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โ ่ ่ ่ โ2.2 สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค >>
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วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา
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2.1 การพัฒนาสคร.9 สู่ระบบราชการ 4.0 (วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ)

่ ่1. บรูณาการศนูย์ข้อมลู แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมลู ในกรม

และหนว่ยงานเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมลู

2. บรูณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและเครือขา่ย

3. พฒันาระบบควบคมุภายใน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

มาตรการป้องกนัการทจริตในเชิงรกมาตรการปองกนการทจุรตในเชงรุก

1. พฒันากระบวนการและคณุภาพการ

ให้บริการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้

2. พฒันาช่องทางรับฟังความคดิเห็น 

ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 

1. พฒันายกระดบับคุลากรให้มีสมรรถนะ

ี่ ี

ขอรองเรยน ขอเสนอแนะ 

3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงความต้องการ 

ความคาดหวงัของผู้ รับบริการ และ

นํามาปรับปรุงการทํางาน
และความเชียวชาญ ก้าวทนัเทคโนโลยี 

สร้างความรอบรู้

2. พฒันาระบบการสร้างนวตักรรม

3. พฒันาประสทิธิภาพการปฏิบตังิานโดยใช้

3ตามหนงัสือกลุม่พฒันาระบบบริการ กรมควบคมุโรค ที่ สธ 0431.3/ว 2539 วนัที่ 11 ตลุาคม 2562  แจ้งเวียนวนัที่ 18 ตลุาคม 2562

3. พฒนาประสทธภาพการปฏบตงานโดยใช

ระบบดจิิทลั



2.1 การพัฒนาสคร.9 สู่ระบบราชการ 4.0 (วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ)

1. ประเมินตนเอง (Self Assess) 

- ทบทวนลักษณะสาํคัญองค์กร (13 ข้อ)
ตวัชีว้ดัที ่4.3 ระดับความสําเร็จ
ของหน่วยงานในการดําเนนิการญ ( )

- ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA4.0 

(หมวด 1-6) 

- ประเมินผลงานคณภาพตามเกณฑ์เลิศรัฐ 

บรหิารจัดการองคก์รไดต้าม
เกณฑท์ีก่รมควบคมุโรคกําหนด

ุ ฐ

2. ชีจุ้ดที่ต้องปรับปรุง5. วัดผลการปรับปรุง (Measure 

R lt  d I t ) (Identify Gap) จากการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 

PMQA4.0 และเกณฑ์เลิศรัฐ

Results and Impacts)

- ประเมินผลลัพธ์ PMQA หมวด 7

- ประเมินผลตามเกณฑ์เลิศรัฐ

• Basic 300 คะแนน
• Advance 400 คะแนน
• Significance 500 คะแนน
• ผลประเมนิตนเอง ปี 2562 
ได ้428 คะแนน (85.6%)

3  กาํหนดเรื่องสาํคัญที่ต้องทาํ (Set 4  ํ ไปป ิ ั  ิ(I l  S l i ) 3. กาหนดเรองสาคญทตองทา (Set 
Priorities for Improvement) 

- จัดทาํแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6)
- กาํหนดตัวชีว้ัดผลลัพธ์ (หมวด 7)

4. นําไปปฏบิต ิ(Implement Solutions)

- รายงานผลการดาํเนินงานตามแผน

ปรับปรุงองค์กร (6,9,12 เดอืน)

 ิ ํ ั โ ใ ้  ESM
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- พฒันาผลงานคุณภาพเลิศรัฐ- ตดิตามกาํกบโดยใชระบบ ESM



2.2 สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค (วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ)

ั โ โวสิยัทัศน ์กรมควบคมุโรค: ประชาชนไดร้ับการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580
วสิยัทัศน ์สคร.9: ประชาชนในเขตสขุภาพที ่9 ไดร้ับการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

บรหิาร, พัฒนาองคก์ร CD NCD ระบาด
เขตเมอืง

บรหิาร

เขตเมอง
ศนูยฝ์ึก

กนว.

CD

กยผ.

สือ่สาร

CD
NCD

พัฒนาองคก์ร

กนว

Lab

กนว.

ระบาด

กยผ. เขตเมอืง

ระบาด
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2.3 การพัฒนาองค์กร ปี 2563 (วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ)

ตวัชีว้ัดที่ 4.3 ระดบัความสาํเร็จของหน่วยงานในการดาํเนินการบริหารจัดการองค์กร

ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคมโรคกาํหนด (กล่มพฒันาองค์กร Owner  ทกกล่ม Supporter)ไดตามเกณฑทกรมควบคุมโรคกาหนด (กลุมพฒนาองคกร Owner, ทุกกลุม Supporter)

4.1 ดําเนนิการตามแผนปรับปรงุ 
หมวด 1-6 และ รายงานผล 6 เดอืน 5.1 ประเมนิผลลัพธห์มวด7 (0.4)

ี ิ ส

(100%) (0.5) 5.2 รายงานผล 12 เดอืน (0.6)

1.1 ทบทวนคําสัง่แตง่ตัง้คณะทํางาน (0.2)

 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 
1 6 9 ื

25 25 25 25

1.2 ทบทวนลักษณะสําคญัองคก์ร (0.8)
2. ประเมนิตนเองตามเกณฑ์ PMQA4.0 
หมวด 1-6 และกําหนดตวัชีว้ัดหมวด 7 (1)

3. ทําแผนปรับปรงุองคก์ร หมวด 1-6 (1)

หมวด 1-6 และ รายงานผล 9 เดอืน 
(100%) (0.5)

•หมวด 1,2,3,5 ปิด Gap หมวดละ 1
•หมวด 4,6 ปิด Gap ทกุตวั

รายงานผลการดาํเนินงาน และกาํกับ ตดิตาม ประเมินผล

ผ่านระบบ EstimatesSM ทุกไตรมาส
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2.3 การพัฒนาผลงานคุณภาพสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 (PSEA) 
(วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ)

1. สาขาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ระดับกรม

2. สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) มี 4 ประเภท 1)มาตรฐานการบริการ 2)นวัตกรรมการบริการ 3)พฒันาการบริการ     

4)การบริการที่ดีเป็นเลิศ 5)พัฒนาคณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง4)การบรการทดเปนเลศ 5)พฒนาคุณภาพการบรการอยางตอเนอง

3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) มี 3 ประเภท 1)เปิดใจใกล้ชิดประชาชน 2)สัมฤทธิผลประชาชน

มีส่วนร่วม 3)ผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ

1. ชีแ้จงเกณฑร์างวัล
2. จัดทํารา่งผลงาน
คณุภาพ (Draft1)

5. ปรับแกไ้ขและ
สง่ผลงาน (Draft3)

6. กพร.กรมสง่ผลงาน
กรณีผา่นรอบ 1
8.รับการ Site visit 10.พธิมีอบรางวัล

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

3. คลนิกิใหค้ําปรกึษา กรมฯ 
(VDO Conference)

4. สง่ผลงาน (Draft2) 
7.สนง.ก.พ.ร. ประกาศ
ผล รอบ 1

9.สนง.ก.พ.ร. ประกาศ
ผล รอบ 2

ขอ้เสนอ ปี 2563 เตรยีมผลงานสมัครรางวลั ไดแ้ก ่
1. TEPGA ต.สขุภาวะ ชมุชนหมืน่ไวย (กลุม่ควบคมุโรคเขตเมอืง)
2 TPSA นวตักรรม ตห้นา้กากอนามัยแบบหยอดเหรยีญ (พัฒนาตอ่)2. TPSA นวตกรรม ตหูนากากอนามยแบบหยอดเหรยญ (พฒนาตอ) 
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3.1 ผลการประเมนิองค์กร และร่าง-แผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6
(วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

หมวด เกณฑข์อ้ GAP
(ระดบั Significance)

ขอ้เสนอแผนปรบัปรงุ
องคก์ร ปี 2563

กลุม่ที่
รบัผดิชอบ

1. การนํา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.2 ผลการประเมนิในระดับดโีดย การพัฒนาคณุธรรมและ พัฒนาองคก์ร
องคก์าร S S หน่วยงานภายนอก เป็น

แบบอยา่งทีด่แีละการสรา้ง
ตน้แบบดา้นความโปรง่ใส (เลอืก)

ความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงาน (ITA)

2 การ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 วเิคราะหผ์ลกระทบตอ่ การเตรยีมความพรอ้ม และ กยผ2. การ
วางแผน
เชงิ
ยทุธศาสตร์

2.1
S

2.2
S

2.3
S

2.4
S

2.2 วเคราะหผลกระทบตอ
เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ 
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ทางตรงทางออ้ม

2.3 บรูณาการกบัแผนงานดา้น
บคลากร การใชท้รัพยากร การ

การเตรยมความพรอม และ
ปรับแผนตอบสนองได ้
ทันเวลา เชงิรกุ และมี
ประสทิธผิล
(ตดิตามสถานการณ์ทีส่ง่ผล

กยผ.

บคุลากร การใชทรพยากร การ
ใชข้อ้มลูรว่มกนั

2.4 ปรับแผนตอบสนองไดท้ันเวลา 
เชงิรกุ มปีระสทิธผิล (เลอืก)

(ตดตามสถานการณทสงผล
ตอ่การดําเนนิการตามแผน) 

3 ใ ้ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 ้ ั ี่ ้ ั3. การให ้
ความสําคญั
กบั
ผูร้ับบรกิาร

้ ี ่

3.1 3.2
S

3.3
S

3.4
S

3.3 สรา้งนวัตกรรมทสีามารถ
ออกแบบการใหบ้รกิารเฉพาะ
บคุคล (เลอืก)

3.4 กระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีน
่ ป็ ใ ้ โ โ ี

การสรา้งนวัตกรรมการ
บรกิารทีใ่หบ้รกิารเฉพาะ
บคุคลและสามารถออกแบบ
ได ้
( ่ ้ ้ ั

-กนว.
-เขตเมอืง
-พัฒนาองคก์ร

และผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

อยา่งเป็นระบบ ใชเ้ทคโนโลยกีาร
สือ่สารมาตอบสนองอยา่งมี
ประสทิธผิล และสรา้งความพงึ
พอใจในการจัดการขอ้รอ้งเรยีน

(เชน่ ตูห้นา้กากอนามัย,
ระบบ 506 online, App. 
รูท้ันโรค) 

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



3.1 ผลการประเมนิองค์กร และร่าง-แผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6
(วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

หมวด เกณฑข์อ้ GAP
(ระดบั Significance)

ขอ้เสนอแผนปรบัปรงุ
องคก์ร  ปี 2563

กลุม่ที่
รบัผดิชอบ

4. การวัด 
วเิคราะห์

4.1
S

4.2 4.3 4.4
S

4.1 จัดใหม้ขีอ้มลูและสารสนเทศทีม่ี
ประโยชนต์อ่ผใ้ชง้านภายนอกและ

การพัฒนาเว็บไซตแ์ละ 
Application สําหรับ

พัฒนาองคก์ร
วเคราะห 
จัดการความรู ้

S S ประโยชนตอผใูชงานภายนอกและ
ประชาชน โดยไมต่อ้งรอ้งขอ

Application สาหรบ
ประชาชน 

5. การ
มุง่เนน้

5.1
S

5.2
S

5.3
S

5.4
S

5.2 ทํางานเป็นทมีทีม่สีมรรถนะสงู 
ทํางานรว่มกบัเครอืขา่ย แกไ้ขปัญหา

พัฒนาการทํางานเป็น
ทมี และการสรา้งความ

-พัฒนาองคก์ร 
-กยผ.ุ

บคุลากร
ญ

ทีซ่บัซอ้น (เลอืก)
5.3 สรา้งวฒันธรรมการทํางานทีม่ี

ประสทิธภิาพสงู สรา้งความภมูใิจและ
ความเป็นเจา้ของ

รว่มมอืกบัเครอืขา่ยภาค
ประชาชนและเอกชน

-เขตเมอืง

5.4 พัฒนาบคุลากรและผูน้ําใหม้คีวามรอบรู ้
สามารถตดัสนิใจ พรอ้มรับปัญหาทีซ่บัซอ้น

6. การ
มง่เนน้

6.1
S

6.2
S

6.3
S

6.4
S

6.2 สรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุผลผลติ
จากการมสีว่นรว่ม แกไ้ขปัญหาระดับ

6.2 การพัฒนา
นวัตกรรม (ตห้นา้กาก

-เขตเมอืง
-ระบาด (ดา่น)มงุเนน

ระบบ 
ปฏบิตักิาร

S S S S จากการมสวนรวม แกไขปญหาระดบ
องคก์าร จนเกดิความเป็นเลศิ นําไปสู่
ผลลัพธท์ีเ่ป็นประโยชนก์บัประชาชน

6.3 ใช ้ IT+ขอ้มลูเทยีบเคยีง เพือ่สรา้ง
นวัตกรรมในการลดตน้ทน เพิม่ขดี

นวตกรรม (ตหูนากาก
อนามัยหยอดเหรยีญ) 
6.3 การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชฯ้  
(โปรแกรมดา่นฯ)

-ระบาด (ดาน)
-บรหิารฯ
-พัฒนาองคก์ร

นวตกรรมในการลดตนทนุ เพมขด
ความสามารถในการแขง่ขัน

6.4 เตรยีมการเชงิรกุเพือ่ลดผลกระทบตอ่
องคก์ร (จัดการความเสีย่ง, ตดิตาม
ควบคมตวัชีว้ัดกระบวนการ เตรยีม

(โปรแกรมดานฯ) 
6.4 การพัฒนาระบบ
ควบคมุภายใน, ตดิตาม
ควบคมุตวัชีว้ัด, 
เตรยีมพรอ้มรับมอืกบัภัยควบคมุตวชวดกระบวนการ, เตรยม

รับมอืกบัภัยพบิัต)ิ
เตรยมพรอมรบมอกบภย
พบิตัแิละภาวะฉุกเฉนิ

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



แบบฟอร์มแผนปรับปรุงองค์กร

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



3.2 ร่าง-การกาํหนดตวัชีว้ัดผลลัพธ์ หมวด 7 (วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

่ ้ ่ช ือ่ตวัชีว้ดั/ Gap เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผลลพัธ ์ปี กลุม่ที่
รายงาน1 2 3 4 5 2560 2561 2562

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

้ ํ ็ ป้ ั ี้ ั ั ( ป์ ) ์2. รอ้ยละความสําเร็จการบรรลเุป้าหมายตวัชวีดัคํารับรอง (องคป์ระกอบ 1-3) 75 80 85 90 95 99.40 97.98 98.01 องคก์ร

3. รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 75 80 85 90 95 98.92 94 95.68 สือ่สาร

4. รอ้ยละความสําเร็จการดําเนนิการตามแผนบรหิารทรัพยากรบคุคล 80 85 90 95 100 100 100 100 องคก์ร

5 รอ้ยละความสําเร็จการดําเนนิการตามแผนสรา้งความผกพัน 80 85 90 95 100 100 100 100 องคก์ร5. รอยละความสาเรจการดาเนนการตามแผนสรางความผกูพน 80 85 90 95 100 100 100 100 องคกร

6. รอ้ยละการประเมนิระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส (ITA) -หมวด 1.2 20 40 60 80 100 100 92.69 84.36 องคก์ร

7. รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรทีม่ตีอ่การนําองคก์รของผูบ้รหิาร 75 80 85 90 95 84.80 87.20 86.26 องคก์ร

8 รอ้ยละของอตัราการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 94 95 96 97 98 100 99 65 99 71 บรหิาร8. รอยละของอตราการเบกจายเงนงบประมาณ 94 95 96 97 98 100 99.65 99.71 บรหาร

9. รอ้ยละความสําเร็จของการพัฒนาประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 60 70 80 90 100 100 100 บรหิาร

10. รอ้ยละความสําเร็จของนวตักรรมทีห่น่วยงานสรา้งใหมแ่ลว้ไดน้ําไป 
ใชป้ระโยชน ์-Gap หมวด 3.3, 6.2 (ตูห้นา้กากอนามยั, 506 online,  
A ้ ั โ )

70 75 80 85 90 100 กนว.
เขตเมอืง

์App รูท้นัโรค) องคก์ร

11. Gap หมวด 2.4 ปรับแผนตอบสนองไดท้นัเวลา เชงิรกุ มปีระสทิธผิล กยผ.

12. Gap หมวด 4.1 จัดใหม้ขีอ้มลูและสารสนเทศทีม่ปีระโยชนต์อ่ประชาชน องคก์ร

13 Gap หมวด 5 2 ทํางานเป็นทมี สรา้งความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยภาค องคก์ร กยผ13. Gap หมวด 5.2 ทางานเปนทม สรางความรวมมอกบเครอขายภาค
ประชาชน และเอกชน 

องคกร กยผ.
เขตเมอืง

14. Gap หมวด 6.3 ใช ้IT+ขอ้มลูเทยีบเคยีง เพือ่สรา้งนวตักรรมในการลด
ตน้ทนุ เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั (โปรแกรมดา่นฯ) 

องคก์ร
ระบาด(ดา่นฯ)

่15. Gap หมวด 6.4 เตรยีมการเชงิรกุเพือ่ลดผลกระทบตอ่องคก์ร (ควบคมุ
ภายใน, ตดิตามควบคมุตวัชีว้ดั, เตรยีมพรอ้มรับมอืกบัภยัพบิตัแิละภาวะ
ฉุกเฉนิ)

บรหิาร
องคก์ร
ระบาด

**รายงานผลตวัชีว้ัดผลลัพธ ์หมวด 7 ภายใน 5 ส.ค.2563 11


