ :- 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน  คะแนน เอกสารการประเมิน/ 
หลักฐานการประเมิน 

1 - ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและ
คณะกรรมการประเมินของหนวยงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559   
 
 
 
- จัดสงรายชื่อผูประสานงาน จํานวน 2 คน ให
กลุมคุมครองจริยธรรม (ภายในวันท่ี 25 พ.ย. 
58) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

    
    

0.25 
คะแนน 

 
 
 
 

0.25 
คะแนน 

1. รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการ
ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางาน หรือสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานและ
คณะกรรมการ 
 
2. หลักฐานการแจงรายชื่อผู
ประสานงาน จํานวน 2 คน 

2 จัดทําแผนปฏิบัติ การสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ท่ีสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 
2558 – 2561 

1 
คะแนน 

สําเนาแผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสะทอน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการ
ดําเนินการตามแผนฯ ท่ีใชวัดผลได
อยางเปนรูปธรรม                  
(ตามแบบฟอรม 1)  

3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ การสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
คะแนน 

 
 

 
 

1. รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดรอบ 
6 เดือน  
2. รายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ท่ี
กําหนด ในระบบ ESM                   
(ตามแบบฟอรม 2) 

4 ประเมินตนเองเบื้องตนตามแบบฟอรมการ
ประเมินความโปรงใส 

0.50 
คะแนน 

1. รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดรอบ 
9 เดือน (SAR)  
2. รายงานผลการประเมินตนเอง
เบื้องตนตามแบบฟอรมการประเมิน
ในระบบ ESM (ตามแบบฟอรม 3) 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน  คะแนน เอกสารการประเมิน/ 
หลักฐานการประเมิน 

5 5.1 ประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานประจําป พ.ศ. 2559  
1. จัดสงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

5.2 คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ถา
หนวยงานประเมินตนเองได 80 คะแนนข้ึนไป 
=  1 คะแนน) 
 
สูตรคํานวณ    
คะแนนประเมนิตนเองของหนวยงาน = คะแนนท่ีได 
          80 คะแนน 

0.1 
คะแนน 

0.2 
คะแนน 

0.3
คะแนน 

0. 4
คะแนน 

05 
คะแนน 

29 กย.
59 

28 กย.
59 

27 กย.
59 

26 กย.
59 

25 กย. 
59  

 
 
 
 

0.50 
คะแนน 

 
1 

คะแนน 

แบบประเมินความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานประจําป 
พ.ศ. 2559 พรอมหลักฐาน/เอกสาร
การประเมินท่ีอางถึง  
1. จัดสงแบบฟอรมการประเมิน 
พรอมหลักฐาน (ตามแบบฟอรม 4) 
 
2. สงผลการประเมินตามแบบฟอรม 
4 พรอมเอกสาร หลักฐานท่ีอางถึง  

5.3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ปญหา อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ 
 
 
 
  
 
5.4 แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 พรอมผูบริหารลงนาม  

0.50 
คะแนน 

 
 
 
 
 

0.50 
คะแนน 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน  
(ตามแบบฟอรม 2) พรอมระบุปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ   
2. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึง
ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเปนไปตาม
เปาหมายท่ีระบุในแผนปฏิบัติการ 
 

3. สําเนาแผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรอม
ผูบริหารลงนาม (ตามแบบฟอรม 1) 
 

 
8.  เปาหมาย : ระดับ 5 

9.  แหลงขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
    วิธีการจัดเก็บขอมูล : จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ 
Estimates SM 

1๐. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :   

• ไตรมาสท่ี 1   ภายในวันท่ี  25  ธันวาคม   2558 (ข้ันตอน 1-2) 

• ไตรมาสท่ี  2   ภายในวันท่ี  25  มีนาคม    2559 (ข้ันตอน 3) 

• ไตรมาสท่ี  3   ภายในวันท่ี  25  มิถุนายน  2559 (ข้ันตอนท่ี 4) 

• ไตรมาสท่ี  4   ภายในวันท่ี  25  กันยายน  2559 (ข้ันตอนท่ี 5) 
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1๑.  ผูกํากับตัวช้ีวัด : 
ระดับกรม : 
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม    0 2590 3003 - 

 
ระดบัหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศพัท E-mail 

๑. นายแพทยธีรวัฒน  วลัยเสถียร 092-9693-454 teerawat_99@yahoo.com 
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คูมือคําอธิบาย 
แบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 แนวทางการตอบแบบประเมิน 
1.  กรุณาระบุชื่อหนวยงานใหชัดเจน  
2. หนวยงานจะตองตอบขอคําถามตามประเด็นตางๆ วา  “มี” หรือ “ไมมี” โดยใสเครื่องหมายถูก () 

 ลงในชอง  ท่ีกําหนดท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงสําหรับหนวยงาน  
3. กรณีท่ีหนวยงานตอบวา “มี” ใหหนวยงานระบุเอกสารหลักฐานท่ีใชอางอิง โดยใสเครื่องหมายถูก ()  

ลงในชอง   ท่ีหนวยงานมีหลักฐานดังกลาว หรือ  อ่ืนๆ ซ่ึงหนวยงานจะตองระบุรายการเอกสาร/
หลักฐาน ใหชัดเจนและท่ีสําคัญใหแนบเอกสาร/หลักฐานเทาท่ีจําเปนสําหรับการตรวจสอบการใหคะแนน 
กรณีเปนการอางเอกสาร/หลักฐานซํ้า หนวยงานไมตองถายเอกสารเพ่ิมเพียงแตระบุอางอิงวาใชเอกสาร 
ในขอคําถามใด และโปรดทําสลิป (slip) ท่ีเอกสาร/หลักฐานแนบดวย 

5. กรณีหนวยงานไมสามารถตอบคําตอบขอใดขอหนึ่งได เนื่องจากขอจํากัดหรือขอกําหนดดานกฎหมาย 
ใหระบุขอจํากัดหรือขอกําหนดดังกลาวทายขอคําถามนั้นๆ  

 
 

 

 

• วัตถุประสงคของคําถาม 
เพ่ือใหหนวยงานมีการดําเนินการการจัดซ้ือจัดจางตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดวยความ

โปรงใสและมีประสทิธภิาพ 
 

• คําอธิบาย 
ในการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางหนวยงานจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ  จัดจางประจําป 

ตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด และควรมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังควรมีการ
เผยแพรระบบขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง โดยอาจอยูในรูปแบบฐานขอมูลท่ีมีการระบุขอมูลอยางนอย
เก่ียวกับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซ้ือซอง ผูยื่นซอง และผูไดรับการคัดเลือก เพ่ือใหการดําเนินงานจัดซ้ือจัด
จางของหนวยงาน เปนไปดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบหรือสามารถ
เขาตรวจดูไดผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

• คํานิยาม 
 “การจัดซ้ือจัดจาง” หมายถึง การจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบท่ีรัฐวิสาหกิจ/หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีใชดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ 
 “แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีกรมควบคุมโรค
กําหนด 

• กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 คําอธิบายขอคําถาม “การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง” 
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- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 
2546 

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- คูมือแนวทางการเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ราคากลางและการ

คํานวณราคากลาง (ฉบับแกไขปรับปรุง) ศูนยกํากับดูแลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ สํานักงาน 
ป.ป.ช. สามารถเขาถึงไดท่ีเว็บไซต 
http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf  
 
 

•  คําแนะนําการตอบ 
        คําถามขอท่ี 1 “หนวยงานของทาน มีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ท่ีผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ หรือไม” (ทุกวิธี) 
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับแผนการจัดซ้ือจัดจางท่ีหนวยงานไดจัดทําข้ึนในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 และผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ  

คําถามขอท่ี 2   “หนวยงานของทาน มีการประกาศเผยแพร แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอืไม” 
           คําถามขอที่ 3   “มีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา 
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนด หรือไม” 
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับ ประกาศเผยแพร การจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการท่ีไดจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดู
ได ระยะเวลาการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ จะนับวันประกาศเผยแพรจากวันท่ีผูบริหาร
ลงนามในเอกสารการประกาศ  โดยจะตองมีระยะเวลาไมนอยกวาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบกําหนด  

คําถามขอท่ี 4  “หนวยงานของทาน มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม”   
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับ การประกาศเผยแพร หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ
ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได 

คําถามขอท่ี 5  “หนวยงานของทานมีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ 
หรอืไม”   
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผานเว็บไซตของหนวยงาน หรือระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออ่ืนๆท่ี
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 ซ่ึงได
เห็นชอบแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางของทางราชการ ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง  โดยหนวยงานสามารถศึกษาแนวทางการเปดเผยราคากลางไดตามคูมือแนว
ทางการเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ราคากลางและการคํานวณราคากลาง (ฉบบัแกไข
ปรับปรุง) ศูนยกํากับดูแลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช.  ท้ังนี้ หลักฐานท่ีใชประกอบการตอบขอ

http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf�
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คําถามนี้ ขอใหหนวยงานแสดงหลักฐานการประกาศเผยแพร วิธีการคํานวณราคากลางจากเว็บไซตของ
หนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ เทานั้น     

คําถามขอท่ี 6 “หนวยงานของทานมีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคางานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
แตละโครงการ หรือไม”   
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา/งานของแตละ
โครงการท่ีไดรับการคัดเลือก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆท่ีประชาชน
สามารถเขาตรวจดูได 

 คําถามขอท่ี 7  “หนวยงานของทาน มีการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือ 
 จัดจางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม” 
  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการประกาศรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได โดยตองมีการระบุวิธีการ
จัดซ้ือจัดจาง รวมถึงระบุเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางโครงการนั้นๆดวย 

คําถามขอท่ี 8 “หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 หรอืไม”  

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559  ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของรายงาน ผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอื 
รายงานการจัดซ้ือจัดจางท่ีหนวยงานไดจัดทําข้ึนก็ได โดยในรายงานนั้นตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ               
การสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางดวย 
  คําถามขอท่ี 9 “หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอืไม”   

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เชน ในรอบปงบประมาณท่ีถูกประเมินนั้น มีปญหาอุปสรรคและขอจํากัดอยางไร 
หนวยงานสามารถประหยัดงบประมาณไดเทาไร มีการวิเคราะหความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ
หรือไม มีการจัดจางโครงการนอกแผนจัดซ้ือจัดจางหรือไม มีแนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุอยางไร ผลผลิตและผลลัพธจากโครงการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไวหรือไม 
เปนตน 

ถามขอท่ี 10  “หนวยงานของทาน มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ในลักษณะดังตอไปนี้ หรือไม” 

10.1 รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 
2559 

10.2 รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 
2559 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 โดยมีการระบุขอมูลรอยละของจํานวนโครงการในแตละวิธีการจัดซ้ือจัดจางและรอยละของ
จํานวนงบประมาณในแตละวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังนี้ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบขอมูลสําหรับใชการวางแผน
จัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

     คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ป ๒๕๕๙ หนา 149 

 

 

• วัตถุประสงคของคําถาม 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของหนวยงานมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

• คําอธิบาย 
เม่ือหนวยงานไดมีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานแลว 

หนวยงานควรตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะชวยใหการปฏิบัติงานของหนวยงานมีความ
เปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

• กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 

• คําแนะนําการตอบ 
   คําถามขอท่ี 11  “หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรอืไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับคูมือการปฏิบัติงาน คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน ซ่ึงหนวยงาน สํานัก หรือกอง ตองดําเนินการจัดทําข้ึนมาเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

คําถามขอท่ี 12  “หนวยงานของทานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือ
คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรอืไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางหรือตามคูมือ
ดังกลาวใหกับผูบริหารไดรับทราบ  เชน รายละเอียดเก่ียวกับการกิจกรรม ปญหาอุปสรรค และผลลัพธของการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

 
 

 

• วัตถุประสงคของคําถาม 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหบริการอยางมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

• คําอธิบาย 
หากหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน หรือมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน  

หรือมีการใชเครื่องมือชวยกํากับการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันเพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
หรือมีการแสดงข้ันตอนการใหบริการอยางอยางชัดเจน หรือมีระบบการปองกัน หรือการตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ จะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

• กฎหมายท่ีเก่ียวของ   
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 

• คําแนะนําการตอบ 

 คําอธิบายขอคําถาม “การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน” 

 คําอธิบายขอคําถาม  “ความเปนธรรม / ไมเลือกปฏิบัติ” 



 

     คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ป ๒๕๕๙ หนา 150 

คําถามขอท่ี 13 “หนวยงานของทานมีระบบการใหบริการท่ีมีความเปนธรรม /ไมเลือกปฏิบัติ 
เปนมาตรฐานเดียวกันโปรงใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม  ( ตัวอยาง  มีระบบการใหบริการ หรือการใหบริการ
ออนไลน เชน การจองรถ การจองหองประชุม การใหบริการเงินยืม การรับเช็ค เปนตน) 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับเอกสารคูมือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ภายในหนวยงานท่ีแสดงข้ันตอนการใหบริการอยางอยางชัดเจน รวมท้ังการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ เชน บัตรคิวการใหบริการ ทะเบียนคุมการใหบริการรับเรื่อง เปนตน 

คําถามขอท่ี 14 “หนวยงานของทานมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาท่ีใชใน
การดําเนินการใหผูใชบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน  หรอืไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับคูมือการใหบริการหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท่ีมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน เชน มีการกําหนดอัตราคาบริการ (ถามี) การ
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานท่ีใหบริการ เปนตน 

 

 

• วัตถุประสงคของคําถาม 
เพ่ือใหหนวยงานมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับภารกิจของหนวยงาน                       

ท่ีหลากหลายและประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 

•  คําอธิบาย 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ หนวยงานจึงควรมีชองทางสื่อสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ดังกลาว โดยชองทางสื่อสารเว็บไซตของหนวยงานหรือการเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออ่ืนๆ 

ท้ังนี้ หากหนวยงานมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับภารกิจของหนวยงาน  ท่ี
หลากหลาย ประชาชนจะเขาถึงขอมูลตามภารกิจของหนวยงานไดงายและสะดวกมากข้ึน สงผลใหมีการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชนไดงาย โดยควรเปนชองทางและสื่อท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตามภารกิจของ
หนวยงาน 

• คําแนะนําการตอบ 
   คําถามขอท่ี 15 “หนวยงานของทานมีผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธของหนวยงาน หรือไม  เชน
ผูดูแลเว็บไซต เปนตน” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธของหนวยงาน เชน คําสั่ง 
ภายในของหนวยงานใหทําหนาท่ีดูแลเว็บไซต   

คําถามขอท่ี 16 “หนวยงานของทาน มีขอมูลตามภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซต
ของหนวยงาน หรอืไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับภารกิจหลัก อํานาจหนาท่ี ตามกฎหมายกําหนดท่ีปรากฏอยู
บนเว็บไซตของหนวยงาน 

คําถามขอท่ี 17 “หนวยงานของทานมีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงานในสื่ออ่ืนหรือไม  

 17.1 วารสาร 
 17.2 จุลสาร 
 17.3 แผนพับ 

 คําอธิบายขอคําถาม “การเขาถึงขอมูลของหนวยงาน” 



 

     คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ป ๒๕๕๙ หนา 151 

 17.4 สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน เชน Facebook เปนตน 
 17.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับเผยแพรขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานทาง
สื่อตางๆ เชน วารสาร จุลสาร แผนพับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

 

• วัตถุประสงคของคําถาม 
เพ่ือใหกระบวนงานท่ีเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของหนวยงานมีความโปรงใสและเปนธรรม 

• คําอธิบาย 
หนวยงานควรมีการกําหนดใหมีกระบวนงาน มีข้ันตอนการปฏิบัติ  มีชองทางการรองเรียน มี

หนวยงานหรือผูรับผิดชอบ มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหา อุปสรรคและแนว
ทางแกไข รวมถึงมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน ของหนวยงานเพ่ือใหมีความโปรงใสและเปน
ธรรม ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงแกไขกระบวนงานบริหารจัดการเรื่องรองเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• คําแนะนําการตอบ 
  คําถามขอท่ี 18 “หนวยงานของทานมีการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียนและการ

ตอบสนองหรือรายงานใหผูรองเรียนทราบ หรือไม” 
 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน หรือแผนผังการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
 คําถามขอท่ี 19 “หนวยงานของทานมีการกําหนดชองทางการรองเรียน หรือไม” 
 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับชองทางการรับเรื่องรองเรียน เชน ระบบหมายเลขโทรศัพท 

ระบบอินเทอรเน็ต ระบบไปรษณีย หรือชองทางอ่ืน ๆ ซ่ึงชองทางเหลานี้อาจจะบรรจุอยูในคูมือการปฏิบัติงาน
เรื่องรองเรียนหรือแผนผังการปฏิบัติงาน  

 คําถามขอท่ี 20 “หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนหรือไม”
 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน ซ่ึงมีหนาท่ีบริหารจัดการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียนของหนวยงาน โดยอาจระบุอยูในคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน แผนผังการปฏิบัติงานเรื่อง
รองเรียน หรือคําสั่งการปฏิบัติงาน 

คําถามขอท่ี 21 “หนวยงานของทาน รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมท้ัง
ระบุปญหา  อุปสรรคและแนวทางแกไขหรอืไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับรายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน ซ่ึงในหลักฐาน
ดังกลาวตองมีการระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนท่ัวไปดวย (รายไตร
มาสหรือรายป)  

• วัตถุประสงคของคําถาม 
เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคกรไดอยางเปน

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสงเสริมใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงานมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรมปองกันการทุจริตภายใน

องคกร 
 

 คําอธิบายขอคําถาม  “การดําเนินการเรื่องรองเรียน” 

 คําอธิบายขอคําถาม “การตอตานการทุจริตในหนวยงาน” 
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• คําอธิบาย 
หนวยงานควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการและควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภายในหนวยงาน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใหหนวยงานสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตจากจุดเริ่มตนคือการ
ดําเนินงานภายในหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม มากยิ่งข้ึน  รวมท้ังควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร
เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันการทุจริต เรื่องผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือสรางธรรมาภิบาลภายใน
หนวยงาน และมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานสะทอนถึงความริเริ่มในการเสริมสรางคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ผานกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม
หรือการฝกอบรมรูปแบบตางๆ ซ่ึงจะสงผลใหการใหบริการประชาชน หรือการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานเปนไปดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความโปรงใสและเปนธรรมมากยิ่งข้ึน 

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องใหม หนวยงานอาจใชประมวล
จริยธรรม (Code of Conduct) ของหนวยงานมาเปนแนวในการเผยแพร ใหความรูแกบุคลากรได 

• คํานิยาม 
“แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559” 

หมายถึง แผนปฏิบัติการท่ีหนวยงานจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและ มี
การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดผลประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสีย ตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ฯลฯ 

• กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100- 103 

• คําแนะนําการตอบ 
  คําถามขอท่ี 22 “หนวยงานของทาน มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพ่ือใหความรู
เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีหรือไม ” 

  หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับรายงานการประชุมหรือการสัมมนาเจาหนาท่ีภายใน
หนวยงานเพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน ซ่ึงอาจเปนลักษณะพูดคุยเก่ียวกับเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน ท้ังนี้ อาจเปนการให ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ท้ังหมดตลอดการ
ประชุมหรือสัมมนา หรืออาจเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของการประชุมหรือสัมมนาก็ได (หนวยงานสามารถแนบ
ภาพถายกิจกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมได) 
  คําถามขอท่ี 23 “หนวยงานของทานมีเอกสารเรื่องประมวลจริยธรรม หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม” 

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานท่ีเรื่องประมวลจริยธรรม หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ซ่ึงอาจเปนคูมือประมวลจริยธรรมของหนวยงาน ท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวกับเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
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คําถามขอท่ี 24 “หนวยงานของทานมีการจัดทํา หรือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันการทุจริต เชน ระบบเช็คลิสประกอบการคืนเงินยืม การเบิกจายเงิน เปนตน หรือไม ”   

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับรายงานผลการจัดทํา หรือการปรับปรุงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการทุจริต  

คําถามขอท่ี 25 “หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม”   

 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับการตรวจสอบเจาหนาท่ีในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู
เสนองานหรือผูชนะการประกวดราคา หรือบันทึกผลการตรวจสอบเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานท่ีระบุ
วา เจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางไมมีความเก่ียวของกับผูเสนองานหรือ  ผูชนะการประกวดราคา 

 คําถามขอท่ี 26 “หนวยงานของทานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอืไม” 
 หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ี
หนวยงานไดจัดทําไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

คําถามขอท่ี 27 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอืไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานไดดําเนินงานดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

คําถามขอท่ี 28 “หนวยงานของทานมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ใหผูบริหารทราบหรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ 

คําถามขอท่ี 29 “หนวยงานของทานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปรงใส หรือไม” 

หนวยงานตองแสดงหลักฐาน เก่ียวกับการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงาน
ท่ีโปรงใส ซ่ึงอาจจะเปนการแตงตั้งอยางเปนทางการ เชน คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน คณะกรรมการ หรือ เปน
การจัดตั้งกลุมอยางไมเปนทางการ เชน การรวมตัวกันของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานเพ่ือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ
การบริหารงานท่ีโปรงใส ซ่ึงท้ัง 2 รูปแบบ จะตองมีรายชื่อสมาชิกลุม วัตถุประสงค และระเบียบหรือแนว
ทางการดําเนินงานของกลุมท่ีชัดเจน 
 คําถามขอท่ี 30 “หนวยงานมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของ
หนวยงานใหมีความโปรงใส อยางไร” 
 หนวยงานตองแสดงหลักฐาน เก่ียวกับกิจกรรมท่ีดําเนินการ เชน รายงานการประชุม แบบ
ประเมิน  ภาพถาย เปนตน  
 

******************** 

กลุมคุมครองจริยธรรม 
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(แบบฟอรม 1)          
แบบฟอรมแผนปฏิบัติการ การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

 และการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  : การสนับสนุนนโยบาย สรางเสริมการพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ 

   
   
   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  : การสนับสนุน บูรณาการ และสรางความเขมแข็งเครือขายกรม ในและ 
ระหวางประเทศ ดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
   

   
   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การกํากับดูแล 
และการประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
   
   
   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
   
   
   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  : การพัฒนาศักยภาพองคกร และคุณภาพขอมูลขาวสาร ดานคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
   
   

 
ลงชื่อ............................................ (หัวหนาหนวยงาน) 

                                                วันที่............................................. 
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(แบบฟอรม 2) 
แบบฟอรมรายงานผลปฏิบัติการ การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

 และการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  : การสนับสนุนนโยบาย สรางเสริมการพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตาม
เปาประสงค/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

     
     

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  : การสนับสนุน บูรณาการ และสรางความเขมแข็งเครือขายกรม ในและ 
ระหวางประเทศ ดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตาม
เปาประสงค/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

     
     

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การกํากับดูแล 
และการประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตาม
เปาประสงค/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

     
     

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตาม
เปาประสงค/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

     
     

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  : การพัฒนาศักยภาพองคกร และคุณภาพขอมูลขาวสาร ดานคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานตาม
เปาประสงค/ตัวชี้วัด 

กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

     
     

 

 
ลงชื่อ............................................ (หัวหนาหนวยงาน) 

                                                วันที่............................................. 
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    (แบบฟอรม 3) 

 

คาคะแนนการประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประเด็นคําถาม คะแนน หมายเหตุ 
1 “หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีผูบริหารลงนามใหความ
เหน็ชอบ หรอืไม” (ทุกวิธี) 

4  

2  “หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอืไม” 

4  

3  “มีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ
ลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบ
กําหนด หรือไม” 

4  

4  “หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑใน
การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม”   

4  

5  “หนวยงานของทานมีการประกาศวิธีการคํานวณราคา
กลางของแตละโครงการ หรอืไม”   

4  

6  “หนวยงานของทานมีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคางาน
ท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกแตละโครงการ หรือไม”   

4  

7  “หนวยงานของทานมีการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง 
พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือ จัดจางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสิน
ผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม” 

4  

8 “หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัด
จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอืไม”  

4  

9 “หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผล
การจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอืไม”   

4  

10.1 รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัด
จาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

3  

10.2 รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

3  

11  “หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรอืไม” 

4  

12  “หนวยงานของทานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก หรอืไม” 

3  
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ประเด็นคําถาม คะแนน หมายเหตุ 
13 “หนวยงานของทานมีระบบการใหบริการท่ีมีความเปน
ธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ เปนมาตรฐานเดียวกันโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ หรือไม  (ตัวอยาง  มีระบบการใหบริการ หรือ
การใหบริการออนไลน เชน การจองรถ การจองหองประชุม 
การใหบริการเงินยืม การรับเช็ค เปนตน) 

3  

14 “หนวยงานของทานมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูใชบริการ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียอยางชัดเจน หรือไม” 

3  

15 “หนวยงานของทานมีผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธของ
หนวยงาน หรือไม เชนผูดูแลเว็บไซต เปนตน” 

3  

16 “หนวยงานของทานมีขอมูลตามภารกิจหลักตามท่ี
กฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือไม” 

3  

18 “หนวยงานของทานมีการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการ
เรื่องรองเรียนและการตอบสนองหรือรายงานใหผูรองเรียน
ทราบ หรือไม” 

3  

19 “หนวยงานของทานมีการกําหนดชองทางการรองเรียน 
หรอืไม” 

3  

20 “หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนหรือไม” 

3  

21 “หนวยงานของทานรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่อง
รองเรียน พรอมท้ังระบุปญหา 

3  

22 “หนวยงานของทานมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกรเพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาท่ีหรือไม” 

3  

23 “หนวยงานของทานมีเอกสารเรื่องประมวลจริยธรรม 
หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับ
ซอน หรอืไม” 

3  

24 “หนวยงานของทานมีการจัดทํา หรือปรับปรุงข้ันตอน
การปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการทุจริต เชน ระบบเช็คลิสประ
กอบการคืนเงินยืม การเบิกจายเงิน เปนตน หรือไม”   

3  

25 “หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนอ
งานในการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม”   

3  

26 “หนวยงานของทานมีแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 หรอืไม” 

3  
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ประเด็นคําถาม คะแนน หมายเหตุ 
27 “หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามแผนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หรอืไม” 

3  

28 “หนวยงานของทานมีการรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ให
ผูบริหารทราบหรือไม” 

3  

29 “หนวยงานของทานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีใน
หนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส หรือไม” 

3  

30 “หนวยงานมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใส 
อยางไร” 

3  

 

กลุมคุมครองจริยธรรม 
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(แบบฟอรม 4)  

 

แบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

กลุมคุมครองจริยธรรม ดําเนินการประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ผล

ประเมินจะแสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือแกไข

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 

ความรวมมือจากหนวยงานของทานจะสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงดานความโปรงใสภายใน

หนวยงาน สงผลใหหนวยงานมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานท่ีดี ตลอดจนชวยสรางความเชื่อม่ัน

ของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอหนวยงานตอกรมควบคุมโรค และตอประเทศชาติตอไป 

กลุมคุมครองจริยธรรม ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

---------------------------------------------------------------------- 

ชื่อหนวยงาน                   

1. วิธีการตอบแบบประเมินความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน  
โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีเปนตัวเลือกคําตอบท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงสําหรับ
หนวยงานของทาน และหากมี เอกสารหรือหลักฐานอางอิงใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  พรอม
ระบุชื่อเอกสารและสงมอบเอกสาร/หลักฐานท่ีอางอิงนั้น 

2. คําอธิบายรายละเอียด คํานิยาม และวิธีการตอบขอคําถาม ดูในคูมือคําอธิบาย แบบประเมินความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง   
 1) หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559  

ท่ีผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ หรือไม (ทุกวิธี) 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐานสําเน าแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

  

 2) หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  หรอืไม  
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
 มีหลักฐาน คือ 
 หลักฐาน หรือ  Print screen ท่ีไดแสดงวามีการประกาศเผยแพร แผนการจัดซ้ือจัด

จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 

  

 3) หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ ลวงหนาไม
นอยกวาระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนด หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………………………………..................   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ................…………………………………….....................................……………. 

  

 4) หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผล
การจัดซ้ือจัดจาง หรือไม  

  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………………………...........................   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………….…………………… 

  

 5) หนวยงานของทานมีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ หรือไม    
 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………………..…..............................   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................………………………………………………………………..…………....... 

  

 6) หนวยงานของทานมีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคางานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกแต
ละโครงการ หรือไม  

  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.……………………….............................  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................………………………………..…………………..………............. 

  

 7) หนวยงานของทานมีการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจาง
และเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม  

  

 มีหลักฐาน คือ  
 Print screen เอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.………………….……………….................  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................…………………………………………….………………………….  

  

8) หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 หรอืไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558…………….………………. 
 Print screen รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จาก

เว็บไซตของหนวยงาน 
 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีแสดงหัวขอเก่ียวกับสรุปผลการจัดซ้ือจัด

จาง……                        
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................…………………..………………………………...……………… 

  

9) หนวยงานของทาน มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป   
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2559 หรอืไม 

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559………….. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................……………………………………………..….............................. 

  

10) หนวยงานของทานมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ  
2559 ในลักษณะดังตอไปนี้ หรือไม 

  

  10.1) รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

      มีหลักฐาน คือ 
       รายงานการวิเคราะห…………………………………………………………..…………….............. 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………….………………..……………........... 

  

      10.2) รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

      มีหลักฐาน คือ 
       รายงานการวิเคราะห……….…………………………………..……………...………................. 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………..……………………………..….……….......... 

  

การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
   11) หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก หรอืไม 

  

   มีหลักฐาน คือ 
    บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน.……………………..…………………………………… 
    คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน.............…………………………..…. 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ............................………………………………………………….……………………..… 

12) หนวยงานของทานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรอืไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  เชน รายงานผลการดําเนินงานประจําป เปนตน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................…………..………………………………………………..……….. 

  

ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ 
       13) หนวยงานของทานมีระบบการใหบริการท่ีมีความเปนธรรม /ไมเลือกปฏิบัติ  เปน

มาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม ( ตัวอยาง  มีระบบการ
ใหบริการ หรือการใหบริการ ออนไลน เชน การจองรถ การจองหองประชุม การ
ใหบริการเงินยืม  การรับเช็ค  หรือมีระบบบัตรคิว  เปนตน)  

  

 มีหลักฐาน คือ 
 เอกสารคูมือ..………………………………………………………………………….…….………....…….... 
 บัตรคิวการใหบริการ......………………………………………………………….……………..………… 
 ทะเบียนควบคุมการใหบริการรับเรื่อง........................................................................... 
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................……………………………………….….….……………………… 
14) หนวยงานของทานมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการ หรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจนหรือไม 

  

  มีหลักฐาน คือ 
 แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน.....………………………………………………………………………… 
 แนวทางการปฏิบัติงาน.................................................................................................. 
 คูมือการใหบริการ..……………………………………………………………..………………..………..… 
 Print screen แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงานจากเว็บไซตของ
หนวยงาน....... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................……………………………………………………………….…… 

  

การเขาถึงขอมูลของหนวยงาน   
 15) หนวยงานของทานมีผูรับผิดชอบประชาสัมพันธของหนวยงาน หรือไม เชนผูดูแล

เว็บไซตของหนวยงาน  
  

 มีหลักฐาน คือ  
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………………………………………………………....................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………………………………….…………………................ 

  

 16) หนวยงานของทานมีขอมูลตาม ภารกิจหลัก ตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของ
หนวยงาน หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 Print screen เอกสารเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน.…………………...........….……… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................…………………………..……………………………………..….. 

  

 17) หนวยงานของทานมีการเผยแพรขอมูลตามภารกิจหลักทางสื่อ หรือไม    
       1. วารสาร   
           มีหลักฐาน คือ.........................................................................................................   
       2. จุลสาร   
           มีหลักฐาน คือ.........................................................................................................   
       3. แผนพับ   
           มีหลักฐาน คือ.........................................................................................................   
       4. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน Facebook   
           มีหลักฐาน คือ.........................................................................................................   
       5. อ่ืนๆ โปรดระบุ   
           มีหลักฐาน คือ.........................................................................................................   
การตอบสนองขอรองเรียน   
 18) หนวยงานของทานมีการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียนและการ

ตอบสนองหรือรายงานใหผูรองเรียนทราบ หรือไม 
  

 มีหลักฐาน คือ 
 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน……………………………………..…..……………..….....…… 
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน..……………………….…………………………..…….....……… 
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................................................... 

 19) หนวยงานของทานมีการกําหนดชองทางการรองเรียน หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.………………………………………………………….………… 
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.………………………………….……………………..…………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………….……………… 

      

 20) หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงาน หรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน หรือไม   
 มีหลักฐาน คือ 
 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.………………………………..……….………….……………… 
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน....…………………………….………..……………....……. 
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………………………….…………..…….….………………….…… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................……………………………….……….…..……………………… 

  

 21) หนวยงานของทานมีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมท้ังระบุปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไขหรอืไม 

  

 มีหลักฐาน คือ  
 รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนท่ัวไป..................................................  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………………… 

 
 

 

 

การตอตานการทุจริตในองคกร    
 22) หนวยงานของทานมีการใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในองคกรเรื่องประมวล

จริยธรรม หรือเรื่องเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม  
  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานการประชุม หรือสําเนาโครงการ...................................................................... 
 ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) กิจกรรม เก่ียวกับการใหความรู แกเจาหนาท่ี
......... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............ง……………………………………………………………………..……….…… 

  

 23) หนวยงานของทานมีเอกสารเรื่องประมวลจริยธรรม หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 คูมือหรือเอกสารประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน.……… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................……………………………………………………………..……...… 

 
 

 

 24) หนวยงานของทานมีการจัดทํา หรือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการ
ทุจริต เชน ระบบเช็คลิสประกอบการคืนเงินยืม การเบิกจายเงิน เปนตน หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา  หรือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………..…..... 

  

 25) หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน
ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม 
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ประเด็นคําถาม มี ไมมี 
 มีหลักฐาน คือ 
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู

เสนองาน 
     ในการจัดซ้ือจัดจาง...………………………………………………………………………………………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............…………………………………….…………………………………………….... 

 

 26) หนวยงานของทานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอืไม 

  

 หลักฐาน คือ 
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ หนวยงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2559............................................................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................…………………………………….…….……………………………… 

  

 27) หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรอืไม  

  

    มีหลักฐาน คือ  
     เอกสารผลการดําเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต..……………………………………………………………….…………………...... 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ..................……………………………………..…………………………......………… 

 

     28) “หนวยงานของทาน มีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ใหผูบริหารทราบหรือไม” 

  

  มีหลักฐาน คือ 
 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ปญหา 

อุปสรรค และแนวทางแกไขของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559................................... 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………….……………………… 

  

 29) หนวยงานของทานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ี
โปรงใส หรอืไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 รายชื่อคณะทํางาน /กรรมการ /สมาชิกของกลุม  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................………………………………………………………………….……............ 

 30) หนวยงานมีกิจกรรมท่ีแสดงถึง ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ
หนวยงานใหมีความโปรงใส อยางไร 

  

 มีหลักฐาน คือ 
 ผลการดําเนินงานของกลุม........................................................................................... 
 ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) กิจกรรมการรวมกลุม........................................ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................…………….………………………….……….………………..……… 

  

กลุมคุมครองจริยธรรม 
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 (ตัวอยาง) 

แบบฟอรมแผนการจัดซ้ือ จัดจางพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หนวยงาน... ......กลุมคุมครองจริยธรรม.......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                 

               

เห็นชอบ 

ลงชื่อ.......................................................... 
ตําแหนง.................................................... 

วันที่.................................................... 
ลงชื่อ.............................................ผูจัดทํา 
ตําแหนง.................................................... 
วันที่........................................................  

ลําดับที ่ รายการ เปาหมาย 
ระยะเวลาการจัดซ้ือ จัดจาง 

งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาซอมเครื่องปรับอากาศ เพ่ือบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 5 เครื่อง เฉล่ียเครื่องละ 600 

บาท (ลางอยางนอย 6 เดือน/ ครั้ง  

            3,600 เครื่องปรับอากาศใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2 คาจางเหมาบรกิาร เพ่ือการดําเนินงานของกลุมคุมครอง

จริยธรรม (เฉล่ียเดือนละ 12,000

จํานวน 12 เดือน รวมเปน 144,000) 

            144,000 เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกลุม

คุมครองจริยธรรมให

เปนไปตามเปาหมาย 

                 

                 

                 



 

     คํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ป ๒๕๕๙ หนา 166 

(ตัวอยาง) 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หนวยงาน......กลุมคุมครองจริยธรรม.................................................... 

ลําดับที ่ รายการจัดซ้ือ จัดจาง วงเงินซ้ือ หรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก และ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลการคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่ /วันที่ของ

สัญญา 

 

1 จางซอมเครื่องพริ้นเตอรหมาย

เลขทะเบียน กคจ.

10000000102 

3,102 - ตกลงราคา รานจนิดาพล รานจนิดาพล  = 3,102 ปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ใหบริการด ี

-  

2 คาเชาเครื่องถายเอกสารป 

2559 

42,000 ทั้งปงปม. 

เบิกเปนรายเดือน

ตามจํานวนใชจริง 

- ตกลงราคา บ.เอส.ดี.ซี เซอรวิส 

จํากัด เดือนมิ.ย. 

เดือนมิ.ย. 59 = 

1150.50 

บ.เอส.ดี.ซี เซอรวิส จํากัด 

เดือนมิ.ย. เดือนมิ.ย. 59 

= 1150.50 

สงมอบทันที ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไข 

กคจ.1/59 ลว. 

 22 ต.ค. 58 

 

          

          

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

เห็นชอบ 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
ตําแหนง.................................................... 

วันที่.................................................... 
ลงชื่อ.............................................ผูจัดทํา 
ตําแหนง.................................................... 
วันที่........................................................
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