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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มิติท่ี 4 :  ดานการพัฒนาองคกร 

 
1. ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเรจ็ของหนวยงานในการดําเนินการบรหิารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด  

2. หนวยวัด  :  ระดับ 

3. น้ําหนัก    :  รอยละ 4 

4. คําอธิบายตัวชี้วัด  : 
4.1 หนวยงาน หมายถึง ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 37 หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ สํานักจัดการความรู สํานักสื่อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอทั่วไป 
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
สํานักวัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราช
ประชาสมาสัย สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดส
แหงชาติ สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 – 12  

4.2 เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด หมายถึง เกณฑมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (พ.ศ. 2550) ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่กรมควบคุมโรคนํามาเปนกรอบการบริหารจัดการองคกรกําหนดการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําป 2557 ดังนี้ 

1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาองคกรของหนวยงานและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการ 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน  

2)  หนวยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร ผานระบบออนไลนของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1 (16 – 27 
ธ.ค. 56) และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร 

3)  การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําป 2557 หนวยงานคัดเลือกผลงานคุณภาพที่มีผลลัพธโดดเดนยอนหลัง 3 ป (พ.ศ.
2554 – พ.ศ.2556) ตามเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัลคุณภาพ (รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมี
สวนรวม หรือรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ หรือรางวัลอื่นๆ หากมีการกําหนดจากสํานักงาน ก.พ.ร เพิ่มเติม) และจัดทํารายงานผลงาน
คุณภาพ 1 ผลงาน  

4)  หนวยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร ผานระบบออนไลนของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  
ครั้งที่ 2 (9 – 20 มิ.ย. 57) และเปรียบเทียบสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาองคกร (Gap) ครั้งที่ 
1 (X1) และครั้งที่ 2 (X2) ในแตละดาน ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และดานการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคกร 

5)   หนวยงานประเมินผลภาคราชการแบบบู รณาการ  GES ด านการพัฒนาองคการของกรมควบคุมโรค 
ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 57) ผานระบบออนไลน (http://www.opdc.go.th/ges/) ของสํานักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการ
ภาครฐัของหนวยงานรอบ 12 เดือน 

4.3 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร ประกอบดวย 
4.3.1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ทุนมนุษย) เปนการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ตองกําหนดในการ

วางแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เชน หัวขอการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแตละกลุมเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ 
โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นควรสอดคลองกับทรัพยากรและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  ซึ่งการประเมินความสําเร็จของ
การพัฒนาบุคลากร เปนการวัดที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดนโยบายและเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการ
มอบหมายงาน ความกาวหนาในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ สวนราชการควรใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเปน
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ทุนขององคกร (Human Capital) เพื่อใหไดมาซึ่งการใชประโยชน พัฒนาศักยภาพ และการสรางมูลคาอยางตอเนื่องแกบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีตอองคการ อันนําไปสูการเพิ่ม
คุณคาผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสงผลใหองคกรมีความสามารถ สรางความไดเปรียบในการดําเนินงาน และ
ความสําเร็จขององคกร   

4.3.2 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (ทุนสารสนเทศ) เปนการวางแผนใหสารสนเทศทันสมัย 
มีความตอเนื่องทันเหตุการณ และสามารถใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนําขอมูลผานระบบการประมวลผล คํานวณ 
วิเคราะหและแปลความหมายเปนขอความที่สามารถนําไปใชประโยชนได  จะชวยใหองคกรสามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเปน
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญขององคกร ไมวาจะเปนดานขอมูล ระบบ และเครือขาย ที่จะสามารถสงเสริมใหคนในองคการมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินผลของผูใชงานสารสนเทศ (User Satisfaction) มุงเนนที่
ประโยชนของการใชงานสารสนเทศที่สะทอนในรูปแบบความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศตอระบบสารสนเทศ (Systems) 
ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบเครือขาย (Network) และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จะมุงเนนที่คุณลักษณะจําเปนตอการใช
งานระบบสารสนเทศผานเว็บไซตและระบบ Intranet ของหนวยงาน 

4.3.3  การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร (ทุนองคกร) เปนการวางแผน การคนหาสาเหตุ และวิเคราะหจัดลําดับ
ความสําคัญ กําหนดกิจกรรมและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเนนดาํเนินการในเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบตอองคกรสูง คํานึงถึงระยะเวลา
ของการจัดกิจกรรม  มีการติดตามวาแผนดําเนินการครบถวน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม และรายงานใหผูบริหารทราบเปน
ระยะๆ การทําแผนที่ดีควรทําใหครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญ คือการสื่อสารภายในองคกรใหรูวาหนวยงานมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะ
การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการสรางบรรยากาศที่ดีภายในองคการ ซึ่งการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคกร เปนการวัดที่มุงเนนใน 3 เรื่อง ดังนี้ 

 1. ความสอดคลองเชื่อมโยงกันในองคกร ไดแก ทิศทางขององคกร (Direction) ผูนํา (Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture 

and Climate)  
 2. ความสําเร็จขององคกร ไดแก ความรับผิดชอบในหนาที่ (Accountability) การจูงใจ (Motivation) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา/หัวหนางานและการ

กํากับติดตาม (Coordination and Control) และการทํางานเปนทีม (Teamwork)  
 3. การสรางส่ิงใหม ไดแก การปรับตัวใหทันกับสถานการณภายนอก (External Orientation) และการสรางนวัตกรรมและการเรียนรู (Innovation 

and Learning) 
4.4 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และการ

พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร เปนการประเมินโดยใชแบบสํารวจการพัฒนาองคกร (Organization Development Survey) ผานระบบ
ออนไลนของกรมควบคุมโรค กําหนดการประเมิน 2 ครั้ง โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญของ
องคการ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองคกรครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
 หมายเหต:ุ แบบสํารวจการพัฒนาองคกร (Organization Development Survey) รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 

  
 เงื่อนไขตัวช้ีวัด 6.1.2 : 

X1    คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคกร คร้ังที่ 1 (16 – 27 ธ.ค. 56) 
           X2    คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคกร คร้ังที่ 2 (9 – 20 มิ.ย. 57) 
 Xmax คือ คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) X1 ของทุกหนวยงาน 
 คาเฉลี่ยกลาง คือ คาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) X1 ของทุกหนวยงาน 
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 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคกร (GAP) มีคาสูงสุดเทากับ 9 (คํานวณ
จากคะแนนสูงสุด - คะแนนนอยสุด) ทั้งนี้ หากสวนตางมีคาสูง แสดงวา สิ่งที่บุคลากรในองคกรมีความเห็นกับความสําคัญที่องคกร
มุงเนนมคีวามแตกตางกันมาก ดังนั้น หนวยงานควรดําเนินการพัฒนาองคกรโดยการหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไข 

5. สูตรการคํานวณ คิดคะแนนแยกในแตละระดับคะแนนและคํานวณผลรวมของคะแนนในแตละระดับ 
 
6. เปาหมายความสําเร็จ  : ขั้นตอนที่ 5 
 
7. เกณฑการใหคะแนน   : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑที่ 
กรมควบคุมโรคกําหนด 
 กําหนดเปนระดับความสําเร็จ Hybrid ประกอบดวยตัวช้ีวัด Milestones + Pass/fail แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ขั้นตอน 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละขั้นตอน โดยในแตละขั้นตอนมีคะแนนขั้นตอนละ 1 คะแนน 
ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1* ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

*หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 1 เปนพื้นฐานที่ตองดําเนินการ 
 
โดยที่  
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาองคกรของหนวยงาน
และจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน ตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนด 
เกณฑการใหคะแนน 
1.1 แตงตั้ งคณะทํางานเพื่อดํา เนินการพัฒนาองคกรของ

หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๗ โดยกําหนด 
ใหการแตงตั้ง ดังนี้ 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ภายใน
เวลา 

15 
ม.ค.57 

10 
ม.ค.57 

5 
ม.ค.57 

30 
ธ.ค.56 

25  
ธ.ค.56 

1.2 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการติดตามประเมินผลการ
ดํา เนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงานตาม
แบบฟอรมหมายเลข 1 โดยกําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการ

 
 
 
 
 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐของหนวยงาน (PMQA)  
 
 
 
 

2. แผนปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมหมายเลข 1 พรอมเสนอผูบริหาร
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
ฯ พรอมเสนอผูบริหารหนวยงาน ดังนี้  

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ภายใน 
เวลา 

15 
ม.ค.57 

10 
ม.ค.57 

5 
ม.ค.57 

30 
ธ.ค.56 

25 
ธ.ค.56 

 

หนวยงาน 
 

 

2 หนวยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร  ผานระบบ
ออนไลนของกลุมพัฒนาระบบบริหาร คร้ังที่ 1 (X1) (16 – 27 
ธันวาคม 56) และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร ตาม
เอกสารแนบทายแบบฟอรมท่ี 2  
เกณฑการใหคะแนน 
2.1 ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคกร ครั้งที่ 1 ผานระบบ

ออนไลนของกพร.กรมควบคุมโรค ตามแบบประเมินการ
พัฒนาองคกร ครอบคลุมบุคลากรไมนอยกวารอยละ 70 
ของบุคลากรทั้งหมด (ขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา) ภายในระยะเวลาที่กําหนด (16 – 27 ธันวาคม 
2556) ได 0.5 คะแนน 

2.2 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร ในแตละดาน ไดแก 
ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
และด านการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองคกร  ตาม
แบบฟอรมหมายเลข 2 พรอมเสนอผูบริหารหนวยงานและ
สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 20 มกราคม 
2557 ได 0.5 คะแนน 

เอกสารการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร และ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร ครั้งที่ 1 พรอม
เสนอผูบริหารหนวยงาน และสงใหกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร ภายในวันที่ 20 มกราคม 2557 ดังนี้  

 รายงานการประชุมจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
องคกร (การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคกร) 

 หนวยงานรวบรวมสถิติการเขาระบบออนไลนและ
วิ เคราะห ส วนต างระหว างความเห็ นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาองคกร 
(Gap) ครั้งที่1 (X1) ครบถวนในแตละดาน ไดแก 
ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ  และด านการพัฒนาปรั บปรุ ง
วัฒนธรรมองคกร เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
องคกร โดยคัดเลือกคะแนน GAP ในแตละดาน มา
ทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกร อยางละ 1 ขอ 
(ตามแบบฟอรมหมายเลข 2)  

3* การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําป 2557 โดยหนวยงานคัดเลือก
ผลงานคุณภาพที่มีผลลัพธโดดเดนยอนหลัง 3 ป (พ.ศ.2554 – 2556) 
ตามเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัลผลงาน
คุณภาพ (รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวน
รวมหรือรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ หรือรางวัลอื่นๆ หากมีการ
กําหนดจากสํานักงาน ก.พ.ร เพิ่มเติม) และจัดทํารายงานผลงาน
คุณภาพ 1 ผลงาน 
เกณฑการใหคะแนน 
3.1 ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการฯ คัดเลือกผลงานที่มี

ผลลัพธโดดเดนยอนหลัง 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ตามเกณฑที่
สํานักงาน  ก.พ .ร .  กําหนดในการขอรับรางวัลคุณภาพ
ประจําป 2557 (รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม หรือรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ หรือ

 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ ใน
การคัดเลือกผลงานคุณภาพที่มีผลลัพธโดดเดนของ
หนวยงาน 
2. รายงานผลงานคุณภาพ (รางวัลความเปนเลิศดาน
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือรางวัลบริการ
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
รางวัลอื่นๆ หากมีการกําหนดจากสํานักงาน ก.พ.ร เพิ่มเติม) 
1 ผลงานได 0.5 คะแนน 

3.2 จัดทํารายงานผลงานคุณภาพตามเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดในการขอรับรางวัลคุณภาพประจําป 2557 และสง
มายังกลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมควบคุมโรค  ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ได 0.5 คะแนน 

ภาครัฐแหงชาติ หรือรางวัลอื่นๆ หากมีการกําหนด
จากสํานักงาน ก.พ.ร เพิ่มเติม) ที่ครบถวน ตามเกณฑ
ที่สํานักงาน ก.พ.ร กําหนด 
3. หนังสือนําสงรายงานผลงานคุณภาพ มายังกลุม
พัฒนาระบบบริหาร  กรมควบคุมโรค  ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (กพร. กรมควบคุมโรคจะแจงให
ทราบภายหลัง) 

4 หนวยงานตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร  ผานระบบ
ออนไลนของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  คร้ังที่  2  (9 – 20 
มิถุนายน 2557) และเปรียบเทียบสวนตางระหวางความเห็น
และความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาองคกร (Gap) 
ครั้งที่ 1 (X1) และครั้งที่ 2 (X2) ในแตละดาน ไดแก ดานการ
พัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และดาน
การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร  
เกณฑการใหคะแนน 
4.1 ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคกร ครั้งที่ 2 ผานระบบ

ออนไลนของกพร.กรมควบคุมโรค ตามแบบประเมินการ
พัฒนาองคกร ครอบคลุมบุคลากรไมนอยกวารอยละ 70 
ของบุคลากรทั้งหมด (ขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา) ภายในเวลาที่กําหนด (9 – 20 มิ.ย. 57) ได 0.5 
คะแนน 

4.2 เปรียบเทียบสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจในการพัฒนาองคกร (Gap) ครั้งที่ 1 (X1) และ
ครั้ง 2 (X2) ในแตละดาน ไดแก (ดานการพัฒนาบุคลากร 
ดานการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และดานการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร) โดยกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5  
Gap 

 
Gap (X2) 
มากกวา 
Gap (X1) 
ทุกดาน 

 

Gap (X2) 
เทากับ 

Gap (X1) 
ทุกดาน 

Gap (X2)  
นอยกวา 
Gap (X1)  
จํานวน 
1 ดาน 

Gap (X2)  
นอยกวา 
Gap (X1)  
จํานวน 
2 ดาน 

Gap (X2) 
นอยกวา 
Gap (X1) 
ทุกดาน 

 

เอกสารการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคกร ครั้งที่ 
2 พรอมเสนอผูบริหารหนวยงาน และเปรียบเทียบ
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความ
พึงพอใจในการพัฒนาองคกร (Gap) ครั้งที่ 1 (X1) 
และครั้งที่ 2 (X2) สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ดังนี้ 
 

 รวบรวมสถิติการเขาระบบออนไลนของแตละ
หนวยงาน และวิเคราะหผลสํารวจการพัฒนา
องคกร (การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคกร )  ครั้ งที่  2 เพื่อเปรียบเทียบสวนตาง
ระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึง
พอใจในการพัฒนาองคกร (Gap) ครั้งที่ 1 (X1) 
และ ครั้ง 2 (X2) ในแตละดาน เพื่อจัดทํารายงาน
สรุปผลการประเมินการพัฒนาองคกร ครั้งที่ 2 
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน 
5 หนวยงานประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ GES ดานการ

พัฒนาองคกรของกรมควบคุมโรค คร้ังที่ 2 (1 – 15 กันยายน 2557) 
ผานระบบออนไลน (http://www.opdc.go.th/ges/) ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. และสรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของ
หนวยงานรอบ 12 เดือน ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
เกณฑการใหคะแนน 
5.1 ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคการ  ครั้งที่ 2 (1 – 15 

กันยายน 2557) ผานระบบออนไลน ของ สํานักงาน ก.พ.ร. 
ครอบคลุมจํานวนขาราชการไมนอยกวารอยละ 70 ของ
จํานวนขาราชการทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด (1 – 15 
กันยายน 2557) พรอมเสนอผูบริหารหนวยงานและกําหนด
สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้ 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ภายใน 
เวลา 

15 
ต.ค.57 

10 
ต.ค.57 

5 
ต.ค.57 

30 
ก.ย.57 

25  
ก.ย.57 

 

5.2 สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน 
รอบ 12  เดือนไดครบถวน (ตามแบบฟอรมหมายเลข 3)  

1.  หนวยงานรวบรวมสถิติการเขาระบบออนไลน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และจัดทํารายงานสรุปสถิติ
การสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งที่  2 (1 – 15 
กันยายน 2557) ผานระบบออนไลน ของ สํานักงาน 
ก.พ.ร. พรอมเสนอผูบริหารหนวยงานและสงใหกลุม
พัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2. สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของ
หนวยงาน รอบ 12 เดือน ไดครบถวน  
(ตามแบบฟอรมหมายเลข 3) 

 
หมายเหตุ :  

ทุกหนวยงานไดดําเนินการประเมินผลภาคราชการ 
แบบบูรณาการ GES ดานการพัฒนาองคการของ 
กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1 (16 – 30 ก.ย. 56) ผาน
ระบบออนไลนของสํานักงาน ก.พ.ร. 

*การรายงานผลใน 6 เดือนแรก อยางนอยอยูในขั้นตอนที่ 3 
 
8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 

 
9. แหลงขอมูล : กลุม /กอง /ศูนย /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12 
 
10. วิธีการจัดเก็บขอมูล ดังนี้ : 
       10.1. จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimate  
       10.2. ผูกํากับตัวช้ีวัดสรุปและรายงานตามตัวช้ีวัดนี้ของหนวยงานในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate 

• ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม  2557 
• ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 
• ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557 

 
 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ. ตัวชี้วัด หนวยวัด 
2553 2554 2555 2556 

ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหาร
จัดการภาครัฐไดตามเกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด 

ขั้นตอน เร่ิมใชตัวชี้วัดนี้ปงบประมาณ พ.ศ.2557 
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11. ความถี่ในการเก็บขอมูล : ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 

12. ผูกํากับตัวชี้วัด    :      หมายเลขโทรศัพท :  

     ผูจัดเก็บตัวชี้วัด   : 1.      หมายเลขโทรศัพท :                     
                                    2.      หมายเลขโทรศัพท :  
       3.      หมายเลขโทรศัพท :  
 

13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวชี้วัด : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย 02 – 590 - 3348 
2. นางนวพรรณ สันตยากร 02 – 590 - 3349 
3. นางสาวเกศรา โชคนําชัยสิริ 02 – 590 - 3346 



 
 

ตัวอยางแผนปฏิบัติการดาํเนนิงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 :   ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557) กิจกรรม/ขั้นตอน 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค. 
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

แบบฟอรมหมายเลข 1 ตัวชี้วัดที่ 7   
-8-
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ตัวอยางแบบฟอรมที่ 2 แผนพัฒนาสมรรถนะองคกร 

ชือหนวยงาน _____________________________________ ชื่อผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงาน  

ดาน 
คัดเลือกดานละ 1 ขอ 

คําถามการ
สํารวจออนไลน 

Gap 
(X1) 

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ขอมูลปจจัยนําเขาในการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ* ตัวชี้วัด เปาหมาย/ผลลัพธ หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ดานการพัฒนา

บุคลากร  
(ทุนมนุษย) 

ขอ...       

ดานการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ  

(ทุนสารสนเทศ) 

ขอ...       

ดานการพัฒนา 
ปรับปรุงวัฒนธรรม

องคกร 
(ทุนองคกร) 

ขอ...       

หมายเหตุ: 
 * ขอมูลปจจัยนําเขาในการจัดทําแผน ไดแก ผล
การสํารวจที่มี Gap สูง  ยุทธศาสตร พันธกิจ และ
ความทาทายองคการ ฯลฯ  

 

ความเห็นเพิ่มเติมของผูบริหาร 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ลงนาม   .......................................................  ผูบริหาร          วันที่อนุมัติ    ......................................... 

                 (                                             ) 

แบบฟอรมหมายเลข 2 หนา 1 ตัวชี้วัดที่ 7  
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ตัวอยางแผนการดําเนินงานตามแผนพฒันาสมรรถนะองคกร ประจําป พ.ศ. 2557      

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะองคกร ดาน………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

แบบฟอรมหมายเลข 2   หนา 2 ตัวชี้วัดที่ 7 
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ตัวอยางแบบฟอรม สรุปผลการดาํเนนิงานบริหารจดัการภาครัฐของหนวยงาน รอบ 12 เดือน 

หนวยงาน .............................................................................. 
1. ผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน  
1.1 โครงการ /กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ผลการดําเนินงาน
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
1.3. ปญหาในการดําเนินงาน
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
1.4 การแกไขปญหาที่หนวยงานไดดําเนินการ
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
1.5 แนวทางการปองกันและแกไขปญหา 

    (1) การดําเนินการโดยหนวยงาน 
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
   (2) ขอเสนอตอผูบริหาร  
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
1.6 ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

แบบฟอรมหมายเลข 3 ตัวชี้วัดท่ี 7 
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ภาคผนวก  
แบบสํารวจการพัฒนาองคกร (Organization Development Survey) 

 แบบสํารวจการพฒันาองคกร เปนการวัดความรูสึกของบุคลากรที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการองคกรในการพัฒนาสมรรถนะองคกร ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนา

ปรับปรุงสารสนเทศ และดานการพฒันาปรับปรงุวัฒนธรรมองคกร แบงการวัดเปน 2 สวน คือ ระดับความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแตละสวนแบงระดับการประเมิน (Scale) เปนระดับ 1 – 10 
(นอยไปหามาก) 
 - ความสําคัญ หมายถึง ความรูสึกของทานวาประเด็นคําถามขอนัน้ๆ มีความสําคัญตอหนวยงานทานในระดับใด 
 - ความเห็น หมายถงึ ความคิดเห็นของทานวาประเด็นคําถามขอนัน้ๆ หนวยงานของทานมีผลการดาํเนินการอยูในระดับใด 

ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ ปจจัยการสํารวจ คําถาม 
 
1                     10 
นอย                มาก 

 
1                     10 
นอย                มาก 

Human Capital Survey 
1. หนวยงานของทานมีนโยบายและเปาหมายดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารใหบุคลากรทราบ 

  
  

  
   

2. การมอบหมายงานใหแกบุคลากรในหนวยงานของทานมีความ
ชัดเจน และเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

  

3. ขาพเจาเชือ่มั่นวาการเลื่อนระดับและการโยกยายบุคลากรของ
หนวยงานของทานตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักความรู ความสามารถ 
และผลงาน 

  

4. ทานมีความพึงพอใจตอความกาวหนาในสายงานของตนเอง   

HRM 

5. หนวยงานของทานมีแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรไว ซึ่งทําใหอัตราการโอน/ลาออกมีแนวโนมลดลง 

  

6. ผูบังคับบัญชา /หัวหนางาน ของทานมีบทบาทในการสงเสริมและ
พัฒนาใหทานปฏิบัติงานไดดีขึ้น เชน การสอนงาน (Coaching)  

  

7. แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานของทานมีความสอดคลองกับ
ทิศทาง และยุทธศาสตรของหนวยงานของทาน 

  

8. ขาพเจาไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากความตองการ และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

  

9. การพัฒนาความรู ทักษะที่ทานไดรับชวยใหทานมีความชํานาญ 
และสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

  

HRD 

10. บุคลากรในหนวยงานของทานมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมเพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุภารกิจของ
หนวยงานทานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

Information Capital Survey 
System 11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนวยงานของทานมีความ

พรอมใชงาน ชวยใหทานปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 
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ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ ปจจัยการสํารวจ คําถาม 
 
1                     10 
นอย                มาก 

 
1                     10 
นอย                มาก 

12. หนวยงานของทานสามารถจัดการแกไขปญหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินไดในระยะเวลาที่เหมาะสม 
(เชน ไฟดับ ไวรัส) 

  

13. ขอมูลและสารสนเทศของหนวยงานของทานไดถูกนาํมาใช
ประโยชนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทาน 

  

14. ฐานขอมูลของหนวยงานของทานสามารถใชงานไดอยางสะดวก 
เขาถึงไดงาย คนหาขอมูลที่ตองการไดรวดเร็ว 

  

Database 

15. ฐานขอมูลของหนวยงานของทานสามารถสนับสนุนการสื่อสาร
องคความรู (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองของวิธีการปฏิบัติ
ที่ดี (Best/Good Practices) 

  

Network 16. เครือขายคอมพวิเตอร (Network) ของหนวยงานของทานชวย
อํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานของทาน 

  

Organization Climate Survey 
ความสอดคลองเชื่อมโยงกันในองคกร Alignment 
ทิศทางขององคการ
Direction 

17. ทานเขาใจทิศทางและกลยุทธของหนวยงาน   

18. ทานเชื่อมั่นวาผูบริหารของทานสามารถบริหารจัดการหนวยงาน
ของทานใหบรรลุเปาหมายไดตามยุทธศาสตร 

  ผูนํา 
Leadership 

19. ผูบริหารของทานเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานไดอยางอิสระ เพื่อการพัฒนาองคกร 
(หนวยงานของทาน) ใหดีขึ้น 

  

20. สภาพแวดลอมการทํางาน ในปจจุบันทําใหทานทํางานอยางมี
ความสุข 

  

21. ปริมาณงานที่ทานไดรับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงาน 

  

วัฒนธรรม และ
บรรยากาศในการ
ทํางาน 
Culture & Climate 22. ทานไดรับการสนับสนุนใหมีอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนตอ

การปฏิบัติงาน อยางเพียงพอ 
  

ความสําเร็จขององคกร Execution 
ความรับผิดชอบ
ในหนาที่ 
Accountability 

23. ทานมีความมุงมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อให
หนวยงานบรรลุเปาหมาย 

  

การจูงใจ 
Motivation 

24. หนวยงานของทานมีการใหรางวัลหรือยกยองชมเชยบุคลากรที่
ทุมเทใหแกหนวยงานไดอยางเหมาะสม 
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ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ ปจจัยการสํารวจ คําถาม 
 
1                     10 
นอย                มาก 

 
1                     10 
นอย                มาก 

25. ทานสามารถขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา/หัวหนางานได
ตลอดเวลา รวมทั้งไดรับการสนับสนุนเพื่อใหการทํางานประสบ
ความสําเร็จ 
 

  ความสัมพันธ
ระหวาง
ผูบังคับบัญชา/
หัวหนางาน และ
การกํากบัติดตาม 
Coordination & 
Control 

26. หัวหนางานของทานมักจะติดตามความคืบหนาของงาน เพื่อ
ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

การทํางานเปนทมี 
Team 

27. หนวยงานของทานสงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อใหเกิดความ
รวมมือ และการทํางานที่มีคุณภาพด ี

  

Renewal การสรางสิ่งใหม 
การปรับตัวใหทันกับ
สถานการณภายนอก 
External 
Orientation 

28. หนวยงานของทานสามารถปรับตัวไดไวตอการเปลี่ยนแปลง ของ
สถานการณภายนอกที่สงผลตอการบรรลุภารกิจ 

  

29. ทานรูสึกวางานของทานมีความทาทาย และชวยใหขาพเจาได
เรียนรู พัฒนาทักษะความสามารถใหมๆ และมีประสบการณมากขึ้น 

  การสรางนวัตกรรม 
และการเรียนรู 
Innovation & 
Learning 

30. หนวยงานของทานมีการนําการเรียนรูจากบุคลากรภายใน 
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสยีมาใชในการปรับปรุง
กระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

  

 
 


