
ประชุมคณะทาํงาน

พฒันาองค์กรและ

ผลงานคุณภาพ สคร.9

ครัง้ที่ 1/2563

วันที่ 25 พฤศจกิายน 2562

ณ ห้องประชมชัน้ 3 สคร 9ณ หองประชุมชน 3 สคร.9



การประชุมคณะทาํงานพฒันาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ครัง้ที่ 1/2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนคณะทาํงานพฒันาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9

ื่ ั ั ์ ใ ้ ้ ั ั2. เพอืทบทวนลักษณะสาํคัญองค์กร ให้ครบถ้วนและทนัสมัย

3. เพื่อประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA4.0 (หมวด 1-6) 

4 เพื่อจัดทาํแผนปรับปรงองค์กร หมวด 1 6 ตาม GAP ที่พบ และกาํหนดตวัชีว้ัดผลลัพธ์ 4. เพอจดทาแผนปรบปรุงองคกร หมวด 1-6 ตาม GAP ทพบ และกาหนดตวชวดผลลพธ 

หมวด 7

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหาร และบุคลากรจากทุกกลุ่มงาน ที่ได้จัดส่งรายชื่อมาเป็นุ ู ุ ุ ุ

คณะทาํงานพฒันาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 (รวม 34 คน)



วาระการประชุมคณะทาํงานพฒันาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมทราบ1 วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชุมทราบ1

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ2
การพฒันาสคร.9 สู่ระบบราชการ 4.0 >>2.1

การพฒันาองค์กรและผลงานคุณภาพสมัครรางวัลเลิศรัฐ สคร.9 ปี 2563 >>2.2

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา3
รายชื่อคณะทาํงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 (34 คน) >>2.3

ทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) สคร.9 >>3.1

ทบทวนลักษณะสาํคัญองค์กร >>3.2

การประเมินองค์กร และร่าง-แผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) ผลลัพธ์ (หมวด 7) >>3.3

เอกสารประกอบการประชุมที่ http://odpc9.ddc.moph.go.th/PMQA/index.html



2.1 การพัฒนาสคร.9 สู่ระบบราชการ 4.0 (วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ)

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่าย

2. บูรณาการศูนย์ข้อมูล แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูล

3. พัฒนาระบบควบคุมภายใน โปร่งใส ตรวจสอบได้

300 คะแนน

400 คะแนน
(ปี 2562=428 คะแนน)

500 คะแนน

1. พัฒนายกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะ

และความเชี่ยวชาญ ก้าวทันเทคโนโลยี 

สร้างความรอบรู้

2. พัฒนาระบบการสร้างนวัตกรรม

1. พัฒนากระบวนการและคุณภาพการ

ให้บริการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

2. พัฒนาช่องทางรับฟังความคดิเหน็ ข้อ
3. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานโดยใช้

ระบบดจิทิัล
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 

3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถงึความต้องการ 

ความคาดหวังของผู้รับบริการ และนํามา

ปรับปรุงการทาํงาน

ประกาศกรมควบคมุโรคเรื่อง นโยบายการพฒันากรมควบคมุโรคเข้าสูร่ะบบราชการ 4.0 ปี 2563 (11 ต.ค.2562) แจ้งเวียนวนัที่ 18 ตลุาคม 2562



2.2 การพัฒนาองค์กร สคร.9 ปี 2563 (วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ)

ตัวชีว้ัดที่ 4.3 ระดับความสาํเร็จของหน่วยงานในการดาํเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่

กรมควบคุมโรคกาํหนด (กลุ่มพฒันาองค์กร Owner, ทุกกลุ่ม Supporter)

4.1 ดําเนนิการตามแผนปรับปรงุ หมวด 1-6 
และรายงานผล 6 เดอืน (100%) (0.5)

5.1 ประเมนิผลลพัธห์มวด7 (0.4)
5.2 รายงานผล 12 เดอืน (0.6)

1. ทบทวนคณะทํางาน (0.2) และทบทวนลกัษณะ

 ต.ค.      พ.ย.       ธ.ค.        ม.ค.      ก.พ.        ม.ีค.      เม.ย.       พ.ค.      ม.ิย.        ก.ค.       ส.ค.       ก.ย.

4.2 ดําเนนิการตามแผนปรับปรงุ หมวด 1-6 

 25 25 25 25

( )
สําคญัองคก์ร (0.8)

2. ประเมนิตนเองตามเกณฑ์ PMQA4.0 หมวด 1-6 
และกําหนดตวัชีว้ดัผลลัพธ ์หมวด 7 (1)

3. ทําแผนปรับปรงุองคก์ร หมวด 1-6 (1)
• หมวด 1 2 3 5 ปิด Gap หมวดละ 1

และรายงานผล 9 เดอืน (100%) (0.5)

รายงานผลการดาํเนินงาน และกาํกับ ตดิตาม ประเมินผล• หมวด 1,2,3,5 ปด Gap หมวดละ 1
• หมวด 4,6 ปิด Gap ทกุตวั

รายงานผลการดาเนนงาน และกากบ ตดตาม ประเมนผล

ผ่านระบบ EstimatesSM ทุกไตรมาส



2.2 การพฒันาผลงานคุณภาพสมัครรางวัลเลิศรัฐ สคร.9 ปี 2563 (วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ)

1. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดบักรม ุ ฐ ( )

2. สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ประเภท 1)นวัตกรรมการบริการ 2)พัฒนาการบริการ 3)บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 4)ขยายผลมาตรฐานการบริการ 5)การ

บริการที่เป็นเลิศ

3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประเภท 1)เปิดใจใกล้ชิดประชาชน 2)สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม  3)ผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ 4)เลื่องลือขยายผล

1. ชีแ้จงเกณฑร์างวลั (18 พ.ย.)
2. จัดทํารา่งผลงาน (Draft1)
3. เก็บขอ้มลูเพิม่เตมิ (ธ.ค.)
4. ปรับปรงุรา่งผลงาน (Draft2)

กรณีผา่นรอบ 1
8. รับการ Site visit 10. พธิมีอบรางวลั

6. ปรับแกไ้ข และ
สง่ผลงาน (Draft3)

 ต.ค.      พ.ย.       ธ.ค.        ม.ค.        ก.พ.       ม.ีค.       เม.ย.      พ.ค.       ม.ิย.       ก.ค.       ส.ค.       ก.ย.

5. รว่มคลนิกิใหค้ําปรกึษา กพร. 
กรมฯ (VDO Conference)

7. สนง.ก.พ.ร. ประกาศผล 
รอบ 1

9. สนง.ก.พ.ร. ประกาศผล รอบ 2

ขอ้เสนอการเตรยีมผลงานคณุภาพสมคัรรางวลัเลศิรฐั ไดแ้ก ุ่ ฐ
1. ปี 2563 เรือ่ง “จติอาสาปิดทองหลงัพระ สรา้งสขุภาวะชมุชนหมืน่ไวย” (งานควบคมุโรคเขตเมอืง) สาขาการ
บรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม (TEPGA) ประเภทสมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม

2. ปี 2564 เรือ่ง “ตูห้นา้กากอนามัยแบบหยอดเหรยีญ” สาขาบรกิารภาครัฐ (TPSA) ประเภทนวตักรรมการบรกิาร



2.3 รายชื่อคณะทาํงานพฒันาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 (วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ)

คณะกรรมการอาํนวยการ: 1.ผอ.สคร.9 2.รองฯกาญจนา 3.รองฯชุลีพร 4.ผช.มานิต 5.หน.รัฏฐรินีย์ กรรมการและเลขา 6.นส.นันท์นภัส ผช.เลขา

คณะทาํงาน  หมวด 1 7 และผลงานคณภาพ (รวม 34 คน)คณะทางาน: หมวด 1-7 และผลงานคุณภาพ (รวม 34 คน)
กลุม่งาน หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 ผลงานคณุภาพ

1. โรคตดิตอ่ 1.นส.สรุางคนา        
2. โรคไมต่ดิตอ่    1.นายสขุสนัต์     
3. ระบาด ตอบโต ้ 2.หน.อภริัตน ์  1.นายดอกรัก

2.นางเฉลมิพร  1.หน.นันทนา  1.คณุอนิทฉ์ัตร   

่4. สือ่สาร
  

3.นางอรณชิา 2.หน.เบญจมาศ *
(ประธาน)
3.นางศศริัศม์

  
1.นางศศริัศม์  

5. กนว. 3.หน.ญาดา 1.นส.ธันวด ี 4.หน.ญาดา *
(ประธาน)
5.นางปารชิาต ิ(เลขา)

4.นางกรรณกิา 2.นส.ธันวดี
 

  

ั ์ ั ์6. กยผ. 4.ดร.บณัฑติ 2.ดร.บณัฑติ *
(ประธาน)
3.นางลกัลนี (เลขา)
4.นางสมร 
5.นายภัทร

 

5.นายธรีศกัด ิ 3.นายธรีศกัดิ 2.ดร.บณัฑติ 
3.นางขนฐิา 
4.นส.พวงเพชร

7. บรหิาร 5.นส.สทุภิรณ์   6.นางสจุติรา 4.นส.จดิาภา 2.นางฐติพิร 
3 น ส อมอชัฌา

5.นส.สทุภิรณ์  
3.น.ส.เอมอชฌา

8. องคก์ร 6.หน.รัฏฐรนิยี ์
(ประธาน) *
7.นส.มาลยั 
(เลขา)

6.นส.ภัทรยีา 6.นายประวทิย ์ 7.นายประวทิย ์
(เลขา)

5.นางจันทกานต์
(ประธาน) *
6.นางเมยรุ ี
(เลขา)

4.นส.นันทน์ภัส (เลขา)*
5.นส.ภัทรยีา 

6.หน.รัฏฐรนิยี ์(ประธาน)
7.นส.ภัทรยีา (เลขา)
8.นางเมยรุ ี

1.หน.รัฏฐรนิยี์
2.นส.นันทน์ภัส 
(เลขา)

9. Lab      6.หน.เสวยีน   
10 ศนยฝ์ึกอบรม 7 นายศตวรรษ10. ศนูยฝกอบรม    7.นายศตวรรษ 
11. เขตเมอืง 8.หน.นยิม  7.นายเชษฐ์  7.นายเชษฐ์ 8. หน.นยิม (ประธาน)  3.หน.นยิม (ประธาน)

4.นายเชษฐ์
5.นส.จริาพร

บทบาทคณะทาํงาน 1.ทบทวนลักษณะสาํคัญองค์กร 2.ประเมนิตนเองตามเกณฑ์ PMQA4.0 3.จัดทาํแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6 4.กาํหนดตัวชีว้ัดผลลัพธ์ หมวด 7



วสิยัทศัน ์กรมควบคมุโรค: ประชาชนไดร้ับการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ระดบัมาตรฐานสากล ภายในปี 2580
วสิยัทศัน ์สคร.9: ประชาชนในเขตสขุภาพที ่9 ไดร้ับการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ ระดบัมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

3.1 สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) สคร.9 (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา)

บรหิาร, พัฒนาองคก์ร

CD NCD ระบาด 
บรหิาร

กยผ.

ศนูยฝ์ึก
Lab

กนว.

CDกระบวนการพฒันา
กลไกการบงัคบัใช้

พัฒนาองคก์ร

กนว

สือ่สาร

มาลาเรยี
คลนิกิ

NCD
กลไกการบงคบใช

กฎหมาย

กนว.

CD, ศตม.

กยผ. เขตเมอืง

ระบาด

บรหิาร
กยผ.



3.3 การประเมินองค์กร และร่าง-แผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

หมวด เกณฑข์อ้ GAP ขอ้เสนอแผนปรบัปรงุ กลุม่ที่
(ระดบั Significance) องคก์ร ปี 2563 รบัผดิชอบ

1. การนํา
องคก์าร

1.1 1.2
S

1.3
S

1.4 1.2 การป้องกนัทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส
ระดับ Significance – ผลการประเมนิความ
โปรง่ใสในระดับองคก์าร โดยองคก์ารอสิระ
ระดับชาตหิรอืนานาชาติ เป็นแบบอยา่งทีด่แีละ

1. การพัฒนาคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิการของ สคร.9

1.พัฒนาองคก์ร

ระดบชาตหรอนานาชาต เปนแบบอยางทดและ
การสรา้งตน้แบบดว้นความโปรง่ใส 
• มดีัชนคีวามโปรง่ใสจากการประเมนิโดย
องคก์ารอสิระและมผีลลพัธท์ีด่ี

• มกีารสง่เสรมิการเป็นองคก์ารดา้นความ
โปรง่ใส เชน่ คน้หาความเป็นเลศิดา้นความ

ผลลัพธ ์หมวด 7 ขอ้ 8. รอ้ย
ละความสําเร็จในการ
ขบัเคลือ่นหน่วยงานในสงักดั
กรมควบคมุโรคเป็นองคก์ร
คณธรรม (รอ้ยละ 80) – กพรโปรงใส เชน คนหาความเปนเลศดานความ

โปรง่ใส (Best Practice) มกีารสรา้งตน้แบบ
ดา้นความโปรง่ใส (Role Model) 

• ไดร้ับรางวัลดา้นความโปรง่ใสจากองคก์าร
ภายนอก

คณุธรรม (รอยละ 80) กพร. 
กําหนด

หมายเหต:ุ - สเีขยีว คอื ปิด GAP ปี 2562 / สสีม้ คอื GAP ทีย่ังมอียูใ่นปี 2563
- การทําแผนปรับปรงุองคก์รปี 2563 หมวด 1,2,3,5 เลอืก GAP 1 ประเด็น / หมวด 4,6 ปิด GAP ทกุประเด็น



3.3 การประเมินองค์กร และร่าง-แผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

หมวด เกณฑข์อ้ GAP ขอ้เสนอแผนปรบัปรงุ กลุม่ที่
(ระดบั Significance) องคก์ร ปี 2563 รบัผดิชอบ

2. การวางแผน
เชงิยทุธศาสตร์

2.1
S

2.2
S

2.3
S

2.4
S

2.2 การกําหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตรท์ัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาวทีส่อดคลอ้งกบัพันธกจิของหน่วยงาน และ
เชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าติ
ระดบั Significance

พจิารณาเลอืกขอ้ 2.2
2. การวเิคราะหค์วามเสีย่ง
ของ สคร.9

1.กยผ.

g
• วเิคราะหค์วามเสีย่งระดบัองคก์ารทีอ่าจเกดิขึน้ และ
สง่ผลตอ่แผนงานและเป้าประสงคท์ีว่างไว ้

• วเิคราะหค์วามเสีย่งระดบัองคก์ารทีอ่าจเกดิขึน้ ทีอ่าจ
สง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ 
และสิง่แวดลอ้มของประเทศ

2 3 แผนปฏบิตักิารทีข่บัเคลือ่นยทธศาสตรข์องหน่วยงาน

ผลลัพธ ์หมวด 7 ขอ้ 3. กยผ. 
กําหนดตัวชีว้ัดตามความ
เหมาะสม

2.3 แผนปฏบตการทขบเคลอนยทุธศาสตรของหนวยงาน
ลงไปทกุภาคสว่น โดยผา่นเครอืขา่ยทัง้ภายในและ
ภายนอก 
ระดบั Significance – แผนปฏบิตักิารทีส่นับสนุน
ความสําเร็จของยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ ดา้น
บคุลากร การใชท้รัพยากร การใชข้อ้มลูรว่มกนั

ป ิ2.4 การตดิตามผลของการบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์
การแกไ้ขปัญหา และการรายงานผลอยา่งมี
ประสทิธผิล
ระดบั Significance – การเตรยีมการเชงิรกุเพือ่
ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้จากภายใน
และภายนอก และการปรับแผนทีต่อบสนองทนัเวลาและภายนอก และการปรบแผนทตอบสนองทนเวลา 
เชงิรกุ อยา่งมปีระสทิธผิล

หมายเหต:ุ - สเีขยีว คอื ปิด GAP ปี 2562 / สสีม้ คอื GAP ทีย่ังมอียูใ่นปี 2563
- การทําแผนปรับปรงุองคก์รปี 2563 หมวด 1,2,3,5 เลอืก GAP 1 ประเด็น / หมวด 4,6 ปิด GAP ทกุประเด็น



3.3 การประเมินองค์กร และร่าง-แผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

หมวด เกณฑข์อ้ GAP ขอ้เสนอแผนปรบัปรงุองคก์ร กลุม่ที่
(ระดบั Significance) ปี 2563 รบัผดิชอบ

3. การให ้
ความสําคัญ
กบัผูร้ับบรกิาร
และผม้สีว่นได ้

3.1 3.2
S

3.3
S

3.4
S

3.3 การสรา้งนวัตกรรมการบรกิาร ทีส่รา้ง
ความแตกตา่ง และตอบสนองความ
ตอ้งการเฉพาะกลุม่ และตา่งความ
ตอ้งการ

พจิารณาเลอืกขอ้ 3.3
3. การสรา้งนวัตกรรมการบรกิาร
ของ สคร.9
(เชน่ 1 ตห้นา้กากอนามัย -ประชาชน

1.กนว.*
2.เขตเมอืง
3.ระบาด
4 พัฒนาองคก์รและผมูสวนได

สว่นเสยี
ตองการ
ระดบั Significance – การสรา้งนวตักรรมการ
บรกิารทีส่ามารถใหบ้รกิารเฉพาะบคุคลที่
สามารถออกแบบได ้
• การสรา้งนวตักรรมการใหบ้รกิารที ่มคีวาม
คลอ่งตวัในการใหบ้รกิารตามความแตกตา่ง

้

(เชน 1.ตหูนากากอนามย ประชาชน, 
2.ระบบ 506 online -หน่วยงาน
เครอืขา่ย, 3.GIS พืน้ทีเ่สีย่งโรคและ
ภยั –หน่วยงานเครอืขา่ย) 

ผลลัพธ ์หมวด 7 ขอ้ 12. รอ้ยละ
็ ่

4.พฒนาองคกร

ของผูร้ับบรกิาร  , เออืใหผู้ร้ับบรกิารสามารถ
ออกแบบตามความตอ้งการเฉพาะบคุคล (C
ustomized Service) 

• การเชือ่มโยงขอ้มลูเพือ่ความสะดวกในการ
เขา้ถงึบรกิาร

3 4 กระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว

ความสําเร็จของนวัตกรรมที
หน่วยงานสรา้งใหมแ่ลว้นําไปใช ้
ประโยชน ์(รอ้ยละ 80) – กพร. 
กําหนด

3.4 กระบวนการแกไขขอรองเรยนทรวดเรว 
และสรา้งสรรค ์เพือ่ตอบสนองไดท้ัน
ความตอ้งการ 
ระดบั Significance – กระบวนการจัดการขอ้
รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ และการใช ้
เทคโนโลยกีารสือ่สารมาเพือ่การตอบสนอง

หมายเหต:ุ - สเีขยีว คอื ปิด GAP ปี 2562 / สสีม้ คอื GAP ทีย่ังมอียูใ่นปี 2563
- การทําแผนปรับปรงุองคก์รปี 2563 หมวด 1,2,3,5 เลอืก GAP 1 ประเด็น / หมวด 4,6 ปิด GAP ทกุประเด็น

อยา่งมปีระสทิธผิลและสรา้งความพงึพอใจใน
การจัดการขอ้รอ้งเรยีน



3.3 การประเมินองค์กร และร่าง-แผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

หมวด เกณฑข์อ้ GAP ขอ้เสนอแผนปรบัปรงองคก์ร กลม่ที่หมวด เกณฑขอ GAP
(ระดบั Significance)

ขอเสนอแผนปรบปรงุองคกร
ปี 2563

กลมุท
รบัผดิชอบ

4. การวัด 
วเิคราะห ์และ
จัดการความรู ้

4.1
S

4.2 4.3 4.4
S

4.1 การใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มากําหนด
ตัววัดทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ใน
ระดับปฏบิตักิาร และระดับยทุธศาสตร์

้ ื่

4. การพัฒนาระบบขอ้มลูและ
สารสนเทศ สคร.9 สําหรับ
ประชาชนและผูใ้ชง้านภายนอก
่

1.สือ่สาร *
2.พัฒนาองคก์ร
3.กนว.

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล รวมทังการสอืสาร
สูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก
ระดบั Significance – การจัดใหข้อ้มลูและ
สารสนเทศทีม่ปีระโยชนต์อ่ผูใ้ชง้าน
ภายนอก รวมทัง้ภาคประชาชนสามารถ
นําไปใชไ้ดท้นัทโีดยไมต่อ้งรอ้งขอ

(เชน่
- ขา่วแจก Info ผา่นชอ่งทาง 

Facebook, Line, e-Mail กลุม่
สือ่มวลชน เครอืขา่ย สสจ. รพ.  
ประชาชน ฯ

- เว็บไซต์ สคร.9นาไปใชไดทนทโดยไมตองรองขอ
• มกีารรายงานผลการดําเนนิการของ
หน่วยงานและนําเสนอขอ้มลูและ
สารสนเทศทีม่ปีระโยชนต์อ่สาธารณะ โดย
ไมต่อ้งรอ้งขอและอยูใ่นรปูแบบทีเ่ขา้ใจ

• การดําเนนิการอยูบ่นพืน้ฐานการสํารวจ
้ ้

เวบไซต สคร.9
- วารสารวชิาการ สคร.9 )

ผลลัพธ ์หมวด 7 ขอ้ 4. รอ้ยละ
ความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารและผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี (รอ้ยละ 85) –

ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะจากภาค
ประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ

กพร. กําหนด

หมายเหต:ุ - สเีขยีว คอื ปิด GAP ปี 2562 / สสีม้ คอื GAP ทีย่ังมอียูใ่นปี 2563
- การทําแผนปรับปรงุองคก์รปี 2563 หมวด 1,2,3,5 เลอืก GAP 1 ประเด็น / หมวด 4,6 ปิด GAP ทกุประเด็น



3.3 การประเมินองค์กร และร่าง-แผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

หมวด เกณฑข์อ้ GAP
(ระดบั Significance)

ขอ้เสนอแผนปรบัปรงุ
องคก์ร  ปี 2563

กลุม่ทีร่บัผดิชอบ

5. การมุง่เนน้
บคุลากร

5.1
S

5.2
S

5.3
S

5.4
S

5.2 ระบบการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพ คลอ่งตัว และ
มุง่เนน้ผลสมัฤทธิ์
ระดบั Significance – การทํางานทีเ่ป็นทมีทีม่ี
สมรรถนะสงู มคีวามคลอ่งตวั และสามารถทํางาน
รว่มกบัเครอืขา่ยภายนอกเพือ่นําไปสูแ่กไ้ขปัญหาที่

พจิารณาเลอืกขอ้ 5.2
5. พัฒนาการทํางานเป็นทมี 
และสรา้งความรว่มมอืกบั
เครอืขา่ย ภาคประชาชนและ
เอกชน

1.พัฒนาองคก์ร* 
2.ระบาด
3.กนว.
4.เขตเมอืง

ู ญ
ซบัซอ้นอยา่งมปีระสทิธผิล
• มกีารทํางานเป็นทมีภายในองคก์ร
• มกีระบวนการสรา้งความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยภาค
ประชาชนและเอกชนภายนอกในลกัษณะของ
ทมีสหสาขา เพือ่รว่มกนัแกป้ัญหา

5 3 การสรา้งวัฒนธรรมการทํางานทีด่ี มปีระสทิธภิาพ

เอกชน
(เชน่ 
- การทํางานเป็นทมี เชน่ ทมี 
EOC, ทมีสรา้งนวตักรรม
- สรา้งความรว่มมอื เชน่ ตู ้
หนา้กากอนามัย, สรา้งสขุภาพ 

้ โ C ใ5.3 การสรางวฒนธรรมการทางานทด มประสทธภาพ 
และความรว่มมอื
ระดบั Significance – การสรา้งวฒันธรรมการทํางาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สรา้งความภมูใิจและความเป็น
เจา้ของใหแ้กบ่คุลากร และรว่มมอืเพือ่นําพาองคก์ร
ไปสูค่วามสําเร็จและประโยชนท์ีเ่กดิกบัสงัคมและ

ลดอว้น ลดพงุ ลดโรค NCD ใน
โรงงาน)

ผลลัพธ ์หมวด 7 ขอ้ 7. กลุม่
พัฒนาองคก์ร กําหนดตัวชีว้ัด
ตามความเหมาะสมู

ประชาชน
5.4 ระบบการพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้

ความสามารถ กา้วทันเทคโนโลย ีแกไ้ขปัญหา 
สรา้งความรอบรูแ้ละความมจีรยิธรรม
ระดบั Significance – ระบบการพัฒนาบคุลากรและ
้ ํ ใ ้ ี ั ี่ ป ิ ั ิ ไ ้ ี

ตามความเหมาะสม

หมายเหต:ุ - สเีขยีว คอื ปิด GAP ปี 2562 / สสีม้ คอื GAP ทีย่งัมอียูใ่นปี 2563
- การทําแผนปรับปรงุองคก์รปี 2563 หมวด 1,2,3,5 เลอืก GAP 1 ประเด็น / หมวด 4,6 ปิด GAP ทกุประเด็น

ผูน้ําใหม้ทีักษะทสีามารถปฏบิตังิานไดห้ลากหลาย มี
ความรอบรู ้สามารถตดัสนิใจและมคีวามคดิในเชงิ
วกิฤตพิรอ้มรับปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ 



3.3 การประเมินองค์กร และร่าง-แผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

หมวด เกณฑข์อ้ GAP
(ระดบั Significance)

ขอ้เสนอแผนปรบัปรงุ
องคก์ร  ปี 2563

กลุม่ที่
รบัผดิชอบ

6. การมุง่เนน้
ระบบ 
ปฏบิตักิาร

6.1
S

6.2
S

6.3
S

6.4
S

6.2 การสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุผลผลติ กระบวนการ 
และการบรกิาร นําไปสูผ่ลลพัธท์ีเ่ป็นประโยชนก์บั
ประชาชนและภาคธรุกจิ
ระดบั Significance –  การสรา้งความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่น
ในการแกป้ัญหาเชงิบรูณาการ

6. การสรา้งนวัตกรรม การ
ควบคมุภายใน และบรูณา
การกระบวนการทัง้ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
(- 6.2 นวตักรรมปรับปรง

1.พัฒนา
องคก์ร*
2.เขตเมอืง
3.ระบาด(ดา่น)
4 บรหิารฯญ ู

 การสรา้งนวตักรรมการปรับปรงุทีม่ผีลกระทบสงูจากการมี
สว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้ง อาจดําเนนิการผา่น Government In
novation Lab โดยอาศยักระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Desig
n Thinking)

6.3 การลดตน้ทนุและการใชท้รัพยากรเพือ่สรา้งความมี
ปร สิ ธิ ส ร ใ ร ่ ั

( 6.2 นวตกรรมปรบปรงุ
บรกิารสําหรับประชาชน เชน่ ตู ้
หนา้กากอนามัย
- 6.3 ใช ้IT สรา้งนวตักรรม
และใชข้อ้มลูเทยีบเคยีง เพือ่
ลดตน้ทนุและเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั

4.บรหารฯ

ประสทธภาพ และความสามารถในการแขงขน
ระดับ Significance –  การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่สรา้ง
นวตักรรมในการลดตน้ทนุ
 การใชข้อ้มลูเทยีบเคยีง (Benchmarks) ทัง้ใน
ระดบัประเทศและนานาชาต ิเพือ่การลดตน้ทนุและเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั

ความสามารถในการแขงขน
เชน่ โปรแกรมดา่นชอ่งจอมฯ
- 6.4 การควบคมุภายใน และ
การบรูณาการกระบวนการ ทัง้
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เชน่ ตูห้นา้กากอนามัย –ความสามารถในการแขงขน

6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลทั่วทัง้องคก์ร และผลกระทบตอ่
ยทุธศาสตรช์าตแิละผลลพัธ์
ระดบั Significance –  มกีารวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้
กระบวนการหลกัและกระบวนการสนับสนุนทีอ่าจสง่ผลกระทบ
ตอ่การบรรลยุทุธศาสตร์
 ป ั ้ ใ ื่

กระบวนการสรา้งนวตักรรม, 
การทํา (MOU) รว่มกบั
เครอืขา่ยและเอกชน, 
สอบถามความพงึพอใจจาก
ประชาชน )
ผลลัพธ์ หมวด 7 ขอ้ 13 การประสานงานและบรูณาการทงัภายในและภายนอก เพอื

การบรรลยุทุธศาสตรแ์ละผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม 
สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

ผลลพธ หมวด 7 ขอ 13. 
กลุม่พัฒนาองคก์ร กําหนด
ตัวชีว้ัดตามความเหมาะสม

หมายเหต:ุ - สเีขยีว คอื ปิด GAP ปี 2562 / สสีม้ คอื GAP ทีย่งัมอียูใ่นปี 2563
- การทําแผนปรับปรงุองคก์รปี 2563 หมวด 1,2,3,5 เลอืก GAP 1 ประเด็น / หมวด 4,6 ปิด GAP ทกุประเด็น



3.3 ร่าง-ผลลัพธ์ (หมวด 7) (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา)

ชือ่ตวัชีว้ดั/ Gap
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผลลพัธ ์ปี

กลุม่ทีร่ายงาน
1 2 3 4 5 2560 2561 2562

1. รอ้ยละความสําเร็จการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ 75 80 85 90 95 100 100 99.32 กยผ.

2. รอ้ยละความสําเร็จการบรรลเุป้าหมายตวัชีว้ดัคํารับรอง (องคป์ระกอบ 1-3) 75 80 85 90 95 99.4 97.98 98.01 OD

3. Gap หมวด 2.2 การวเิคราะหค์วามเสีย่งของ สคร.9 กยผ.

ี ื่4. รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี -Gap หมวด 4.1 การ
พัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ สคร.9 (เชน่ ขา่วแจก Info เว็บไซต ์วารสารวชิาการ)

75 80 85 90 95 98.92 94 95.68 สอืสาร, OD, กนว.

5. รอ้ยละความสําเร็จการดําเนนิการตามแผนบรหิารทรัพยากรบคุคล 80 85 90 95 100 100 100 100 OD

6. รอ้ยละความสําเร็จการดําเนนิการตามแผนสรา้งความผกูพัน 80 85 90 95 100 100 100 100 OD

7. Gap หมวด 5.2 พัฒนาการทํางานเป็นทมี สรา้งความรว่มมอืกบัเครอืขา่ย ประชาชน 
และเอกชน (เชน่ ทมี EOC, ทมีนวตักรรม, ตูห้นา้กากอนามัย, NCD โรงงาน) 

OD, ระบาด, กนว.,
เขตเมอืง

8. รอ้ยละความสําเร็จในการขบัเคลือ่นหน่วยงานในสงักดักรมควบคมุโรคเป็นองคก์ร
คณุธรรม - Gap หมวด 1.2 พัฒนาคณุธรรมความโปรง่ใส

78 79 80 81 82 100 92.69 84.36 OD

9 รอ้ยละความพงึพอใจของบคลากรทีม่ตีอ่การนําองคก์รของผบ้รหิาร 75 80 85 90 95 84 8 87 2 86 26 OD9. รอยละความพงพอใจของบคุลากรทมตอการนาองคกรของผบูรหาร 75 80 85 90 95 84.8 87.2 86.26 OD

10. รอ้ยละของอตัราการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 94 95 96 97 98 100 99.65 99.71 บรหิาร

11. รอ้ยละความสําเร็จของการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 60 70 80 90 100 100 100 บรหิาร

12. รอ้ยละความสําเร็จของนวตักรรมทีห่น่วยงานสรา้งใหมแ่ลว้นําไปใชป้ระโยชน์
้ ั ิ ( ่ ้ ้

70 75 80 85 90 100 กนว., เขตเมอืง, 
-Gap หมวด 3.3 การสรา้งนวตักรรมการบรกิารของ สคร.9 (เชน่ 1.ตูห้นา้กาก

อนามัย, 2.ระบบ 506 online, 3.GIS พืน้ทีเ่สีย่งโรคและภยั)
ระบาด, OD

13. Gap หมวด 6.2,6.3,6.4 การสรา้งนวตักรรม ควบคมุภายใน และบรูณาการฯ
(เชน่ ตูห้นา้กากอนามัย, โปรแกรมดา่นชอ่งจอมฯ, ควบคมุภายใน)

OD, เขตเมอืง, 
ระบาด(ดา่น), บรหิาร



3.3 แบบฟอร์มแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา)

ระบชุือ่แผนปรับปรงุองคก์ร หมวด 1-6 (หมวดทีร่ับผดิชอบ)

ระบชุือ่ตวัชีว้ดัผลลพัธ ์หมวด 7 (ทีร่ับผดิชอบ) และคา่เป้าหมาย

ขอความรว่มมอื ดงันีค้ะ่
1. จัดทําแผนปรับปรงุองคก์ร (หมวดทีร่ับผดิชอบ) และกําหนดชือ่ตวัชีว้ดัผลลพัธ ์หมวด 7 (ทีส่อดคลอ้งกบัแผนปรับปรงุองคก์ร) คา่เป้าหมาย 

่ผลลพัธใ์นปีทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี สง่กลุม่พัฒนาองคก์ร ทางอเีมล ์fonitdpc5@yahoo.com ภายใน 5 ธ.ค.2562
2. รายงานผลตามแผนปรับปรงุองคก์ร รอบ 6 เดอืน (5 ก.พ.) รอบ 9 เดอืน (5 ม.ิย.) รอบ 12 เดอืน (5 ส.ค.)
3. รายงานผลตัวชีว้ดัผลลพัธ ์หมวด 7 ภายใน 5 ส.ค.2563
4. Download เอกสารที่ http://odpc9.ddc.moph.go.th/PMQA/index.html


