
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร 

 

1. ตัวชี้วัดที ่6  :  ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่
กรมควบคุมโรคกําหนด 

2.  หน่วยวัด    : ระดับ 
3.  น้ําหนัก      : ร้อยละ 5 
4.  คําอธบิายตัวชี้วัด :  

4.1 หน่วยงาน หมายถึง ทุกหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 35 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจ้าหน้าที่  กองคลัง  กองแผนงาน  ศูนย์สารสนเทศ  
สํานักจัดการความรู้ สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม สํานักโรคติดต่อทั่วไป สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สํานักโรคไม่ติดต่อ  
สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  สํานักวัณโรค  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  ศูนย์อํานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12  ยกเว้น 
4 หน่วยงานที่มีข้าราชการจํานวนน้อยมาก ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานกองทุนโลก ศูนย์
กฎหมาย และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

4.2 เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(พ.ศ.2557) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่กรมควบคุมโรคนํามาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กรกําหนดการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปี 2558 ดังนี้ 

1) แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ         
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน 

2) ทบทวนและจัดทํารายงานลักษณะสําคัญองค์กรของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการปรับบทบาท
ภารกิจหน่วยงาน 

3) การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําปี 2558 หน่วยงานคัดเลือกผลงานคุณภาพที่มีผลลัพธ์โดดเด่น
ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557) ตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวลัผลงานคณุภาพ (รางวลัความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ) และจัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัล
ผลงานคุณภาพ 1 ผลงาน  

4) หน่วยงานมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานคุณภาพของกรม
ควบคุมโรค ส่งขอรับรางวัลผลงานคุณภาพ ของสํานักงาน ก.พ.ร. และมีการเตรียมการขอรับรางวัลคุณภาพ         
ในปี 2559 และในปีถัดไป โดยหน่วยงานคัดเลือกผลงานคุณภาพตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด หน่วยงาน
ละ 1 ผลงาน เพื่อเตรียมการและจัดทําร่างเอกสารสมัครขอรับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจําปี 2559  

5) สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานรอบ 12 เดือน 
4.3 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์กร เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมในปัจจุบันของ

หน่วยงานทั้งโครงสร้างของหน่วยงาน จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน



กับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึง
แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

4.4 รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” เป็นรางวัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการทํางานที่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารราชการ และเพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้งเกิดการบูรณาการ      
การทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ที่เป็นการเรียนรู้จาก  
การปฏิบัติจริง (Action Learning) โดยสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นๆ นําไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารราชการของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป และก่อให้เกิดผลกระทบที่สําคัญต่อการปรับกระบวนทัศน์ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมการทํางานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
การได้รับรางวัลนี้จะเป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ สร้างแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งจะเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการ     
มีความมุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  

4.5 รางวัล “บริการภาครัฐแห่งชาติ” เป็นรางวัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส      
เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งการได้รับรางวัลถือได้ว่าเป็นการยอมรับในผลการทํางานของหน่วยงานของรัฐ     
จะสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะเป็นตัวกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการทําหน้าที่
ให้ ดีขึ้น และถือเป็นสิ่งยืนยันความสําเร ็จในการพ ัฒนาคุณภาพการให ้บร ิการว ่าสามารถดําเน ินการได้           
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 
5.  สูตรการคาํนวณ : คิดคะแนนเป็นระดับขั้นตอนที่กําหนด 
 
6.  เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่ 
กรมควบคุมโรคกําหนด 

 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ขัน้ตอน พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี ้
 

ระดับขัน้ของความสาํเร็จ (Milestone) ชื่อตัวชี้วัด ระดับคะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
0.5      

1      
1.5      

1      

ระดับความสําเร็จ
ของหน่วยงานในการ
ดําเนินการบริหาร
จัดการภาครัฐได้ตาม
เกณฑ์ที่กรมควบคุม
โรคกําหนด 

1      

 
7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี 
 



8.  รายละเอียดข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด : 

 
9. รายละเอียดการดําเนินงาน : 
ขั้นตอน

ที่ 
รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 
 

แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงานและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1.1. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนา
องค์กรของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โดยกําหนดให้การแต่งตั้ง ภายในวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ได้ 0.2 คะแนน(ไม่ทันตามกําหนด
ได้ 0.1 คะแนน) 
1.2.จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน
ตามแบบฟอร์มหมายเลข 1 โดยกําหนดการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ พร้อมเสนอผู้บริหารหน่วยงาน 
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้ 0.3 คะแนน (ไม่
ทันตามกําหนดได้ 0.1 คะแนน ไม่ส่งได้ 0 คะแนน) 

0.5 คะแนน 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐของหน่วยงาน (PMQA)  
2. แผนปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน
ตามแบบฟอร์มหมายเลข 1 พร้อมเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

2 
 

หน่วยงานทบทวนและจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญองค์กร 
วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์กร  
เกณฑ์การให้คะแนน 
2.1.จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์กรของ
หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มท่ี 2 ได้ 0.8 คะแนน 
2.2.จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์กรตาม
แบบฟอร์ม 2 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้ 
0.2 คะแนน 
(ไม่ทันตามกําหนดได้ 0.1 คะแนน ไม่ส่งรายงานได้ 0 
คะแนน) 

1 คะแนน 1. จัดทําข้อมูลลักษณะสําคัญขององค์กร ตาม
แบบฟอร์มท่ี 2 : รายงานลักษณะสําคัญของ
องค์กร  โดยต้องจัดทําข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ทันสมัย (จํานวนไม่เกิน 10 หน้า) 
2. จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์กรตาม
แบบฟอร์ม 2 พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไป
ยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม.2557 

ผลการดําเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ตัวชี้วัด หน่วย
วัด 2554 2555 2556 2557 

ระดับความสาํเร็จของหน่วยงานในการดําเนนิการบริหาร
จัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

ระดับ เริ่มใช้ตัวชี้วัดนี้ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

5 



ขั้นตอน
ที่ 

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

3 
 

การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําปี 2558 โดย 
หน่วยงานคัดเลือกผลงานคุณภาพที่มีผลลัพธ์โดด
เด่นย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557) ตามเกณฑ์
ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัลผลงาน
คุณภาพ (รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม หรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ) 
และจัดทํารายงานผลงานคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 
ผลงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
3.1 ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการฯ คัดเลือก
ผลงานที่มีผลลัพธ์โดดเด่นย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – 
พ.ศ.2557)  ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใน
การขอรับรางวัลคุณภาพประจําปี 2558 (รางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ)ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 
ได้ 0.2 คะแนน 
3.2 ผู้เขียนผลงานและผู้ช่วยเขียนผลงาน พร้อม
บุคลากรงานพัฒนาองค์ของหน่วยงานเข้าร่วมรับ
ฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
รางวัลท่ี กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือสํานักงาน 
ก.พ.ร. จัดขึ้น(ในกรณีหน่วยงานจะจัดขึ้นเอง กรุณา
แจ้ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้ 0.3 คะแนน 
3.3 จัดทํา(ร่าง)รายงานผลงานคุณภาพ (รางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม หรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ) ท่ีครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร กําหนด และส่งกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรคภายในวันที่ 15 
มีนาคม 2558 ได้ 1.0 คะแนน(ครบถ้วนหรือเป็นไป
ตามเกณฑ์ได้ 0.5คะแนน ส่งทันตามกําหนดได้ 0.5 
คะแนน  ไม่ส่งได้ 0 คะแนน) 

1.5 คะแนน 1. รายงานการประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ 
ในการคัดเลือกผลงานคุณภาพที่มีผลลัพธ์โดดเด่น
ของหน่วยงาน 
2. รายงานการประชุมของหน่วยงานที่จัดประชุม 
และเอกสารลงนามผู้ เข้าร่วมประชุม (สําหรับ
หน่ ว ย ง านที่ เ ข้ า ร่ ว ม รั บฟั ง ใน ร ะบบ  VDO 
conference กรุณาส่งสําเนาลายมือชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 
ภายหลัง 1 สัปดาห์) 
 
3. (ร่าง)รายงานผลงานคุณภาพ (รางวัลความเป็น
เลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ) ท่ีครบถ้วน ตาม
เกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร กําหนด และจัดส่งไปยัง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมควบคุมโรค 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558   
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การขอรับรางวัลคุณภาพ ประจําปี 2558 (ต่อ) 
โดย 
4.1 จัดทํารายงานผลงานคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัล
คุณภาพประจําปี 2558 และส่งมายังกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ตามระยะเวลาที่
กําหนด ส่งครบถ้วนสมบูรณ์ ได้ 0.5 คะแนน (ไม่
ทันเวลาหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ 0.2 คะแนน 

1 คะแนน  
1.ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
-หนังสือนําส่งรายงานผลงานคุณภาพจากผู้บริหาร
หน่วยงาน 
-เอกสารการสมัครขอรับรางวัล 
-รายงานผลการดําเนินการ  
-ผลการพิจารณาตามเกณฑ์รางวัลของผู้บริหารหน่วยงาน 
พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังกลุ่มพัฒนา



ขั้นตอน
ที่ 

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

ไม่ส่งผลงานได้ 0 คะแนน) 
4.2 ผลงานคุณภาพของหน่วยงานได้รับการ
คัดเลือก 
 - จากคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณา
ผลงานคุณภาพของกรมควบคุมโรค ส่งขอรับรางวัล
ผลงานคุณภาพ ของสํานักงาน ก.พ.ร.ได้ 0.1 
คะแนน 
 - จากสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ 0.1 คะแนน 
4.3 หน่วยงานมีการเตรียมการขอรับรางวัลคุณภาพ
ในปี 2559 และในปีถัดไป โดยคัดเลือกผลงาน
คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
หน่วยงานละไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน เพื่อเตรียมการ
และจัดทําร่างเอกสารสมัครขอรับรางวัลผลงาน
คุณภาพ ประจําป ี2559 ได้ 0.3 คะแนน(ส่งร่าง
ผลงานได้ 0.1 คะแนน ทันเวลาได้ 0.1 คะแนน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ 0.1 คะแนน) 

ระบบบริหาร กรมควบคุมโรคภายในระยะเวลา
ที่กําหนด (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมควบคุม
โรคจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
2. – รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ  
ท่ีปรึกษาพิจารณาผลงานคุณภาพของกรมควบคุม
โรค 
    - รายงานผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
3. รายงานการประชุม และ(ร่าง)รายงานผลงาน
คุณภาพปีต่อไป จัดส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร  กรมควบคุม โรค  ภายในวันที่  15 
กันยายน 2558   

สําหรับหน่วยงานบริหาร ดําเนินการในข้อ 4.2 ดังนี้ 
ผลงานคุณภาพของหน่วยงานได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการพิจารณาผลงานคุณภาพของกรม
ควบคุมโรค เพื่อขอรับรางวัลผลงานคุณภาพของ
สํานักงาน ก.พ.ร.ได้ 0.2 คะแนน(ผลการพิจารณา
แบ่งเป็น 3 เกรด(Aได้ 0.2 คะแนน/B ได้ 0.1 
คะแนน/Cได้ 0 คะแนน)) 

 2. รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ  
ท่ีปรึกษาพิจารณาผลงานคุณภาพของกรมควบคุม
โรค 
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สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงานรอบ 12 เดือนได้ครบถ้วน (ตามแบบฟอร์ม
หมายเลข 3) 

1คะแนน สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน รอบ 12 เดือน ได้ครบถ้วน  
(ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3) 

โดยที่  - หน่วยงานบริหาร จํานวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม    
กองการเจ้าหน้าท่ี กองคลัง กองแผนงาน ศูนย์สารสนเทศ และสํานักจัดการความรู้  
 - เงื่อนไขในการกําหนด “วัน” อาจปรับเปลี่ยนตามสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยจะแจ้งให้ทราบทันทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 
10. เป้าหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 3 
  รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 4 
  รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 5 
11. แหล่งข้อมูล: กลุ่ม /กอง /ศูนย์ /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12 จํานวน 35 หน่วยงาน ยกเว้น สํานักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานกองทุนโลก ศูนย์กฎหมาย และกลุ่มคุ้มครองจรยิธรรม 
12.วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

12.1 จากแบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM  



12.2 ผู้กํากับตัวช้ีวัดสรุปและรายงานตามตัวช้ีวัดนี้ของหน่วยงานในแบบรายงาน SAR ในระบบ 
Estimates SM และแนบไฟล์ที่กําหนดในแต่ละขั้นตอน  
 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 
ไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 

 

14. แบบฟอรม์ที่ใช้ประกอบด้วย 
14.1 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน 

 14.2 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานลักษณะสําคญัขององค์กร 
 14.3 แบบฟอร์มที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครฐัของหนว่ยงาน รอบ 12 เดือน 
 

15. ผู้กํากับตวัชี้วัด  
ระดับกรม : 

ชื่อผูก้ํากับตัวชีว้ัด โทรศัพท ์ E-mail 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 590 3395 Jama_pin@hotmail.com 
 

ระดับหน่วยงาน : ผู้อํานวยการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
ชื่อผูก้ํากับตัวชีว้ัด โทรศัพท ์ E-mail 

1. นายแพทย์ธรีวัฒน์ วลัยเสถยีร (ผอ.สคร.5) 044212900 ตอ่ 133 teerawat_99@yahoo.com 
2. นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน (รองผอ.) 044212900 ตอ่ 112 himmunngan@yahoo.com 
 

16. ผู้จัดเก็บตวัชี้วัด :  
ระดับกรม: 

ชื่อผูจ้ัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท ์ E-mail 
1. นางนวพรรณ สันตยากร 0 2590 3349 navaphan.san@gmail.com 
2. นางกนกนารถ  สงค์วอน 0 2590 3378 sw.guitar789@yahoo.com 
 

ระดับหน่วยงาน : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร หรือผู้รับผิดชอบงานฯ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
ชื่อผูจ้ัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท ์ E-mail 

1. นางนิ่มนวล ปุณยหทยัพงศ์  044212900 ตอ่ 128 bonyapong@yahoo.com 
2. นายวีรศักดิ์ คงสืบชาติ 044212900 ตอ่ 128 veerasakk@yahoo.com 
3. นางสาวนันทน์ภัส สุขใจ 044212900 ตอ่ 128 fonitdpc5@yahoo.com 
 

17. หน่วยงานประสานงานรายละเอียดตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 
ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท ์ E-mail 

1. นางนวพรรณ สันตยากร 0 2590 3349 navaphan.san@gmail.com 
2. นางกนกนารถ  สงค์วอน 0 2590 3378 sw.guitar789@yahoo.com 
3. นางสาวดลนภา  กุลนอก 0 2590 3378 kapook.ice1806@gmail.com 



 
 

แบบฟอรม์ที่ 1 แผนปฏิบัติการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
กิจกรรม/ขั้นตอน ต.ค.

57 
พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

ม.ค.
58 

ก.พ.
58 

มี.ค.
58 

เม.ย.
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย.
58 

ก.ค.
58 

ส.ค.
58 

ก.ย.
58 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

              
 

  

                

                

                

                

                

                

                

                

 
             ลงนาม  ....................................................... 

           (                                              ) 
ตําแหน่ง.................................................. 
วันที่อนุมัติ.........../..................../............ 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1.2(ตัวชี้วดัที่ 6/2558) 



 

แบบฟอรม์ที่ 2 รายงานลักษณะสําคัญขององค์กร 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานลักษณะสําคัญขององค์กร 
 

หน่วยงาน.................................................................... 
 

กรมควบคุมโรค 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1.2(ตัวชี้วดัท่ี 6/2558)



 

ลักษณะสําคญัขององค์กร 
 

ลักษณะสําคัญขององค์กรแสดงให้เห็นภาพรวมของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการ
ปฏิบัติการของหน่วยงาน  ความสัมพันธ์ที่สําคัญภายในและภายนอกหน่วยงาน  สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญของแต่ละองค์กรจะแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจความเป็นกรมควบคุมโรคมากขึ้น และเพื่อชี้นําและ
จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่กรมควบคุมโรคนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ต่อไป 

กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี ้

1. ลักษณะองค์กร  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ และความสัมพันธ์ที่สําคัญกับประชาชนผู้รับบริการ     
หน่วยงานอื่น และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพืน้ฐานขององคก์ร 
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรคืออะไรบ้าง (#) 
(2)   วิสัยทัศน ์เป้าประสงคห์ลกั ค่านิยม และวฒันธรรมขององค์กรคืออะไร มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ทบทวนเมื่อใด 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจําแนกตามประเภทของบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว) รวมทั้ง
กรอบอัตรากําลังและอัตรากําลังด้วย (#) (ให้ใช้ข้อมูล ณ วันปัจจุบันที่องค์กรจัดทํารายงานนี้(ตุลาคม 2557) โปรดระบุวันที่) 
(4) หน่วยงานมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบ้าง รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 
(5) องค์กรดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุเฉพาะที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งมอบบรกิารหลักขององค์กรเท่านั้น) 
 

ข. ความสัมพนัธ์ภายใน ภายนอกองค์กร 
(6) โครงสร้างองค์กร และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด  (#)  
(7) องค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือสง่มอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 

- ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 

(8) ..- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหน่วยงานคือใครบ้าง (#) 
  - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบ้าง (#) 
  - มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 
  - แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 



ตัวอย่าง 

นักจัดการงานทัว่ไป (ปก/ชก) - 1
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) - 4
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) - 1 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 12 ฝ่ายทะเบียนประวัตแิละ
บําเหน็จความชอบ 9 กลุ่มงานวินัยและพัฒนาบุคคล 16

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ขรก. - 55
พรก. - 20
ลจป. - 8

กองการเจ้าหน้าที่

ผู้อํานวยการ สูง

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 

- 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 6

นักทรัพยากรบุคล (ชก/ชพ) - 1
งานสรรหาที่ 1
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 5
งานสรรหาที่ 2
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 6

นักทรัพยากรบุคล (ชก/ชพ) - 1
งานข้อมูลบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 4
งานบําเหน็จความชอบ
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 4

นิติกร (ชพ) - 1
งานวินัย
นิติกร (ชพ) - 1
นิติกร (ปก/ชก) - 3
งานกฎหมายและคดี
นิติกร (ชพ)  - 1
นิติกร (ปก/ชก)  - 4
งานพัฒนาบุคคลและสวัสดิการ
นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) - 1
นักทรัพยากรบุคคล (ชก/ชพ) - 1
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 4

กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
และอัตรากําลัง 10

นักทรัพยากรบุคล (ชก/ชพ) - 1
งานวางแผนอัตรากําลงัที่ 1
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 5
งานวางแผนอัตรากําลงัที่ 2
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 4

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลัง กรมควบคุมโรค

นักทรัพยากรบุคคล (ชช.)      - 1 
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2. ความท้าทายต่อองค์การ 
 

 เป็นการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และระบบการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร 
 
ก. สภาพการแข่งขัน 
(9)   - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศขององค์กรเป็นเช่นใด (ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจขององค์กร) 
   - ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  

  - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 
(10)   - ปัจจัยสําคญัที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร 
   - ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของหน่วยงานคืออะไร 
(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมลูอยู่ที่ใดบ้าง 
(12) ขอ้จํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมลูเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
 
ข. ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร ์
(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคืออะไร (#)  

- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 
(14) กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของส่วนราชการมีอะไรบ้างรวมทั้งมีแนวทางและวิธีการ
อะไรบ้างในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลการดําเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (#) 
(15) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 

 

 

************************** 
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แบบฟอร์มที ่3 สรปุผลการดําเนนิงานบริหารจดัการภาครฐัของหน่วยงาน รอบ 12 เดอืน 

หน่วยงาน ............................................................................................................................................................................. 
ผลการดําเนนิงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน  
1. โครงการ /กิจกรรม ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................................................................................................ 
3. ผลการดําเนินงาน
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
4. ปัญหาในการดําเนินงาน
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
5. การแก้ไขปญัหาที่หน่วยงานได้ดําเนินการ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
6. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

    6.1 การดําเนินการโดยหน่วยงาน 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
    6.2 ข้อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อการกําหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร ์
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
7. ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 

แบบฟอร์มหมายเลข 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 6.1.2(ตัวชี้วดัท่ี 6/2558)


