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รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ครั้งท่ี 1/2563 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชมุชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา 

 
รายชื่อคณะทาํงานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1 นางสาวชุลีพร จิระพงษา นายแพทย์เช่ียวชาญ ประธาน 
2 นายอภิรัตน์ โสกําปัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
3 นายบัณฑิต  วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
4 นางนันทนา แต้ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
5 นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
6 นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
7 นางลักลีน วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
8 นายธีรศักด์ิ พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
9 นายเชษฐ์ ศาสตร์ใหม ่ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
10 นางสมร นุ่มผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
11 นางอรณิชา  โชติกาวานิชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
12 นางจันทกานต์ วลัยเสถียร นักวิชาการสาธารณสุชํานาญการ   
13 นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุชํานาญการ  
14 นางสาวธันวดี รู้รอบ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ  
15 นายภัทร สว่างดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   
16 นางสาวสุทิภรณ์ บรรจงปรุ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   
17 นางศศิรัศมิ์ นาชัยฤทธิวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
18 นางสาวสุรางคนา แสงผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
19 นางสุจิตรา เมฆะวัฒนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
20 นางสาวจิราพร ดําพะธิก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
21 นางปาริชาติ จิตรกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
22 นายศตวรรษ แสนใหม ่ นักวิชาการสาธารณสุข  
23 นายสุขสันต์ สิงห์ลา นิติกร  
24 นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
25 นางสาวภัทรียา บุญเอ้ียว นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน  
26 นางเมยุรี ประสงค์ นักทรัพยากรบุคคล  
27 นางสาวมาลัย นาคประกอบ นักทรัพยากรบุคคล  
28 นางสาวจิดาภา วงษ์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล  
29 นายประวิทย์ ลายจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
30 นางฐิติพร วรวิสุทธิวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
31 นางสาวเอมอัชฌา พฤกษ์ศรีรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

 
รายชื่อคณะทาํงานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไปราชการ  

1 นายกิตต์ิพงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อํานวยการ สคร.9  
2 นางกาญจนา ยังขาว นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  
3 นายมานิต คงแป้น นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  
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4 นางเบญจมาศ  อุนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
5 นายเสวียน คําหอม นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ  
6 นายนิยม ไกรปุย นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ  
7 นายดอกรัก ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   
8 นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
9 นางอินท์ฉัตร  สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
10 นางกรรณิกา  บัวทะเล นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ  
11 นางสาวขนิษฐา  ศรีวันทา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม  

1 พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  
2 นางสาวกีรยา ศรีตะวัน นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
3 นางสาวสาวิตรี นุแรมรัมย์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
4 นางสุรัสวดี ต้ังสุภาชัย นักประชาสัมพันธ์   
5 นายพรศักด์ิ ศรีนาคา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์   
6 นายจิระเดช พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  
7 นางศรินทิพย์ บุญเอก พนักงานธุรการ ส 4  

 
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวชุลีพร จิระพงษา รองผู้อํานวยการ สคร.9 ประธานการประชุม มอบนโยบายการบริหารจัดการองค์กร
ตามเกณฑ์ระบบราชการ 4.0 โดยนําเคร่ืองมือ PMQA4.0 มาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีคณะทํางาน
พัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ จากทุกกลุ่มงานร่วมดําเนินการ และได้ถ่ายทอดตัวช้ีวัดไปทุกกลุ่มงานแล้ว  

- มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 ช้ีแจง

วัตถุประสงค์การประชุม และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด 3 ประเด็น ดังน้ี 
2.1 วัตถุประสงค์การประชุม คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

1) เพ่ือทบทวนคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 
2) เพ่ือทบทวนลักษณะสําคัญองค์กร ให้ครบถ้วนและทันสมัย  
3) เพ่ือประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA4.0 หมวด 1-6 
4) เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6 ตาม GAP ที่พบ และกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์ หมวด 7 

2.2 การพัฒนาสคร.9 สู่ระบบราชการ 4.0 
สคร.9 มีการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชน ให้สามารถเป็นที่เป็นที่พ่ึงของประชาชนและเช่ือถือไว้วางใจได้ มีเป้าหมาย 3 ประการคือ 
1) เปิดกว้างและเช่ือมโยงถึงกัน ได้แก่ บูรณาการความร่วมมือ เช่ือมโยงข้อมูล ควบคุมภายใน โปร่งใส 

ตรวจสอบได้  
2) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ได้แก่ พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะ มคีวามเช่ียวชาญ ก้าวทันเทคโนโลยี 

พัฒนาระบบสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
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3.4 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง สคร.9 ปี 2563 การจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร และกําหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนนิการ 
มีการประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1-6 ตามเกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ได้คะแนนเฉลี่ย 449.44 คะแนน (ปี 2562 เฉลี่ย 428 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน) (รายละเอียดตามเอกสาร ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 สคร.9 ปี 2563) แล้ว
คัดเลือกประเด็นในแนวทางการดําเนินการตามโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 มาจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6 ปี 2563 ดังนี้ 

- หมวด 1, 2, 3, 5 จัดทําแผนปรับปรุงองค์กรตาม GAP ที่พบในระดับ Significance หมวดละ 1 เรื่อง (เนื่องจากไม่มี GAP ในระดับ Advance)  
- หมวด 4, 6 จัดทําแผนปรับปรุงองค์กรให้ครบทุกประเด็นที่พบ GAP ในระดับ Significance (เนื่องจากไม่มี GAP ในระดับ Advance)  
โดยสรุปผลการประเมินองค์กรฯ และแผนปรับปรุงองค์กร ปี 2563 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรปุผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ในการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 สคร.9 และแผนปรบัปรุงองค์กรปี 2562-2563 
หมวด 

(คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง) 

ประเด็น ระดับ  ป ี2562 ปี 2563 
Basic Advance Significance GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
หมวด 1 การนํา
องค์กร 
(ปี 2563 = 
471.42 คะแนน 
ปี 2562 = 
457.14 คะแนน) 

1.1 ระบบการนํา
องค์กรของหน่วยงาน
ได้สรา้งองค์กรที่ยั่งยืน 

 วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร ์
ตอบสนองพันธ
กิจ 

 วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร ์สอด
รับกับยุทธศาสตร์
ประเทศ 

 สรา้งนวตักรรม/
วัฒนธรรม ที่มุ่ง
ประโยชน์สุข
ประชาชน 

      

1.2 การป้องกันทุจริต
และสรา้งความ
โปร่งใส 

 นโยบาย
การปอ้งกัน
ทุจริต และ
ระบบกํากับ
ดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 การตดิตาม 
ปรับปรงุและ
รายงานผลต่อ
สาธารณะ และ
หน่วยงานบังคับ
บัญชา 

 ผลการประเมนิ
ในระดับดีโดย
หน่วยงานภายนอก 
เป็นแบบอย่างที่ดี
และการสร้าง
ต้นแบบดา้นความ
โปร่งใส 

   (หมวด 1 เลือกปิด GAP 
1 ข้อ) 
ผลการประเมินในระดับดี
โดยหน่วยงานภายนอก 
เป็นแบบอย่างที่ดแีละการ
สร้างต้นแบบดา้นความ
โปร่งใส 

การพัฒนา
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดําเนินการ
ของ สคร.9 

กลุ่ม
พัฒนา
องค์กร 

 1.3 การมุ่งเน้นการ
บรรลผุลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน ผา่นการ
สร้างการมีสว่นรว่ม
ของบุคลากรภายใน
และภายนอก 

 สร้าง
สภาพแวดล้อมที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ผ่านการมสี่วน
ร่วมของบุคลากร
ทั้งภายในและ
การสร้าง
เครือข่าย
ภายนอก 

 การ
ตั้งเป้าหมายท้า
ทาย และการ
ส่งเสรมิให้เกดิ
นวัตกรรมของ
กระบวนการและ
การบริการ 

 สร้าง
นวัตกรรมเชิง
นโยบายที่มี
ผลกระทบสูง ที่
สามารถแก้ปญัหา
ที่ซับซ้อน 

ส่งเสรมิการสร้าง
นวัตกรรมเชิง
นโยบายที่ส่งผลใน
ระดับประเทศ และ
นําไปสูก่าร
แก้ปญัหาที่มีความ
ซับซ้อน 

การพัฒนา
ระบบการสร้าง
นวัตกรรม 
สคร.9 

กนว.    
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หมวด 
(คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง) 

ประเด็น ระดับ  ป ี2562 ปี 2563 
Basic Advance Significance GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 1.4 การคํานึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม 
และการมุ่งเน้นให้
เกิดผลลัพธ์ที่นําไปสู่
การพัฒนาประเทศ
ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร ์

 ติดตาม
ตัวชี้วัดและผล
การดาํเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 การใช้กลไก
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อนําไปสู่การ
แก้ไขปญัหาอย่าง
ทันการณ ์

 ติดตามผลการ
ดําเนินการและ
ผลกระทบระยะสั้น
และระยะยาว ที่มี
ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอ้ม 

      

หมวด 2 การ
วางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(ปี 2563 = 
411.11 คะแนน 
ปี 2562 =  
400 คะแนน) 

2.1 กระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองความท้าทาย 
สร้างนวัตกรรม เพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลง 
และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ของประชาชน 

กระบวนการ
วางแผน
ยุทธศาสตร์ที่เป็น
ระบบ ตอบสนอง
ความตอ้งการ
ของประชาชน
และบรรลุพันธกิจ
ส่วนราชการ 

 แผนยุทธศาสตร์
ตอบสนองความท้า
ทายของสว่น
ราชการ มกีาร
คาดการณก์าร
เปลี่ยนแปลงที่
กําลงัจะเกิดใน
อนาคต 

 แผน
ยุทธศาสตร์เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน  
สร้างโอกาส และ
ส่งเสรมิการพัฒนา
ประเทศ  

วางแผนยุทธศาสตร์
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 
สร้างโอกาส และ
ส่งเสรมิการพัฒนา
ประเทศ 

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ์สคร.
9 ปี 2563- 
2567  

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
และ
เครือข่าย 

   

2.2 การกําหนด
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวที่
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน และ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 การกําหนด
เป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่
ตอบสนองพันธ
กิจในระยะสั้น 
ระยะยาว และ
สร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

 วิเคราะห์
ผลกระทบของ
เป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
ต่อยุทธศาสตร์
ประเทศ 

 วิเคราะห์
ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม 
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม ทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม  

   (หมวด 2 เลือกปิด GAP 
1 ข้อ) 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระดับองค์กรและผลกระทบ
ทั้งทางตรง ทางอ้อมที่
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิ 
สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ  

การวิเคราะห์
ความเสี่ยงของ 
สคร.9 

1.กลุม่
ยุทธศาสตร ์
แผนงาน
และ
เครือข่าย 

 2.3 แผนปฏิบตัิการที่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานลงไปทุก
ภาคส่วน โดยผ่าน
เครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก 

 แผน
ครอบคลุมทุก
ส่วน ชัดเจน มี
การสื่อสารสู่
การปฏิบัต ิ

 แผนเน้น
ประสิทธิภาพ ทํา
น้อยได้มาก และ
สร้างคุณค่าแก่
ประชาชน 

 บูรณาการกับ
แผนงานด้าน
บุคลากร การใช้
ทรัพยากร การใช้
ข้อมูลรว่มกัน  
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หมวด 
(คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง) 

ประเด็น ระดับ  ป ี2562 ปี 2563 
Basic Advance Significance GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 2.4 การติดตามผลของ

การบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร ์การแกไ้ข
ปัญหา และการรายงาน
ผลอย่างมีประสิทธิผล 

 การตดิตาม
รายงานผล 
และการบรรลุ
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร ์

 การ
คาดการณ ์การ
แก้ปญัหา และ
การปรับแผนให้
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 ปรับแผน
ตอบสนองได้
ทันเวลา เชิงรุก  
มีประสิทธผิล  

      

หมวด 3 การให้
ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ปี 2563 =  
450 คะแนน 
ปี 2562 = 
416.66 คะแนน) 

3.1 ระบบข้อมลูและ
สารสนเทศด้านการ
บริการประชาชนที่
ทันสมัย รวดเร็ว และ
เข้าถึงในทุกระดับ 

 ใช้ข้อมูล
เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการที่
แตกตา่ง 

 วิเคราะห์เพือ่
ค้นหาความ
ต้องการ และ
ความคาดหวัง
ใหม ่

 ใช้ข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก 
เพื่อวางนโยบายเชิง
รุก ทั้งปจัจุบันและ
อนาคต 

      

3.2 การประเมินผล
ความพึงพอใจ ความ
ผูกพันของกลุม่
ผู้รับบรกิารและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อ
นํามาใช้ประโยชน์ 

 การ
ประเมินความ
พึงพอใจและ
ความผูกพัน
ของกลุม่
ผู้รับบรกิารและ
ผู้มีสว่นไดส้่วน
เสียหลกั 

 วิเคราะหผ์ล
เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ และ
แก้ปญัหาเชิงรุก 

 บูรณาการกับ
ฐานข้อมูลแหล่ง
อื่น เพื่อการ
วางแผนและการ
สร้างนวัตกรรมใน
การให้บริการ  

การบรูณาการกับ
ฐานข้อมูลแหล่งอืน่ 
เพื่อการวางแผน
และการสร้าง
นวัตกรรมในการ
ให้บริการ 

การพัฒนาภาคี
เครือข่ายสื่อสาร
สาธารณะ ด้าน
กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้
โรคและภัย
สุขภาพ ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 9 

กลุม่สือ่สาร
ความเสี่ยง
โรคและภัย
สุขภาพ 

   

 3.3 การสรา้ง
นวัตกรรมการบรกิาร 
ที่สร้างความแตกต่าง 
และตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะกลุม่ 
และต่างความต้องการ 

 การปรับปรงุ
บริการที่
ตอบสนองความ
ต้องการและ
ความคาดหวัง
ของกลุม่
ผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีสว่นไดส้่วน
เสียหลกั 

 ปรับปรงุ
กระบวนการและ
สร้างนวัตกรรมที่
ตอบสนองความ
ต้องการใน
ภาพรวมและ
เฉพาะกลุ่ม 

 สร้าง
นวัตกรรมที่
สามารถออกแบบ
การให้บริการ
เฉพาะบุคคล  

   (หมวด 3 เลือกปิด GAP 
1 ข้อ) 
การสร้างนวัตกรรมการ
บริการที่สามารถ
ให้บริการเฉพาะบุคคลที่
สามารถออกแบบได้  

การสรา้งนวตักรรม
การบริการของ 
สคร.9 

1.กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมฯ 
2.งานควบคุม
โรคเขตเมือง 
3.กลุ่มระบาด
วิทยาและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ 
4.กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
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หมวด 
(คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง) 

ประเด็น ระดับ  ป ี2562 ปี 2563 
Basic Advance Significance GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 3.4 กระบวนการแก้ไข

ข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว 
และสรา้งสรรค์ เพือ่
ตอบสนองได้ทันความ
ต้องการ 

 
กระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน
อย่างเป็นระบบ 
และมีมาตรฐาน 

 กระบวนการ
จัดการข้อ
ร้องเรียนเป็น
ระบบ ตอบสนอง
รวดเรว็ ทันการณ ์

 ใช้เทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง 
และสรา้งความพงึ
พอใจ 

      

หมวด 4 การวัด 
การวิเคราะห์ 
และการจัดการ
ความรู้ 
(ปี 2563 =  
480 คะแนน 
ปี 2562 =  
460 คะแนน) 

4.1 การใช้ข้อมลูและ
สารสนเทศ มากําหนด
ตัววัดที่สามารถใช้
ติดตามงานทั้งในระดับ
ปฏิบัติการ และระดับ
ยุทธศาสตรไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งการ
สื่อสารสูผู่้ใช้งานทั้ง
ภายในและภายนอก 

 การ
วางแผนและ
รวบรวมข้อมูล
และตัววัดทุก
ระดับ โดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ระบบการ
จัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย 
น่าเชื่อถือ พร้อม
ใช้ เข้าถึงง่าย 

 การจัดให้มี
ข้อมูลและ
สารสนเทศที่มี
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน โดยไม่
ต้องร้องขอ  

   (หมวด 4 ปิด GAP ทุก
ข้อ) 
การจัดให้มีข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีประโยชน์
ต่อประชาชน โดยไม่ต้อง
ร้องขอ 
 

การพัฒนาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ สคร.9 
สําหรับประชาชน
และผู้ใช้งาน
ภายนอก 

1.กลุม่สือ่สาร
ความเสี่ยงโรค
และภัย
สุขภาพ 
2.กลุม่พัฒนา
องค์กร  
3.กลุม่พัฒนา
นวัตกรรมและ
วิจัย 

 4.2 การวิเคราะหผ์ล
จากข้อมูล และตวัวัด 
เพื่อการแก้ปญัหาและ
ตอบสนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา 
และเชิงรุก 

 การวิเคราะห์
ผลจากข้อมูลและ
ตัววัด เพื่อ
แก้ปญัหาใน
กระบวนการที่
สําคัญ 

 ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาและ
แก้ไขเชิงนโยบาย 
และการปรับ
ยุทธศาสตร ์

 เชื่อมโยงผล
ในทุกระดับ เพื่อ
คาดการณผ์ลลัพธ์
ที่เกิด 

      

 4.3 การใช้ความรู ้
และสติปญัญาในการ
แก้ปญัหา เรียนรู้และ
มีเหตผุล 

 การรวบรวม
องค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อใช้
ในการเรียนรู้ 
พัฒนา และตอ่
ยอด 

 วิเคราะห์
เชื่อมโยงกับ
ข้อมูล และองค์
ความรูจ้าก
ภายนอก เพื่อ
แก้ปญัหาและ
สร้างนวัตกรรม 

 นําองค์ความรู้
ไปใช้ปรับปรุง จน
เกิดกระบวนการที่
เป็นเลิศ บรรลุ
ยุทธศาสตรแ์ละ
การสร้างมูลค่า 
เพิ่มสู่ประชาชน 
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หมวด 
(คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง) 

ประเด็น ระดับ  ป ี2562 ปี 2563 
Basic Advance Significance GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 4.4 การบริหารจัดการ

ข้อมูล สารสนเทศและ
ระบบการทํางานที่ปรับ
เป็นดิจิทัลเต็มรปูแบบ 
มีประสิทธิภาพและใช้
งานได ้

 วางแผนปรับ
รูปแบบการ
ทํางานและการ
รวบรวมข้อมูล
เป็นระบบดจิิทัล
อย่างมปีระสิทธภิาพ

 มีระบบความ
มั่นคงทางไซเบอร ์
และการ
เตรียมพร้อมใน
ภาวะฉุกเฉิน 

 ใช้ดิจิทัลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการ ลด
ต้นทุน และ
รวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิผล 

การนําระบบดจิิทัลมา
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน 
ลดต้นทุน และ
รวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิผล 

การพัฒนาระบบ
ดิจิทัล สคร.9 
และนํามาใช้เพิม่
ประสิทธิภาพ
กระบวนการ
ทํางาน 

กลุม่พัฒนา
องค์กร 

   

หมวด 5 การ
มุ่งเน้นบุคลากร 
(ปี 2563 = 
459.09 คะแนน 
ปี 2562 = 
439.09 คะแนน) 

5.1 นโยบายและระบบ
การจัดการดา้น
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
และสรา้งแรงจงูใจ 

 การวางแผน
กําลงัคนตรงกับ
ความตอ้งการ 
และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด
ของระบบงาน
ของราชการ 

 ระบบการ
ประเมินผลงาน 
และ
ความก้าวหน้า 
สร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากร และ
บรรลุยุทธศาสตร ์

 นโยบายการ
จัดการบุคลากร 
สนับสนุนการ
ทํางานใหม้ีความ
คล่องตัว รองรับ
การเปลี่ยนแปลง  

นโยบายการจัดการ
บุคลากร สนับสนุน
การทํางานใหม้ีความ
คล่องตัว รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ส่งเสรมิให้เกดิ
การทํางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง

กลุม่พัฒนา
องค์กร 

   

5.2 ระบบการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว และมุง่เน้น
ผลสมัฤทธิ ์

 
สภาพแวดล้อม
การทํางาน
ปลอดภัย 
คล่องตัว 
สนับสนุนการ
ทํางาน สรา้ง
ความรว่มมอื 


สภาพแวดล้อมที่
สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีความ
รับผิดชอบ กลา้
ตัดสินใจ เข้าถึง
ข้อมูลเพื่อใช้
ทํางาน 
 

 เป็นทีม มี
สมรรถนะสงู 
คล่องตัว ทํางาน
ร่วมกบัเครือข่าย
ภายนอก แก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อน  

   (หมวด 5 เลือก ปิด GAP 
1 ข้อ) 
การทํางานที่เป็นทีมที่มี
สมรรถนะสงู มีความ
คล่องตัว และสามารถ
ทํางานรว่มกับเครอืข่าย
ภายนอกเพื่อนําไปสู่แกไ้ข
ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมี
ประสิทธิผล 

พัฒนาการ
ทํางานเป็นทีม 
และสรา้งความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย ภาค
ประชาชนและ
เอกชน 

1.กลุม่พัฒนา
องค์กร  
2.กลุ่มระบาด
วิทยาและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ 
3.กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมฯ 
4.งานควบคุม
โรคเขตเมือง 

 5.3 การสรา้ง
วัฒนธรรมการทํางาน
ที่ดี มีประสิทธิภาพ 
และความร่วมมือ 

 สรา้ง
วัฒนธรรมที่เป็น
มืออาชีพ เปิด
โอกาสให้คิดริเริ่ม 
และสรา้งสรรค์สู่
การสรา้งนวตักรรม

 ค้นหาปัจจัย
ที่สร้างความ
ผูกพัน ทุ่มเท มี
ผลการดาํเนินงาน
ที่ดี 

 มีประสิทธิภาพ
สูง สร้างความ
ภูมิใจและความ
เป็นเจ้าของให้แก่
บุคลากร  
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หมวด 
(คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง) 

ประเด็น ระดับ  ป ี2562 ปี 2563 
Basic Advance Significance GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 5.4 ระบบการพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ก้าวทัน
เทคโนโลยี แก้ไขปญัหา 
สร้างความรอบรู้และ
ความมจีริยธรรม 

 

 พัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ทักษะ ความรู้
ในการทํางาน
และด้านดิจิทัล 

 เพิ่มพูน สั่ง
สมทักษะ ความรู ้
ความเชี่ยวชาญ ที่
สําคัญต่อ
สมรรถนะหลัก
องค์การ 

 พัฒนา
บุคลากรและผู้นํา
ให้มีความรอบรู ้
สามารถตัดสินใจ 
พร้อมรับปัญหาที่
ซับซ้อน 

      

หมวด 6 การ
มุ่งเน้น
ระบบปฏิบตัิการ 
(ปี 2563 =  
425 คะแนน 
ปี 2562 =  
400 คะแนน) 

6.1 กระบวนการ
ทํางานที่เชื่อมโยง
ตั้งแต่ตน้จนจบ
กระบวนการ เพือ่นําสู่
ผลลพัธ์ที่ต้องการ 

 ออกแบบ
กระบวนการที่
เชื่อมโยงตั้งแต่
ต้นจนจบ ทั้ง
ภายในและงาน
ที่ข้ามสว่น
ราชการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิผล
สูงสดุ 

 ติดตาม
ควบคุม
กระบวนการ โดย
ใช้ตัววดัและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจดัการ
กระบวนการและ
การบรูณาการที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจดัการ
กระบวนการ 
ติดตามรายงานผล 
และตอบสนอง
การบรูณาการที่มุง่สู่
ความเป็นเลิศ 

การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการ
กระบวนการ 
สคร.9 

กลุม่พัฒนา
องค์กร 

   

 6.2 การสรา้ง
นวัตกรรมในการ
ปรับปรงุ ปรบัปรุง
ผลผลิต กระบวนการ 
และการบริการ 

 บริหาร
จัดการและ
ปรับปรงุอย่าง
เป็นระบบ ทั้ง
กระบวนการหลัก
และกระบวนการ
สนับสนุน 

 สร้าง
นวัตกรรมการ
ปรับปรงุ
กระบวนการหลัก 
สนับสนุน การ
บริการ และการ
สื่อสาร 

 นวัตกรรมของ
กระบวนการระดบั
องค์การ จนเกิด
ความเป็นเลิศ เพือ่
ประโยชน์แก่
ประชาชนและภาค
ธุรกจิ  

   (หมวด 6 ปิด GAP ทุก
ข้อ) 
การสร้างนวัตกรรมในการ
ปรับปรงุผลผลติ และการ
แก้ไขปญัหาในเชิง
กระบวนการระดบัองค์กร 
จนเกิดความเป็นเลิศ
นําไปสูผ่ลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชน
และภาคธุรกิจ  

การสรา้งนวตักรรม 
การควบคุมภายใน 
และบูรณาการ
กระบวนการทั้ง
ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 
ได้แก ่
- นวัตกรรม
ปรับปรงุบริการ
สําหรบัประชาชน 
เช่น ตูห้น้ากาก
อนามัย) 

1.กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
2.งานควบคุม
โรคเขตเมือง 
3.กลุ่มระบาด
วิทยาและตอบ
โต้ฯ (งาน
ควบคุม
โรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
ช่องจอม) 
4.กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
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หมวด 
(คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง) 

ประเด็น ระดับ  ป ี2562 ปี 2563 
Basic Advance Significance GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
GAP ที่เลือก แผนปรับปรุง

องค์กร 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 6.3 การลดต้นทุนและ

การใช้ทรัพยากรเพื่อ
สร้างความมี
ประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 วิเคราะห์
ต้นทุนและการ
ลงทุนใน
ทรัพยากรที่ใช้
ในกระบวนการ
หลักและ
สนับสนุน 

 กําหนด
นโยบายการลด
ต้นทุน ใช้
เทคโนโลยีและใช้
ทรัพยากรรว่มกัน 

 ใช้ข้อมูล
เทียบเคียงเพื่อ
สร้างนวัตกรรม ลด
ต้นทุน เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน  

   (หมวด 6 ปิด GAP ทุก
ข้อ) 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อนวัตกรรมในการลด
ต้นทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน โดยใช้ข้อมูล
เทียบเคียงทั้งใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ  

- ใช้ IT สร้าง
นวัตกรรมในการ
ลดต้นทุน และใช้
ข้อมูลเทียบเคียง 
เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน เช่น 
โปรแกรมด่าน
ช่องจอมฯ  

 

 6.4 การมุ่งเน้น
ประสิทธิผลทั่วทั้ง
องค์กร และผลกระทบ
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ
และผลลัพธ ์

 ติดตาม
ควบคุม
ประสิทธิผล
กระบวนการ
หลัก และตวัวัด
เชิงยุทธศาสตร ์

 การ
เตรียมการเชิงรุก
เพื่อลดผลกระทบ
จากความเสี่ยง 
การเตรียมพร้อม
รับมือกบั
เหตุการณ ์

 บูรณาการ
กระบวนการต่างๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อ
ตอบสนอง
ยุทธศาสตรแ์ละ
ส่งผลต่อเศรษฐกจิ 
สังคม สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

   การประสานงานและ
บูรณาการของ
กระบวนการต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ตอบสนองยุทธศาสตร์
และส่งผลตอ่เศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (หมวด 6 ปิด 
GAP ทุกข้อ) 
 

- การควบคุม
ภายใน และ
บูรณาการ
กระบวนการ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
หน่วยงาน เช่น 
ควบคุมภายใน 
การบรูณาการกับ
หน่วยงาน
เครือข่าย และ
เอกชน เช่น ตู้
หน้ากากอนามัย 
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มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ (มิติ 7.1-7.6) สคร.9 ปี 2563 ทีส่อดคล้องกับการปฏิบัติการในหมวด 1- 6 อย่างน้อย 10 ตัวชี้วัด 
(RM1 - RM 10) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ สคร.9 ปี 2563 

มิติ RM (Results Management) ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลลพัธ์ ป ี ผู้รายงาน 
1 2 3 4 5 2560 2561 2562 

7.1 ด้านพันธกจิ RM 1 รอ้ยละความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการขององค์กร 

1. ร้อยละความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กร  
(การบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของ
หน่วยงาน) 

75 80 85 90 95 100 100 99.32 กลุ่ม
ยุทธศาสตร ์
แผนงานและ
เครือข่าย 

RM 2 รอ้ยละความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเปา้หมายตัวชี้วดัคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการมิตดิ้านประสิทธิผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

2. ร้อยละเฉลี่ยความสาํเรจ็ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเปา้หมาย
ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานประจําปี
งบประมาณ  
(การบรรลุเปา้หมายตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 - 3 ที่หน่วยงาน
ดําเนินการ) 

75 80 85 90 95 99.40 97.98 98.01 กลุม่พัฒนา
องค์กร 

 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP หมวด 2 ข้อ 2.2 การ
วิเคราะห์ความเสีย่งของ สคร.9 

3. จาํนวนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานตาม
มาตรฐาน  

0 0 1 
ฉบับ

1 
ฉบับ

1 
ฉบับ

..... ..... ..... กลุ่ม
ยุทธศาสตร ์
แผนงานและ
เครือข่าย 

7.2 ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

RM 3 รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย  
และสอดคล้องกบั GAP หมวด 4 ข้อ 4.1 การ
พัฒนาระบบข้อมลูและสารสนเทศ สคร.9 

4. ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
ต่อการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน  

75 80 85 90 95 98.92 94 95.68 1.กลุม่สือ่สาร
ความเสี่ยงโรค
และภัย
สุขภาพ  
2.กลุม่พัฒนา
องค์กร 
3.กลุม่พัฒนา
นวัตกรรมและ
วิจัย 

7.3 ด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

RM 4 รอ้ยละความสําเร็จของการดาํเนินการตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

80 85 90 95 100 100 100 100 กลุม่พัฒนา
องค์กร 

RM 5 รอ้ยละความสําเร็จของการดาํเนินการตาม
แผนสรา้งความผูกพันของบุคลากร 

6. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 

80 85 90 95 100 100 100 100 กลุม่พัฒนา
องค์กร 
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มิติ RM (Results Management) ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลลพัธ์ ป ี ผู้รายงาน 
1 2 3 4 5 2560 2561 2562 

 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP หมวด 5 ข้อ 5.2 
พัฒนาการทํางานเป็นทีม และสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่าย ภาคประชาชนและเอกชน 

7. ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการสรา้งทีมภายใน
องค์กร และสรา้งความร่วมมอืกับเครือข่าย ภาคประชาชน 
เอกชน 

 

60 70 80 90 100 ..... ..... ..... 1.กลุม่พัฒนา
องค์กร 
2.กลุ่มระบาด
วิทยาและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข  
3.กลุม่พัฒนา
นวัตกรรมและ
วิจัย 
4.งานควบคุม
โรคเขตเมือง 

7.4 ด้านการเปน็
ต้นแบบ 

RM 6 ร้อยละความสําเร็จในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม 
และสอดคล้องกบั GAP หมวด 1 ข้อ 1.2 การป้องกัน
ทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

8. ร้อยละความสําเร็จในการขับเคลือ่นหน่วยงานในสงักัดกรม
ควบคุมโรคเป็นองค์คุณธรรม 
(ใช้ผลจากการประเมินร้อยละความสําเรจ็ในการขับเคลื่อน
หน่วยงานในสังกดักรมควบคุมโรคเปน็องค์กรคุณธรรม) 

78 79 80 81 82 100 92.69 84.36 กลุม่พัฒนา
องค์กร 

RM 7 รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
นําองค์การของผู้บริหาร 

9. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของ
ผู้บริหาร  
(หน่วยงานประเมนิ โดยใช้แบบสอบถามกลางจาก กพร.)  

75 80 85 90 95 84.80 87.20 86.26 กลุม่พัฒนา
องค์กร 

7.5 ด้านผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม 
 

RM 8 รอ้ยละการเบิกจา่ยของงบประมาณรายจา่ยรวม 10. ร้อยละของอัตราการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณรายจ่ายรวม  94 95 96 97 98 100 99.65 100 กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

7.6 ด้านการลด
ต้นทุน สร้างนวัตกรรม
และการจัดการ
กระบวนการ 
 

RM 9 รอ้ยละความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเปา้หมายตัวชี้วดัของ
กระบวนการที่สาํคัญ 

11. ร้อยละความสําเรจ็ของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน (ตวัชี้วัดคํารบัรองฯ ที่ 4.2) 

60 70 80 90 100 - 100 100 กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
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มิติ RM (Results Management) ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลลพัธ์ ป ี ผู้รายงาน 
1 2 3 4 5 2560 2561 2562 

 RM 10 ร้อยละความสาํเรจ็เฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ความสําเรจ็จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตาม
แผนการจดัการความรู/้แผนพัฒนานวัตกรรมของ
หน่วยงาน 
และสอดคล้องกบั GAP หมวด 3 ข้อ 3.3 การสรา้ง
นวัตกรรมการบรกิารของ สคร.9 

12. ร้อยละความสําเรจ็ของนวัตกรรมที่หน่วยงานสรา้งใหมแ่ละ
นําไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ที่ 4.1) 
(วัดความสาํเร็จจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน) 

70 75 80 85 90 - - 100 1.กลุม่พัฒนา
นวัตกรรมและ
วิจัย 
2.งานควบคุม 
โรคเขตเมือง 
3.กลุม่ระบาด
วิทยาและตอบ
โต้ฯ 
4.กลุม่พัฒนา
องค์กร 

 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP หมวด 6 ข้อ 6.2, 6.3, 
6.4 การสรา้งนวตักรรม การควบคุมภายใน และ
บูรณาการกระบวนการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

13. จํานวนนวัตกรรมการปรับปรงุบริการสําหรับประชาชน และ
ลดต้นทุน และระบบการควบคุมภายใน  
  

0 .0 3 เรื่อง3 เรื่อง3 เรื่อง ..... ..... ..... 1.กลุม่พัฒนา
องค์กร 
2.งานควบคุม
โรคเขตเมือง 
3.กลุม่ระบาด
วิทยาและตอบ
โต้ฯ 
(ด่านช่องจอม) 
4.กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

 
- มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ขอความร่วมมือคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ปี 2563 ดําเนินการดังน้ี 
1. จัดทําแผนปรบัปรุงองค์กร (หมวดที่รับผิดชอบ) และกําหนดชื่อตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่สอดคลอ้งกับแผน

ปรับปรุงองค์กร ระบุค่าเป้าหมาย และผลลพัธ์ในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งกลุม่พัฒนาองค์กร ทางอีเมล์ 
fonitdpc5@yahoo.com ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร (หมวดที่รับผิดชอบ) ส่งไฟล์ให้กลุม่พัฒนาองค์กร ทางอีเมล์ 
fonitdpc5@yahoo.com ดังน้ี 

- รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
- รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563  
- รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

3. รายงานผลตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (หมวด 7) ส่งไฟล์ให้กลุม่พัฒนาองค์กร ทางอีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com ภายใน
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

 
   
 นางสาวภัทรียา บุญเอ้ียว สรปุ 
     นางสาวนันท์นภัส สุขใจ ตรวจทาน 

 


