


สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปรบัปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองค์การที่ดี สคร.9 นครราชสีมา ปี 2559 (รอบ 12 เดือน) 
(แผนปรบัปรงุองค์กร หมวด 1 การนําองคก์าร)  

 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

1. นโยบายด้านรัฐ 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย 
นวัตกรรม ระบบบริหาร
จัดการ ระบบพยากรณ์โรค 
การเตรียมความพร้อมตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 

1. มาตรการพัฒนากลไกการ
เฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรค
และภัยสุขภาพในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนา
โครงสร้าง Incident 
Command System ของ 
Emergency Operation 
Center ของ สคร. 
(5 ขั้นตอน) 

ดําเนินงานได้ 5 ขั้นตอน (5 คะแนน) ดังนี้ 
1. จัดอบรม ICS เบื้องต้น และสื่อสารถ่ายทอด
บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง ICS ให้เจ้าหน้าที่
ทราบ รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 ธ.ค.2558 ณ โรงแรม
โคราชโฮเต็ล รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 ธ.ค.2558 ณ 
ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 รุ่นที่ 3 วันที่ 21-22 ธ.ค.
2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 และรุ่นที่ 4 วันที่
7-8 ม.ค.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 เข้ารับ
การอบรม 279 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ปรับแผนประคองกิจการ (BCP) ให้สอดคล้อง
บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง ICS โดยจัดประชุม
เพื่อทําแผนประคองกิจการ ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ (Incident Action 
Plan: IAP) และจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง
ของภารกิจ (BCP) เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 23-26 
พ.ย.2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา
3. นักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 50 ร่วม
ปฏิบัติงาน Situation awareness team  
(SAT) หรือ Joint investigation team (JIT) ใน
เวลาปกติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงรับการ
ระบาดของไวรัสซิกา 
4. ปฏิบัติงานตามโครงสร้างและระบบ ICS ในการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขได้ทุก
เหตุการณ์ที่มีการยกระดับ EOC 

5 5 - กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคฯ 
- กลุ่มระบาดวิทยาฯ 
 



  2 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

5. EOC สคร.9 นครราชสีมา ควบคุมเหตุการณ์ได้
ตามเป้าหมาย ที่กําหนดไว้ในแผน IAP จํานวน 3 
แผน ได้แก่ IAP อุบัติเหตุ 7 วันอันตรายเทศกาลปี
ใหม่ IAP ZIKA และ IAP สงกรานต์ ได้มากกว่าร้อย
ละ 50 ของเหตุการณ์ที่มีการยกระดับ EOC 
 

2. สนับสนุนให้จัดการ
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ถูก
สุขลักษณะเหมาะสม มี
ความปลอดภัย และพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2. โครงการสถานที่ทํางานน่า
อยู่ น่าทํางาน สคร.9 
(Healthy workplace)  

สคร.9 เป็นสถานที่ทํางานน่า
อยู่น่าทํางาน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกกลุ่ม
งาน) 

1. สคร.9 ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่
ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน ระดับดีเด่น (ดีมาก
ติดต่อกัน 5 ป ี2548-2552) จากกรมอนามัย และ
รักษามาตรฐานตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยมี
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day โครงการสคร.9 
และบ้านพักปลอดลูกน้ํายุงลาย โครงการสถานที่
ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการตรวจประเมินสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย วันที่ 
25 ก.ค. - 1 ส.ค.2559 โดยผลการตรวจประเมิน
พบว่า ทุกกลุ่มงานดําเนินการได้ตามมาตรฐาน 20 
กลุ่มงาน แบ่งเป็น ระดับดีมาก 5 กลุ่มงาน (ศตม.
9.4 ศตม.9.3 กลุ่มแผนงาน กลุ่มพัฒนาภาคี
เครือข่าย และงานเภสัชกรรม) ระดับดี 15 กลุ่ม
งาน (กลุ่มงานอื่นที่เหลือทั้งหมด) สรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอผอ.สคร.9 วันที่ 17 ส.ค.2559 
 
 
 
 

2 2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

1. พัฒนาช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ และระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 

ร้อยละของการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนภายในเวลา 15 
วัน ตั้งแต่วันที่รับเรื่อง 

สคร.9 ดําเนินงานตามคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 
กรมควบคุมโรค 
(http://old.ddc.moph.go.th/complaint/inde
x.php) มีการประกาศเรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ช่องทาง และสถานที่รับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2558 มีการแจ้ง
ช่องทางการร้องเรียน ประเภทข้อร้องเรียน และ
แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สคร.9 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26 ส.ค.
2559 โดยในปี 2559 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

1 1 กลุ่มบริหารทั่วไป 2. นโยบายด้าน
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. สํารวจและประเมินความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการ 

2. การประเมินความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผลิตภัณฑห์ลัก
ของหน่วยงาน  
(5 ขั้นตอน) 

ดําเนินงานได้ 5 ขั้นตอน (5 คะแนน) ดังนี้ 
1. กําหนดลูกค้าเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการครั้งที่1/2559 เมื่อ
วันที่ 12 ต.ค.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และ
แผนงานโครงการปี 2559 จัดทําฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ปี 2559 และกําหนด
ผลิตภัณฑ์ที่จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจใน
ปี 2559 จํานวน 2 เรื่อง จาก 3 เรื่อง กําหนดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออก 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับตําบล ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานสา
ธารณาสุขอําเภอ 
2. กําหนดผลิตภัณฑ์หลักที่จะสํารวจความพึงพอใจ 
จํานวน 2 เรื่อง  ได้แก่ (1) คู่มือการจัดทํารายงาน

5 5 กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการ
พยากรณ์โรค เขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 9 (2) 
คู่มือการดําเนินงานการจัดการยุงลายพาหะนําโรค
ไข้เลือดออก ตามหลักการจัดการแมลงพาหะนํา
โรคแบบผสมผสาน 
3. จัดทําแผนงานโครงการสํารวจประเมินความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ จัดทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจคู่มือการดําเนินงานการจัดการแมลง
พาหะนําโรคแบบผสมผสาน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจคู่มือการจัดทํารายงานสถานการณ์
โรคและการพยากรณ์ 
4. ดําเนินการตามแผน และวิเคราะห์ข้อมูลความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป จัดทําสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจ  
5. จัดทําสรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
และสิ่งที่ควรปรับปรุง พบว่า (1) คู่มือการจัดทํา
รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
และการพยากรณ์โรค เขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 
9 ในภาพรวมผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดและมาก ร้อยละ 96.10 (2) คู่มือการ
ดําเนินงานการจดัการยุงลายพาหะนําโรค
ไข้เลือดออก ตามหลักการจัดการแมลงพาหะนํา
โรคแบบผสมผสาน ในภาพรวมผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มี
ความพึงพอใจมากที่สุดและมาก ร้อยละ 93.95 
เฉลี่ยความพงึพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 เรื่อง  
ภาพรวม ร้อยละ 95.02 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 และร้อยละจํานวนผู้
ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 5) 

สคร.9 มีการดําเนินงานดังนี ้
1. วิเคราะห์ จําแนกผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 29 ม.ค.2559 
2. วิเคราะห์ความคาดหวัง ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
วันที่ 29 ม.ค.2559 
3. สํารวจความพงึพอใจและไม่พึงพอใจ โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้บริการ
ด้านมาลาเรียคลนิิก/บริการเชิงรุก ตั้งแต่เดือน ก.พ. 
- มิ.ย.2559 
4. สรุปผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม 400 ราย มีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการด้านมาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุกของ
หน่วยงาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุดและ
มาก ร้อยละ 100 (5 คะแนน) และไม่มีผู้ที่ไม่พึง
พอใจ (5 คะแนน) โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การให้บริการ เสนอ ผอ.สคร.9 และส่งกรมควบคุม
โรค วันที่ 5 ส.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 - กลุ่มพัฒนา
องค์กร  
- ศตม.ที่ 9.1, 9.2, 
9.3, 9.4 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

3. นโยบายด้าน
องค์กร 

1. ผลักดัน พัฒนาและ
ยกระดับการดําเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ 5 (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที่ 6.1.2.2) ระดับความสําเร็จ
ของหน่วยงานในการดําเนินการ
บริหารจัดการองค์กรได้ตาม
เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด 
(5 ขั้นตอน) 

ดําเนินงานได้ 5 ขั้นตอน (5 คะแนน) ดังนี้ 
1. ทบทวนและจัดทํารายงานลักษณะสําคัญองค์กร
ในการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กร สคร.9 
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2558 เสนอ ผอ.สคร.9 และส่ง
กรมควบคุมโรค วันที่ 17 ธ.ค.2558 
2. ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 เสนอ ผอ. 
สคร.9 และส่งกรมควบคุมโรค วันที่ 17 ธ.ค.2558 
3. จัดทําแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1- 6 และ
คัดเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการ (หมวด 7) เสนอ ผอ.สคร.9 และส่งกรม
ควบคุมโรค วันที่ 17 ธ.ค.2558 
4. วัดความสําเร็จผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด 7)
โดยใช้ผลคะแนนประเมินตนเองตัวชี้วัดคํารับรอง
ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน และผลการสํารวจ
การพัฒนาองค์การ ปี 2559 ดําเนินการได้ 1 
คะแนน (เต็ม 1 คะแนน) 
5. สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการองค์กร 
เสนอ ผอ.สคร.9 และส่งกรมควบคุมโรค ภายใน
วันที่ 25 ก.ย.2559 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 กลุ่มพฒันาองค์กร 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2. ส่งเสริมการถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของหน่วยงาน โดยใช้
การจัดการความรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน  
(5 ขั้นตอน) 

ดําเนินงานได้ 5 ขั้นตอน (5 คะแนน) ดังนี้ 
1. ทบทวนคําสั่งคณะทํางานจัดการความรู้ และ
ทบทวน คัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงาน
ในการประชุมคณะทํางานจดัการความรู้ สคร.9 
วันที่ 13 พ.ย.2558 เสนอ ผอ.สคร.9 และส่งกรม
ควบคุมโรค วันที่ 17 ธ.ค.2558 
2. จัดทําโครงการโครงการจัดการความรู้ของสคร.9
ปี 2559 และแผนปฏิบัติการ 3 หัวข้อความรู้ ได้แก่ 
(1) การจัดการข้อมูลโรค (รง.506) (2) การ
ดําเนินงานปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อการกวาด
ล้างโปลิโอ เขตสุขภาพที่ 9 (3) การเบิกจ่ายเงินค่า
จัดประชุม/ฝึกอบรมของสคร.9 เสนอ ผอ.สคร.9 
วันที่ 16 ธ.ค.2558 และส่งกรมควบคุมโรค วันที่ 
17 ธ.ค.2558 
3. ดําเนินการตามโครงการจัดการความรู้และ
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 3 หัวข้อความรู้ มี 13 
กิจกรรม ดําเนินการได้ 13 กิจกรรม (ร้อยละ 100)
4. สรุปผลการดําเนินงาน 3 หัวข้อความรู้ และ
จัดทําและคู่มือการปฏิบัติงาน เสนอ ผอ.สคร.9 
และส่งกรมควบคุมโรค 
5. สรุปบทเรียนการจัดการความรู้หน่วยงาน เสนอ 
ผอ.สคร.9 และส่งกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 25 
ก.ย.2559 
 
 
 
 

5 5 กลุ่มพัฒนาองค์กร 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลให้
มาตรฐาน ได้แก่ ความ
ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 
และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

3. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกลาง 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จ
ของการนําข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
(5 ขั้นตอน) 

ดําเนินงานได้ 5 ขั้นตอน (5 คะแนน) ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ ทบทวนระบบฐานข้อมูลตามพันธกิจ 
ในการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร สคร.9 วันที่ 23 พ.ย.2558 เสนอ ผอ.สคร.
9 วันที่ 15 ธ.ค.2558 
2. ทบทวนและกําหนดคณะบุคคลในการ
ดําเนินงานด้านฐานข้อมูล 2558 เสนอ ผอ.สคร.9 
วันที่ 15 ธ.ค.2558  
3. คัดเลือกฐานข้อมูล และจัดทําแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (EOC) จํานวน 1 ฐานข้อมูล เสนอ 
ผอ.สคร.9 วันที่ 4 ก.พ.2559 
4. พัฒนาตามแผนพัฒนาระบบฐานขอ้มูลที่กําหนด 
ดําเนินการได้ครบถ้วน 10 กิจกรรม (ร้อยละ 100) 
5. รายงานผลการดําเนินงานความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูลในระบบ EstimatesSM ทุก
ไตรมาส และรายงานผลการดําเนินงานความสําเร็จ
ของการพัฒนาฐานข้อมูลและนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์เสนอ ผอ.สคร.9 วันที่ 15 ส.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 กลุ่มพัฒนาองค์กร 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

1. กําหนดแนวทาง มาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมสร้างบุคลากรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

1. การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ตามมาตรการกรม
คุณธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 8 (SDA 928) ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนา
ระดับคุณธรรมความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ โดยผ่าน
เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
(5 ขั้นตอน) 

ดําเนินงานได้ 5 ขั้นตอน (5 คะแนน) ดังนี้ 
1. ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 
(คําสั่ง สคร.9 ที่ 23/2559 สั่ง ณ วันที่ 15 ธ.ค.
2558) 
2. จัดทําแผนปฏบิัติการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน 
3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมฯ 
4. ประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ได้ 100 คะแนน  
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปัญหา อุปสรรค พร้อมเสนอแนะ วันที่ 19 ส.ค.
2559 และร่างแผนการดําเนินงานในปี 2560 
 

5 5 กลุ่มบริหารทั่วไป 4. นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 

2. วางระบบการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

2. การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (Human Resource 
Development Plan: HRD) 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5 ขั้นตอน)  

ดําเนินงานได้ 5 ขั้นตอน (5 คะแนน) ดังนี้ 
1. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ปี 
2559 เสนอผู้บริหาร และส่งกองการเจ้าหน้าที่ 
วันที่ 21 ม.ค.2559 และสื่อสารการพัฒนา
บุคลากร ทาง 1) หนังสือแจ้งเวียน วันที่ 2 ธ.ค.
2558 2) เว็บไซต์ของหน่วยงาน 3) Facebook 4) 
ประชุมสื่อสารแนวทางการประเมินสมรถนะ วันที่ 
25 ม.ค.2559 
2. รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของ
หน่วยงาน รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.สคร.9 และส่ง
กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 มี.ค.2559 

5 5 กลุ่มพัฒนาองค์กร 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

จํานวน
กิจกรรม 

ดําเนิน
การได้ 

กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

3. สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการพัฒนาบุคลากร (ออนไลน์) ได้ระดับมาก
ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.64 สรุปรายงานเสนอ
ผู้บริหาร วันที่ 1 ส.ค.2559 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร และส่งกองการ
เจ้าหน้าที่ วันที่ 17 ส.ค.2559 
5. รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของ
หน่วยงาน รอบ 12 เดือน เสนอ ผอ.สคร.9 และ
ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 25 ก.ย.2559 
 

 ผลการดําเนนิงาน 
(รอบ 12 เดือน)    

 
42 

กิจกรรม 

 
42 

กิจกรรม 
(ร้อยละ 
100) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 




