
รายงานการประเมินตนเอง

ของ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
ปงบประมาณ 2561
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· แนวทางและวิธีการของผูบริหารที่มีบทบาทหลักในการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยม และ
การสื่อสารถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมดังกลาว

 
ใช

 
ไมใช

     ผูบริหาร สคร.9 มีการทบทวนวิสัยทัศน คานิยม และเปาประสงคหลักทุกป (ในการประชุมประสานแผนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 12 ตุลาคม 2560) โดยมีวิสัยทัศนคือ “เปนองคกรชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล ดานการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ภายในป 2562” โดยใชขอมูลนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาหมายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพ
ที่ 9 รวมกับขอมูลลักษณะสําคัญองคการ สถานการณ ผลการดําเนินงาน ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มา
วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางดําเนินการ เปาหมายและตัวชี้วัด ซึ่งผูบริหาร สคร.9 นครราชสีมา มีการสื่อสารถายทอดวิสัยทัศน ตัวชี้วัด เปาประสงค
หลัก อัตลักษณและคานิยมสูการปฏิบัติ ทั้งระดับหนวยงาน กลุมงาน และบุคคล ผานชองทางตางๆ ไดแก การประชุม กิจกรรมการสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี หนังสือแจงเวียน เว็บไซตสคร.9 และ Social Media ตางๆ อยางตอเนื่อง

· ผูบริหารของสวนราชการมีการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมโดยมุงเนนผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

 
ใช

 
ไมใช

· ผูบริหารของสวนราชการมีการดําเนินการสื่อสารไปสูบุคลากรครอบคลุมทุกคน 
รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

 
ใช

 
ไมใช

· บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตามคานิยม  
ใช

 
ไมใช

·  สวนราชการมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศนและคานิยมไปสูยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การ และสามารถบรรลวิสัยทัศน และทิศทางที่กําหนดไว

 
ใช

 
ไมใช

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
หมวด 1 การนําองคการ

คําอธิบายผลการดําเนินการ

     ผูบริหาร สคร.9 นครราชสีมา ไดนําขอมูลความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ขอเสนอแนะ ความตองการและความคาดหวังของบุคลากร ผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ที่สอดคลองกับพันธกิจและกระบวนการของสคร.9 ไดแก 
1. ผูรับบริการคือ ประชาชน ไดแก (1) กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ (2) กลุมวัย (3) กลุมโรค (4) กลุมพื้นที่เปาหมาย รวมทั้งกลุม
ผูรับบริการในอนาคต ไดแก แรงงานนอกระบบ ผูตองขัง ตางดาว ผูเดินทาง เปนตน 
2. ผูมีสวนไดสวนเสียคือ (1) กลุมเครือขายที่ทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกันควบคุมโรค ไดแก สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.
สต. อปท. อบต. เทศบาล สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาชน เชน อสม. ผูนํา (2) ผูบังคับบัญชาทางนโยบาย ไดแก ผูตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที่ 9 สาธารณสุขนิเทศก
     โดยการรวบรวมขอมูลจากการประชุม แบบสอบถาม และการสํารวจ เพื่อนําขอมูลมาประกอบในการกําหนดทิศทางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และคานิยมองคกร ซึ่งมีการสื่อสารถายทอดชี้แจงไปสูบุคลากรในหนวยงาน ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผาน
ชองทางตางๆ ไดแก การประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู หนังสือแจงเวียน เว็บไซตสคร.9 และ Social Media ตางๆ อยางตอเนื่อง

     สคร.9 นครราชสีมา มีการประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ขอมูลความตองการความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มี
การวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) วิเคราะหปจจัยภายใน โดยใชแบบจําลอง 7-s (McKinsey 7s Framework) และวิเคราะหปจจัยภายนอก โดย
ใชหลักการ PEST Analysis แลวนําขอมูลมาสรุป โดยใหน้ําหนักตามความสําคัญ, ความจําเปน, มีผลกระทบกับองคกร แลวนําผลที่ไดมากําหนด
ตําแหนงยุทธศาสตรของสคร.9 โดยใชเทคนิค BCG Matrix พบวาอยูในตําแหนง SO มาก (ใกลเคียงกับดาวรุง) ซึ่งไดกําหนดคําสําคัญสําหรับนําไป
จัดทําคานิยมองคกรลําดับแรกคือ "การใหความสําคัญกับลูกคา" เพื่อสรางความรวมมือกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย แลวนําผลจากการ
วิเคราะหองคกร นํามากําหนดยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย ไปสูการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการที่สอดคลอง เชื่อมโยงและสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศน
 และคานิยมที่กําหนดไว
     สคร.9 ไดประกาศขับเคลื่อน “คานิยมองคกร MOPH” คือ Mastery เปนนายตัวเอง Originality เรงสรางสิ่งใหม People-centered approach ใสใจ
ประชาชน Humility ถอมตนออนนอม (เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) และทบทวนสมรรถนะหลักของบุคลากร “I SMART” (เมื่อวันที่ 15-16 

การดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ
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ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนและ
คานิยม โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ดําเนินการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมสูการปฏิบัติโดย
ผานระบบการนําองคการไปยังบุคลากรในสวนราชการ สวน
ราชการหรือองคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการ หรือสง
มอบงานตอกันที่สําคัญ และผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย

LD5LD4LD3LD2LD1กดปุมรหัส

ร แล ส ม รถ รรลุวส น แล ง น ไว ใ ไมใ

· ทําใหเกิดความรวมมือระหวางองคการที่เกี่ยวของและผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
ใช

 
ไมใช

A
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• แนวทางและวิธีการของผูบริหารของสวนราชการแสดงความมุงมั่นตอการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล

 
ใช

 
ไมใช

     ผูบริหาร สคร.9 ไดประกาศนโยบาย "สํานักงานคุณธรรม” ประกาศ "นโยบายดานความโปรงใสและตรวจสอบได" (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) 
และรวมกับบุคลากร สคร.9 ประกาศเจตนารมณเปน “สํานักงานคุณธรรม” (วันที่ 29 ธันวาคม 2559) เพื่อปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล (Good 
Governance) 6 ประการ ไดแก นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และความคุมคา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ของสคร.9 โดยมีอัตลักษณ ดังนี้ 
     1. ความซื่อสัตย "ไมโกงเงิน ไมโกงของ ไมโกงเวลาของทางราชการ 
     2. เสียสละ "อุทิศเวลา อุทิศกําลังกาย อุทิศกําลังปญญา" 
     3. รับผิดชอบ "ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ รับผิด รับชอบในสิ่งที่ทํา" 
     มีการใหความรู ความเขาใจการปฏิบัติงานแกบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาขาราชการ ประมวลจริยธรรมและการปองกันผลประโยชนทับซอน
 การดําเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพรผานชองทางตางๆ ไดแก การประชุม เอกสารความรู เว็บไซตสคร.9 และ Social Media
 ตางๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การใชชีวิตตามหลักศาสนา และแนวทางพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
การนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ การไหวพระสวดมนตทุกวันพระและกอนการประชุมทุกครั้ง กิจกรรมจิตอาสา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่
สําคัญ การแสดงความจงรักภักดี เชน วันพอ วันแม เปนตน

· ผูบริหารของสวนราชการใหนโยบาย สรางบรรยากาศ กําหนดแนวทาง กํากับ
ติดตาม แสดงตนเปนตัวอยางที่ดี

 
ใช

 
ไมใช

y ( ฤ ) ุ (
พฤศจิกายน 2560) ไดแก Integrity การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม Service Mind บริการที่ดี Mastery การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 Achievement การมุงผลสัมฤทธิ์ Relationship การมีน้ําใจ ใจเปดกวาง เปนพี่เปนนอง Teamwork การทํางานเปนทีม รวมทั้งประกาศเจตนารมณเปน
หนวยงานคุณธรรม “ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ” (เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559) มีอัตลักษณองคกรคือ “ทีมงานเข็มแข็ง แบงปนน้ําใจ เรียนรูสิ่งใหม รัก
ในองคกร” มีวัฒนธรรมองคกรคือ “เคารพผูอาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกยองชมเชยผูอื่น” เพื่อใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
     ซึ่งผูบริหารสคร.9 มีการสื่อสารถายทอดอัตลักษณและคานิยมองคกร ผานชองทางตางๆ ไดแก การประชุม อบรม กิจกรรมการสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี การแลกเปลี่ยนเรียนรู หนังสือแจงเวียน เว็บไซตสคร.9 และ Social Media ตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามอัตลักษณ
และคานิยมที่กําหนดไว มีการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมิน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร (Performance Management System: PMS) ในสวนของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) มีการนําผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรไปจัดสรรสิ่งจูงใจที่เหมาะสม และเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
 Plan: IDP) รวมทั้งเปนแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนของหนวยงาน

     ผูบริหาร สคร.9 ประกาศเจตนารมณเปนสํานักงานคุณธรรม และรวมกับบุคลากรสคร.9 กลาวคําปฏิญาณสรางเจตนารมณรวมกันที่จะใหสคร.9 เปน
สํานักงานคุณธรรม เปนตนแบบดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ดําเนินงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได (เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559) “พวกเราจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย คือ เราจะไม โกงเงิน ไม
โกงของ ไมโกงเวลาของทางราชการ เสียสละ อุทิศเวลา อุทิศกําลังกาย อุทิศกําลังปญญา รับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ รับผิด รับชอบในสิ่งที่ทํา” 
     ผูบริหาร สคร.9 ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินการเรื่องตางๆ ตามหลักธรรมภิบาล คุณธรรม จริยธรรม โปรงใสและตรวจสอบได สนับสนุน
ใหบุคลากรปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎระเบียบ อัตลักษณองคกร “ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ” และหลักคุณธรรมจริยธรรม เชน ความตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติงาน การเสียสละเวลาและกําลังกายทุมเทในการปฏิบัติงาน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ การควบคุมตรวจสอบภายใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอเสนอแนะและความคิดเห็น เปนตน ซึ่งจากผลการสํารวความพึงพอใจตอการนําองคการของผูบริหารสคร.9 พบวา ป 2559 บุคลากรมีความพึงพอใจ 
รอยละ 94.93 สูงกวาป 2558 (รอยละ 79.85) โดยในป 2560 ใชแบบประเมิน Online ของกรมควบคุมโรค พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอการนํา
องคการของผูบริหาร (RM7) ภาพรวมรอยละ 84.80 (ระดับ 5 มากกวารอยละ 85)
    - ดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ของผูบริหารในการดําเนินการเรื่องตางๆ (รอยละ 87.15) ไดแก ประเด็น 
ขอ 8.การสรางแรงจงใจเพื่อใหบคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย (ต่ําที่สด รอยละ 81.25), 9.การมีสวนรวมของผบริหารในกิจกรรมเพื่อสราง

คะแนน 5.0000

D
(0.3)

LD2 ผูบริหารของสวนราชการแสดงความมุงมั่นตอการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ขอ 8.การสรางแรงจูงใจเพอใหบุคลากรสามารถปฏบตงานไดตามเปาหมาย (ตาทสุด รอยละ 81.25), 9.การมสวนรวมของผูบรหารในกจกรรมเพอสราง



ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
หมวด 1 การนําองคการ

คําอธิบายผลการดําเนินการการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ

LD5LD4LD3LD2LD1กดปุมรหัส

· ผูบริหารกําหนดและติดตามตัววัดหรือตัวชี้วัดการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการ

 
ใช

 
ไมใช

· ทําใหมั่นใจวาพันธกิจและวิสัยทัศนของสวนราชการสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ
หลักจริยธรรม พฤติกรรมที่มีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด รวมทั้ง
ผูสงมอบและชุมชนของสวนราชการ

 
ใช

 
ไมใช

· บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ  
ใช

 
ไมใช

· ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียรับรูและเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลขององคการ  
ใช

 
ไมใช

A ี ิ ี ส  ส  ใ  ช ส 9 ชสี ี ป ั โ ส  ิ ( ั ี่ 6 2560) ื่ ใ  ื้  ํ ชิ ศ ส 

ู ุ ฏ ( ุ ), ู
ความผูกพันในทุกระดับ (รอยละ 83.75), 10.การมอบอํานาจในการตัดสินใจการดําเนินการใหแกบุคลากร (รอยละ 82.60)
    - ดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองคการ (รอยละ 
82.53)  ไดแก ประเด็น ขอ 14.การปฏิบัติตัวของผูบริหารเปนแบบอยางของความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ (รอยละ 85.73), 15.ผูบริหารปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององคการ (สูงที่สุด รอยละ 86.88), 16.การมีคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร (รอยละ 86.67) 
    *** ซึ่งจะนําขอมูลไปจัดทําแผนปรับปรุงองคกร ตอไป

     มีการถายทอดตัวชี้วัด "ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ" ไปทุกกลุมงาน โดยกําหนดเปนหนังสือ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกกลุมงาน (MOU) และถายทอดตัวชี้วัดไปยังบุคคล (PMS) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับ
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน จัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติการการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันทุจริตประพฤตมิิชอบ ทุกป มี
การดําเนินการตามแผน และประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน มีการติดตามกํากับและรายงานความกาวหนาการดําเนินงานในการ
ประชุมผูบริหารสคร.9 ทุกเดือน และรายงานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ทุกไตรมาส ซึ่งสคร.9 มีผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ ในระดับ 5 และผลการประเมินความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน รอยละ 100 ทุกป

     สคร.9 มีการกําหนดคานิยมองคกร MOPH และพฤติกรรมหรือสมรรถนะของบุคลากร ISMART ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ หลักธรรมภิบาล 
หลักจริยธรรม จรรยาขาราชการ อัตลักษณองคกร พระราชบัญญัติและกฏระเบียบของหนวยงาน ที่สงผลตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการ
ถายทอดสื่อสารใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติ ตามนโยบายดานความโปรงใสและตรวจสอบได (11 พฤศจิกายน 2559) นโยบายคานิยมองคกร MOPH 
และนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 2561 (8 พฤศจิกายน 2560)
     มีผลการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร ISMART (Core Competency) ในดานคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Integrity) มีแนวโนมสูงขึ้น โดยป 2560 พบวา รอบ 6 เดือนหลัง บุคลากรมีสมรรถนะเฉลี่ยรอยละ 89.80 สูงกวารอบ 6 เดือนแรก (รอยละ 80) และ
สูงกวา ป 2559 (รอยละ 70.83) ซึ่งนําไปจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตอไป
     นอกจากนี้ สคร.9 มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดน เพื่อสงเสริมและยกยองเชิดชูคนดี โดยการมอบบประกาศเกียรติคุณ การยกยองชมเชยใน
การประชุมผูบริหารสคร.9 และจัดทําทําเนียบบุคลากรดีเดนในเวบ็ไซตสคร.9 เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคลากร สรางแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล การทําดี รวมทั้งเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร เสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี ซึ่งจากผลการประเมินผานเว็บไซตสคร.9
 พบวา ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลตอองคการ ในปงบประมาณ 2559 มีคาเฉลี่ย 4.53 (คิดเปนรอยละ 90.60) สูง
กวาปงบประมาณ 2558 คาเฉลี่ย 4.38 (คิดเปนรอยละ 87.60)

 ิ ส ช ํ ิ ส  ส 
คะแนน 5.0000

R/I
(0.3)

LD3 A
(0.4)

· มแนวทางและวธการสรางสภาพแวดลอมภายในองคการ เชน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การออกแบบหรือทบทวนระบบงานและรูปแบบการปฏิบัติงาน
 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง การทบทวนผลการดําเนินงาน การ
สื่อสารที่ชัดเจน และการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูทักษะใน
การปฏิบัติงาน เปนตน

ใช
 
ไมใช

    สคร.9 นครราชสีมา มีการปรับโครงสรางการบริหารงาน (ทบทวนวันที 6 ตุลาคม 2560) เพือใหเอือตอการทํางานเชิงยุทธศาสตร ตามแนวทางการ
ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุขระยะ 20 ป Thailand 4.0 การขับเคลื่อนองคกรใหเปน National Health Authority 
ดานระบบปองกันควบคุมโรค และพัฒนาสูความยั่งยืน (Mega Project) โดยแบงเปน 11 กลุม มีกลไกการบริหารงานและวิธีการจัดการ ตามนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี ป 2561 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) ควบคูกับกฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
     ซึ่งผูอํานวยการสคร.9 มอบอํานาจใหรองผูอํานวยการ ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการในราชการของหนวยงาน มอบอํานาจหรือกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานใหกับหัวหนากลุมและคณะกรรมการตางๆ เพื่อวางแผนกํากับดูแลการบริหารและดําเนินงาน มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) โดยการกําหนดผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใหกลุมงานที่ไดรับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 
เกิดการสรางสรรคงาน โดยเปดโอกาสใหกลุมงานและบุคลากร ไดริเริ่มดําเนินโครงการใหมๆ ศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑวิชาการ และนวัตกรรม ใน
ประเด็นการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญ และในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อใหไดผลผลิตและผลลัพธตามที่คาดหวัง รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สงเสริมให
บุคลากรลาศึกษาตอ ฝกอบรม เรียนรูดวยตนเอง ถายทอดความรู และศึกษาดูงานตามความจําเปน เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และตอบสนอง
ภารกิจใหมๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
     มีการวิเคราะหกระบวนการการใหบริการของสคร.9 ตามสายโซแหงคุณคา (Value chain) (วันที่ 4 ธันวาคม 2559) ทบทวนกระบวนการ และ
ขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ (วันที่ 10 เมษายน 2560) มีการสื่อสารใหผูเกี่ยวของทราบอยางชัดเจนผานชองทางตางๆ มีการรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานใหผูบริหารและผูเกี่ยวของทราบเปนระยะ สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสคร.9 เพื่อรับทราบ และนําขอมูลมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทบทวนผลการดําเนินงาน ปจจัยความสําเร็จ ปญหาและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาในปตอไป

D
(0.3)

· ผูบริหารและสวนราชการดําเนินการตามแผนงาน กิจกรรมในการสรางสภาพแวดลอม
ภายในองคการ

 
ใช

 
ไมใช

    สคร.9 นครราชสีมา ดําเนินการตามแนวทางการสรางสภาพแวดลอมภายในองคการ ซึ่งผูบริหารสคร.9 เปนผูนําในการดําเนินการและการมีสวนรวม
จากบุคลากรทั้งหนวยงาน ไดแก การกําหนดโครงสรางภายในหนวยงานที่เหมาะสมตอการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคที่สําคัญ และโรคที่เปนปญหา
ในพื้นที่ มีการทบทวนกระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนนิงาน และผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย มีการ
สรางบรรยากาศในการเรียนรู จัดกิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี เชน ตลาดนัดความรู ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เชน วิจัย KM IT การ
นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู Show & Share การสรางเสริมสุขภาพทั้งจิตใจและรางกาย ชมรมตางๆ เปนตน การพัฒนาสภาพแวดลอมที่
สงเสริมใหบุคลากรทํางานไดตามเปาหมาย ตามเกณฑสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน (Healthy workplace) Big Cleaning Day 5 ส. สํารวจลูกน้ํา
ยุงลายและออกกาํลังกายรวมกันทุกวันศุกร มีการตรวจประเมินสภาพแวดลอมของหนวยงาน มีการพัฒนาทักษะของบุคลากร การถายทอดความรูจาก
ผูรู/ผูใกลเกษียณสูผูเรียนรู มีการจัดเก็บรวบรวมองคความรูในหองสมุดสคร.9 เว็บไซตสคร.9 ระบบคลังความรู วารสารวิชาการสคร.9 และ Social media
 ตางๆ ซึ่งจากผลการประเมินความสุของคกร (Happinometer) ป 2560 พบวา บุคลากรสคร.9 มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมการทํางาน 
รอยละ 64.14 นอยกวาป 2559 (รอยละ 93.01) และป 2558 (รอยละ 75.02) 
*** ซึ่งจะนําไปจัดทําแผนปรับปรุงองคกร (หมวด 5) ตอไป

· สวนราชการมีความพรอมที่จะตอบสนองความจําเปนในการบรรลุพันธกิจและ
ยุทธศาสตรในปจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 
ใช

 
ไมใช

· สวนราชการมีความคลองตัวในการบริหารงานขององคการสามารถแกไขปญหาที่ผานมา  
ใช

 
ไมใช

· สวนราชการนําผลการทบทวนไปปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ เกิดการ
เรียนรูในระดับองคการและระดับบุคคล

 
ใช

 
ไมใช

     ผูบริหารและบุคลากร สคร.9 มีการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) ดานปจจัยที่สงผลตอการบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตรในปจจุบันและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเตรียมพรอมรับสถานการณตางๆ เชน การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องขององคกร (Business Continuity Plan: 
BCP) การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินทางเนการแพทยและสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) การ
เตรียมระบบและพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข การซอมแผนเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน เพื่อ
ปองกันโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใหมีความพรอมและตอบสนองพันธกิจและยุทธศาสตร ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
     ผูบริหารสคร.9 มีการกําหนดโครงสรางองคกรที่ตอบสนองพันธกิจ ยุทธศาสตร การดําเนินงาน จุดเนนและปญหาสําคัญดานการปองกันควบคุมโรค
ในพื้นที่ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ แบงเปน 11 กลุมงาน ผูบริหารและบุคลากร สคร.9 มีการทบทวนการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของหนวยงาน ผานชองทางตางๆ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของบุคคล กลุมงาน และหนวยงาน

ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการสรางสภาพแวดลอม
เพื่อใหเกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการดําเนินการ
ของสวนราชการ และการเรียนรูระดับองคการและระดับบุคคล

R/I
(0.3)

LD3

คะแนน 5.0000



ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
หมวด 1 การนําองคการ

คําอธิบายผลการดําเนินการการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ

LD5LD4LD3LD2LD1กดปุมรหัส

A
(0.4)

· แนวทางและวิธีการกํากับดูแลองคการที่ดีในดานความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ ความรับผิดชอบดานการเงิน และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
ใช

 
ไมใช

       สคร.9 มีการประกาศนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) และนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล ควบคูกับนโยบายคานิยมองคกร MOPH และการสรางองคกรคุณธรรม ตามอัตลักษณองคกรคือ "ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ" รวมกับ
กฎระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับอื่นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลองคการที่ดี 4 ดาน ดังนี้
       1. นโยบายดานรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม ไดแก (1) มุงมั่นพัฒนา ระบบ/กลไก/เครือขาย/นวัตกรรม การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี (2) รักษา สงเสริม สรางสรรคสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ปลอดภัย และเกิดประโยชนสูงสุด การ
ใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางประหยัด และพิทักษสิ่งแวดลอม
       2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมุงมั่นการดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมและเสมอภาค
       3. นโยบายดานองคการ โดยมุงมั่นพัฒนาและยกระดับระบบการบริหารจัดการองคการใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
       4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงคุณคาของบุคลากร ใหความสําคัญกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง
      ผูบริหาร สคร.9 มีการสื่อสารถายทอดแนวทางการกํากับดูแลองคการที่ดีใหกับบุคลากรทราบ มีการจัดทําแผนปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแล
องคการที่ดีทุกป และการกําหนดตัวชี้วัดดานการเงิน การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เชน ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายรวม ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงาน รวมทั้งหลักเกณฑและกรอบอัตราการ
เบิกจายคาใชจายในการปฏิบัติราชการ ป 2561 (วันที่ 29 มิถุนายน 2560) ถายทอดไปทุกกลุมงาน ผานทางหนังสือแจงเวียน การประชุม เว็บไซตสคร.
9 และ Social Media มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดานการเงิน
 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

· มีการดําเนินการตามวิธีการในการกํากับดูแลองคการที่ดี  
ใช

 
ไมใช

· มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองคการที่ดี  
ใช

 
ไมใช

· บคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

     สคร.9 มีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี เชน คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน
พัฒนาองคกร คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ คณะทํางานจัดการความรู คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับ
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน คณะทํางานพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เปนตน มีการจัดทําแผนปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองคการที่ดี 4 ดาน
 กําหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีการในการกํากับดแูลองคการที่ดี ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบ มีการกํากับติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองคการที่ดี (รอบ 6, 9, 12 เดือน) และประเมินผลตัวชี้วัดที่กําหนดไว ซึ่งดําเนินการ
ไดทุกกิจกรรมตามเปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ 100) และสรุปรายงานเสนอผูบริหาร 

    *** ยังตองมีการทบทวนและจัดทําแผนปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองคการที่ดีทุกป โดยกําหนดตัวชี้วัดนําแตละกระบวนการ (Lead Indicator)
 ซึ่งกําหนดจากขอกําหนดสําคัญที่ผูบริหารใชในการกํากับองคการ 4 ดาน ตัวชี้วัดตาม (Lag Indicator) และวัดผลลัพธในการกํากับดูแลองคการที่ดี

สคร 9 มีผลการดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคณธรรมความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยผานเกณฑประเมินคณธรรม

LD4 สวนราชการมีการดําเนินการระบบการกํากับดูแลองคการที่ดี
ในดานความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
ความรับผิดชอบดานการเงิน และการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

D/L
(0.3)

R/I  บุคลากรประพฤตปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของ
ใช

 
ไมใช

· มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และมีธรรมาภิบาล  
ใช

 
ไมใช

· มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติอยางยุติธรรมตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
ใช

 
ไมใช

· มีความเชื่อถือของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม และมีภาพลักษณที่ดี  
ใช

 
ไมใช

· มีการคํานึงถึงผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานตามพันธกิจ วิเคราะหและประเมินถึง
ระดับความรุนแรงและกลุมเปาหมายของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

 
ใช

 
ไมใช

    สคร.9 มผลการดาเนนการตวชวดระดบความสาเรจของการพฒนาระดบคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงานภาครฐ โดยผานเกณฑประเมนคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558-2560 โดยดําเนินงานไดครบถวน 5 ขั้นตอน มีการประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ไดรอยละ 100 มีการดําเนินงานตามแผนงานดานคุณธรรมจริยธรรมครบทุกกิจกรรม มีการพัฒนาบุคลากรและใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรม และการปองกันผลประโยชนทับซอน มีการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
(Integrity) มีการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ ซึ่งไมพบบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติไมถูกตองตาม
กฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวของ 
     สคร.9 มีการนําขอมูลความพึงพอใจ ความตองการ และความคาดหวังผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม มาวางแผนการดําเนินงานและ
ประเมินผล มีการดําเนินงานตามคูมือแนวทางการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจน มีการเปดเผยขอมูลตามพระราชบัญญัติ ขอกําหนด กฏ 
ระเบียบที่กําหนดไว เชน การจัดซื้อจัดจาง ประกาศรับสมัคร แผนงาน งบประมาณ คูมือแนวทางการปฏิบัติงาน ขอมูลภารกิจหลัก การรับเรื่องรองเรียน 
การประชาสัมพันธ และตอบขอซักถามตามภารกิจหนวยงาน เพื่อใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลผานชองทางตางๆ เชน 
หนังสือราชการ การประชุม เว็บไซตสคร.9 Social Media เปนตน มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทํางานที่สําคัญ และจัดทํา
แผนปรับปรุงกระบวนการทํางาน (หมวด 6) เพื่อควบคุมกํากับการดําเนินงานที่สงผลถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดตามมาตรฐาน 
     ซึ่งมีการประเมินในปงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่สําคัญ รอยละ 100 (RM9)
2. ความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลตอองคการ (Poll online ผานเว็บไซตสคร.9) ป 2560 รอยละ 90.37 
3. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (ตัวชี้วัดที่ 2.2) ตอการใหบริการดานมาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุก ป 2560 รอยละ 
99.06 การใหบริการดานกระบวนการถายทอดความรูโรคและภัยสุขภาพ ป 2560 รอยละ 98.79 และไมพบความไมพึงพอใ
4. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑหลัก (ตัวชี้วัดที่ 2.1) ป 2560 รอยละ 97.60 สูงกวาป 2559 (รอยละ 95.02) ป 2558 (รอยละ 
88.93)
5. ผลการสํารวจภาพลักษณองคกร ป 2560 รอยละ 97.00 

     คณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ สคร.9 มีการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลใหเกิดผลกระทบเชิงลบอันเกิดจากการดําเนินการตามพันธกิจ
ของหนวยงาน และกระบวนการที่สงผลกระทบเชิงลบตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคูมือแนวทางการปฏิบัติงานและการสื่อสารเผยแพร มีการ
เตรียมการและกําหนดมาตรการทั้งกอน ระหวาง และหลังดําเนินการในการจัดการกับผลกระทบทางลบ ไดแก
1. การจัดเก็บขยะติดเชื้อ ขยะจากหองปฏิบัติการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สิ่งแวดลอมและผูจัดเก็บขยะ จึงมีการจัดทําคูมือคุณภาพ
 (Quality Manual: QM) หองปฏิบัติการชันสูตรโรค สคร.9 เพื่อกําหนดขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน กําหนดใหมีวิธีการจัดเก็บและทําลายสารอันตราย 
มีชุดจัดเก็บขยะติดเชื้อฉุกเฉิน (spill kit) มีวิธีการปองกันการติดเชื้อ การแพรกระจายเชื้อในสิ่งแวดลอม มีการทําลายตัวอยางที่เหลือจากการวิเคราะห
อยางถกวิธี ตรวจสอบระบบเคลื่อนยาย จัดเก็บ ทําลายขยะจากหองปฏิบัติการเปนระยะ โดยหองปฏิบัติการชันสตรโรค สคร 9 ผานมาตรฐานระบบ

LD5 สวนราชการมีวิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึ้นตอสังคม และมีการเตรียมการเชิงรุก มี
กระบวนการ ตัววัด และเปาประสงคที่สําคัญในการดําเนินการ

R/I
(0.3)

A
(0.4)

คะแนน 4.4000



ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
หมวด 1 การนําองคการ

คําอธิบายผลการดําเนินการการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ

LD5LD4LD3LD2LD1กดปุมรหัส

· มีการกําหนดมาตรการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ 
ตามลําดับความสําคัญของผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น

 
ใช

 
ไมใช

· มีการดําเนินการตามมาตรการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ  
ใช

 
ไมใช

· มีการกําหนดและติดตามตัววัด หรือตัวชี้วัด และเปาประสงคที่สําคัญในการดําเนินการ
เตรียมการเชิงรุก และจัดการกับผลกระทบเกิดขึ้น

 
ใช

 
ไมใช

· มีความเชื่อมโยงไปสูการดําเนินการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือเชื่อมโยงการนํามาใชประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร

 
ใช

 
ไมใช

· ลดความเสียหาย ความสูญเสียจากการทํางานและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  
ใช

 
ไมใช

     บุคลากร สคร.9 มีการทบทวนการเตรียมการและการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น ทั้งกอน ระหวาง และหลังการดําเนินงาน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทบทวนการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และสรุปเสนอผูบริหารสคร.9 เพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหดีขึ้น มีการนําผล
การประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ ความคาดหวัง ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มาเปน
ขอมูลในการทบทวนยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงาน และเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑหรือการใหบริการขององคกร ทํา
ใหลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจ และมีการใชบริการซ้ํา ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะผลักดันให
หนวยงานสามารถดําเนินงานไดตามยุทธศาสตรดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และถูกตองโปรงใสตาม
หลักธรรมภิบาล

อยางถูกวธ ตรวจสอบระบบเคลอนยาย จดเกบ ทาลายขยะจากหองปฏบตการเปนระยะ โดยหองปฏบตการชนสูตรโรค สคร.9 ผานมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation: LA) เมื่อป 2556 
2. การพนสารเคมีกําจัดยุงและแมลง ที่อาจสงผลกระทบตอประชาชน มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) แนว
ทางการปฏิบัติงาน โดยมีการสื่อสารประชาสัมพันธใหประชาชนที่พักอาศัยและที่อยูบริเวณโดยรอบรับทราบกอนและหลังการพนสารเคมี การเตรียมและ
จัดเก็บทําความสะอาดบานเรือน
3. การฉีดวัคซีน มีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนทั้งกอนและหลังการฉีดวัคซีน มีระบบความปลอดภัยในการใหวัคซีน เชน การตรวจสอบ
คุณภาพวัคซีนกอนนํามาใช การเฝาระวังเหตุการณไมพึงประสงคหลังการฉีดวัคซีน คูมือการปฏิบัติงานการเก็บกลับทําลายวัคซีน เปนตน ตามมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยองคการอนามัยโลก และมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กระทรวงสาธารณสุข
4. การพัฒนาอุปกรณลดฝุนที่เกิดจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย และการจัดบานปลอดฝุน เพิ่มมาตรการปองกันควบคุมโรคในผูประกอบอาชีพตัดหินและ
ประชาชนที่อยูในชุมชน พื้นที่แหลงตัดหินทรายในอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีการสื่อสารเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคและการเสียชีวิตจากโรคปอดฝุนหินได
5. ประชาชนและผูสัมผัส ขยะและสิ่งคุกคามดานมลพิษสิ่งแวดลอม เชน บอกําจัดขยะ ต.หนองบัวศาลา, เหมืองแรโปรแตช, โรงไฟฟาชีวมวล จ.
นครราชสีมา, โรงโมหิน จ.สุรินทร ไดรับการดูแลปองกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก คัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ เฝาระวังกลุม
เสี่ยงตอเนื่อง วินิจฉยั สงตอ/รักษา ฟนฟู สื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสรางการมีสวนรวมในการจัดการมลพิษในชุมชน (ประชาชนมี
ความพึงพอใจตอการบริการคัดกรองความเสี่ยงดานสุขภาพ รอยละ 100)

     ผูบริหารสคร.9 กําหนดใหมีการดําเนินงานตามเปนนโยบาย มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด และขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ที่ถายระดับลงสู
กลุมงาน มีแผนการปฏิบัติงาน และมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยมีการดําเนินการจัดการตามมาตรการที่กําหนดไว เพื่อเตรียมการและจัดการกับผลกระทบ
ทางลบ ทั้งกอน ระหวาง และหลังการดําเนินการ เพื่อใหมีการปฏิบัติงานตามมาตรการ มาตรฐานการดําเนินงาน คูมือคุณภาพ คูมือการปฏิบัติงาน แนว
ทางการปฏิบัติงาน มีการซอมแผน การเตรียมการ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการ ในการประชุมผูบริหารสคร.9 (ทุกเดือน)  และรายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอผูบริหาร สคร.9

D
(0.3)

R/I
(0.3)

หลกธรรมภบาล

คะแนน 5.0000
คะแนนรวม 4.8800



·   แนวทางและวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตรระยะสั้นและระยะยาว  การกําหนด
ตัวชี้วัดที่สําคัญของการบรรลุยุทธศาสตรขององคการ

 
ใช

 
ไมใช

·   กระบวนการที่มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากร การคาดการณผลการ
ดําเนินงาน และองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนยุทธศาสตร

 
ใช

 
ไมใช

D
(0.3)

·   มีการวางแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามแนวทาง วิธีการและ
กระบวนการที่กําหนดไว

 
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 นครราชสีมา มีการกําหนดขั้นตอน/แนวทาง/กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําป มีคูมือการ
ปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทําคําของบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป มีการกําหนดกิจกรรม และกรอบเวลา (Flow 
Chart) ที่เหมาะสม สอดคลองกับแนวทางของกรมควบคุมโรค รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน มีการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง ในการประชุมและในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (EstimatesSM) เพื่อใหดําเนินการเปนไป
ตามขั้นตอน/แนวทาง/กระบวนการที่ไดกําหนดไว

 ี่   ั ิ  ี  ไ   ี

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

      ผูบริหารและบุคลากร สคร.9 มีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2558-2562) ของ สคร.9 โดยผานการประชุมจัดทํา
แผนยุทธศาสตร มี 3 ระยะดังนี้
     - ระยะที่ 1 (มิถุนายน 2557) มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกร (SWOT Analysis) และใหตัวแทนบุคลากรของ สคร.9 รวมกัน
ใหขอเสนอแนะตอคําสําคัญสําหรับนําไปจัดทําคานิยมองคกร ผลที่ได 5 ลําดับแรก ไดแก การใหความสําคัญกับลูกคา การทาํงานเปนทีม 
ความมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความมีสุขภาพดี
     - ระยะที่ 2 (กรกฎาคม 2557) มีการทบทวนพันธกิจ และจัดทํา Big Picture ของ สคร.9  วิเคราะหคําสําคัญของแตละยุทธศาสตร
     - ระยะที่ 3 (สิงหาคม 2557) มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของ สคร.9 โดยการระดมสมองของผูบริหารและ
บุคลากร สคร.9 เพื่อใหไดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหวางเปาประสงคลงสูตัวชี้วัด
      มีการจัดทําราง 90 Day tranformation Model ของสคร.9 (ในเดือนสิงหาคม 2557) พรอมแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) โดยใชขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา แนวทาง มาตรการการดําเนินงาน ความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน เพื่อตอบสนองการ
ดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน และความตองการของผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยจะมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงานในป 2561
      ผูบริหารและบุคลากร สคร.9 มีการประชุมวางแผนและบูรณาการการดําเนินงาน ประสานแผนการดําเนินงานรวมกับพื้นที่เขตสุขภาพที่
 9 เพื่อทบทวนวิสัยทัศน เปาประสงคหลัก จัดทําแผนการปฏิบัติราชการประจําป ทุกป (วันที่ 12 ตุลาคม 2560) และการบูรณาการรวมกับ
เขตสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการ เชน CMEO, CIO, CPPO โดยมุงเนนที่จะผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และบรรลุเปาหมาย
ผลผลิตของหนวยงาน  มีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และมีการสื่อสารถายทอดแผนยุทธศาสตรใหบุคลากรในหนวยงานและ
หนวยงานเครือขายทราบ ผานทางชองทางตางๆ เชน การประชุมชี้แจง เว็บไซตสคร.9 Social media เปนตน

ั ํ  9 ื่ ไ  ิ ั ั  ั ิ  9  ไ  ิ  ั ิ  ี

คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการ

SP1

R/I

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

A
(0.4)

สวนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตรที่มีการระบุขั้นตอนที่
สําคัญของกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร ผูที่เกี่ยวของที่
สําคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

SP4SP3SP2SP1กดปุมรหัส

·    แผนยุทธศาสตรทีตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใช

 
ไมใช

·    แผนยุทธศาสตรของสวนราชการ อาทิ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กล
ยุทธ แผนงานโครงการและกิจกรรม มีความสอดคลองและตอบสนองกับขอมูลดังตอไปนี้
     - ลักษณะสําคัญขององคการ : ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
     - วิสัยทัศนและพันธกิจ
     - ความสมดุลของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

 
ใช

 
ไมใช

·   แสดงวิธีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม และเหมาะสมในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร

 
ใช

 
ไมใช

·   รายการขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนที่กําหนดรายละเอียด กรอบระยะเวลา
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมถึงผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

 
ใช

 
ไมใช

·   แสดงแนวทางวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนยุทธศาสตร  
ใช

 
ไมใช

    กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ สคร.9 เมือไดวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร สคร.9 แลว ไดเชิญผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย เชน ผูแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ผูแทนภาคประชาชน สื่อมวลชน ประชาชนผูรับบริการ และบุคลากรของ สคร.9 เขารวม
ประชุมเพื่อรับฟงและใหขอเสนอแนะตอแผนยุทธศาสตร สคร.9 และเพื่อใหแผนยุทธศาสตร สคร.9 สามารถตอบสนองความตองการ 
ความคาดหวังของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
     แผนยุทธศาสตรของ สคร.9 มีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธการดําเนินงาน ความทา
ทายเชิงยุทธศาสตร ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป ซึ่งมีการถายทอดเปาประสงค และตัวชี้วัดลงสูทุกกลุมงาน โดยการทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และถายทอดสู
บุคลากรในกลุม (PMS) ตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วดัและแนวทางที่กําหนดไวรวมกัน เพื่อใหตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 
เปาประสงคและตัวชี้วัดของหนวยงาน

     สคร.9 นครราชสีมา มีกระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เปนปจจุบันและเหมาะสม โดยคณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงาน
คุณภาพ สคร.9 (หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร) และคณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร สคร.9 มี
การวิเคราะห ออกแบบ และจัดทําฐานขอมูลสนับสนุนพันธกิจหนวยงานดานยุทธศาสตร เชน ฐานขอมูลผลิตภัณฑวชิาการ ฐานขอมูลดาน
โรคและภัยสุขภาพ เปนตน มีการเชื่อมโยงขอมูลจากสํานัก กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 9 และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการรับฟงความ
คิดเห็นและความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกป ผานการประชุม การนิเทศติดตาม และ Social media สคร.9 มีการ
วิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) การวิเคราะหชองวาง (GAP Analysis) การวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง (Root cause Analysis) เพื่อ
เปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําป 
     โดยมีการประชุมเพื่อวิเคราะหและทบทวนฐานขอมูลสนับสนุนพันธกิจหนวยงาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม
ควบคุมโรค พ.ศ. 2552 ทุกป มีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่ใชนารวางแผนและในการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร กระบวนการสราง
คุณคา และกระบวนการสนับสนุน และมีคณะทํางานแตละยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป
     - ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ
     - ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ เฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ
     - ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบาทบาทการนําดานนโยบายและยุทธศาสตรปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนหลักของประเทศ
     - ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
     - ยุทธศาสตรที่ 5 เตรียมความพรอมและการจัดการในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล
     - ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการองคกรแนวใหม
     ตัวอยางเชน คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สคร.9 มีการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ ไดแก ฐานขอมูลผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ
วิชาการ คูมือการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบคลังความรู สถานการณโรค เพื่อใชในการวางแผนยุทธศาสตรที่ 2 , 
คณะทํางาน EOC มีการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ ไดแก การพยากรณโรค สถานการณโรค ฐานขอมูลโรค การสื่อสารความเสี่ยง ขาว
เตือนภัย เพื่อใชในการวางแผนยุทธศาสตรที่ 4, 5 เปนตน

      *** ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการองคกรแนวใหม ยังไมมีแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (Training road map) ที่ชัดเจนและเปน
รปูธรรม ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาบุคลากรและทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของ สคร.9 ในอนาคต

SP2

R/I
(0.3)

คะแนน
A

(0.4)
สวนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และ
พัฒนาสารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนยุทธศาสตรที่
ตอบสนองความทาทายเชิงยุทธศาสตร สรางความสมดุล
ของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด

5.0000



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

่ ้ ่

SP4SP3SP2SP1กดปุมรหัส

·   การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการจัดทํายุทธศาสตร  
ใช

 
ไมใช

·   สารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนยุทธศาสตรที่มีความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 
มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะ
เกิดขึ้น

 
ใช

 
ไมใช

R/I
(0.3)

·   แผนยุทธศาสตรของสวนราชการ อาทิ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
 กลยุทธ แผนงานโครงการและกิจกรรม มีความสอดคลองและตอบสนองกับขอมูล
ดังตอไปนี้
     - ลักษณะสําคัญขององคการ : ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
     - วิสัยทัศนและพันธกิจ
     - โอกาสและทิศทางในอนาคตของสวนราชการ
     - ความสมดุลของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
     - สารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนยุทธศาสตร

 
ใช

 
ไมใช

     กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ สคร.9 มีการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) รวมกับการพิจารณาขอมูลประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดของหนวยงาน นําขอมูลโอกาส (Opportunities) จุดแข็ง (Strengths) ที่พบมากําหนดบทบาทและ
ทิศทางในอนาคต ความทาทายเชิงยุทธศาสตร และขอมูลความตองการ ขอเสนอแนะ ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 เพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ทศิทางของกรมควบคุมโรค มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรและ
หนวยงานทุกภาคสวนใหมากที่สุด แลวนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศที่สอดคลองกับพันธกิจ และยุทธศาสตรของ
หนวยงาน เพื่อนําสารสนเทศไปใชประโยชนในการวางแผนยุทธศาสตร การกําหนดแผนงานโครงการ และสนับสนุนการดําเนินงานของ
บุคลากรและหนวยงานเครือขาย

     คณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร สคร.9 ไดกําหนดผูรับผิดชอบ และคณะทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนผูรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่ใชในการจัดทํายุทธศาสตรและการดําเนินงาน ตัวอยางเชน คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
สคร.9 มีกระบวนการรวบรวม วิเคราะหทบทวน ปรับปรุงขอมูล และปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการวางแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
     โดยมีการประชุมเพื่อวิเคราะหและทบทวนระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน ดานยุทธศาสตร ดาน
กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน มีแผนการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดเก็บขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความครอบคลุม ถูกตอง
 ทันสมัย และสามารถนําไปใชประโยชนได สอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เขตสุขภาพที่ 9, HDC เปนตน เพื่อใชเปนฐานขอมูลเดียวสําหรับการวางแผน กํากับติดตาม
ประเมินผล และการตรวจราชการประจําป มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสรุปเสนอผูบริหาร เพื่อนําขอมูลมาพัฒนา
ตอไป
     ตัวอยางการพัฒนาระบบฐานขอมูล ป 2558 คือ ระบบฐานขอมูลกรอบอัตรากําลัง , ป 2559 คือ ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบตัิการ
เตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) , ป 2560 คือ ระบบ
ฐานขอมูล 5 ระบบโรค 5 มิติ ผลการประเมินโดยผูใชงาน พบวา มีความครอบคลุมรอยละ 86.67 ถูกตองรอยละ 87.33 ทันสมัยรอยละ 
84.67 และนําไปใชประโยชนรอยละ 87.67

    *** ยังไมมีการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดที่สําคัญของหนวยงาน (ขอมูล 5 ป ยอนหลัง) เพื่อเทียบเปาหมายและแสดงใหเห็น
แนวโนมการดําเนินงาน เชน ตัวชี้วัดคํารับรอง PA (ปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการ), คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมฯ, ยุทธศาสตร, โรค,
 ความพึงพอใจ ความตองการของผูรับบริการ เปนตน

D
(0.3)

คะแนน 3.8667



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
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·   มีการกําหนดแผนงาน กรอบระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจน  
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 ใชกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค โดย
ครอบคลุมในทุกประเด็น เชน นโยบาย ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (กรอบระยะเวลา) กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เกณฑการพิจารณา เกณฑการวิเคราะหกลั่นกรอง กรอบวงเงินงบประมาณ พจนานุกรมกิจกรรม 
คาเปาหมาย ตัวชี้วัด จุดเนนของกรมควบคุมโรค มาตรการลดโรค ตามแผนงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และแบบฟอรมตางๆ ที่
เกี่ยวของ

·   สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่ระบุรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมที่มีความชัดเจน รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมภายใต
ขอจํากัดตางๆ เพื่อนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว

 
ใช

 
ไมใช

·   มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจําปใหผูที่เกี่ยวของรับทราบเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ

 
ใช

 
ไมใช

·   หนวยงานที่เกี่ยวของมีการนําแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติ  
ใช

 
ไมใช

·   แผนปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่กําหนดไว  
ใช

 
ไมใช

·   แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมสอดคลองกับความพรอมของทรัพยากรที่สวน
ราชการมีอยู

 
ใช

 
ไมใช

·   แผนปฏิบัติการมีความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายที่กําหนดไว  
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนงานโครงการ กิจกรรมการดําเนินงาน ระยะเวลา และงบประมาณ ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร ผลผลิต กิจกรรม คาเปาหมาย ตัวชี้วัด จุดเนน มาตรการของกรมควบคุมโรค ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
     กลุมแผนงานและประเมินผล สคร.9 มีกระบวนการสื่อสารถายทอดแนวทางการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบตัิราชการ ใหผูรับผิดชอบ
แผนงานโครงการของทุกกลุมงานทราบ กอนการดําเนินงานในปงบประมาณใหม ผานชองทางการประชุมชี้แจง เอกสาร แนวทาง 
เว็บไซตสคร.9 เปนตน รวมทั้งมีการถายระดับตัวชี้วัดไปทุกกลุมงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งทุกกลุมงานในสังกัด สคร.9 
ไดนําแผนปฏิบัติราชการประจําปไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ คาเปาหมาย และตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอด

     สคร.9 นําขอมูลแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2558-2562) ของหนวยงาน และยุทธศาสตร ตัวชี้วัด จุดเนน มาตรการของกรมควบคุม
โรค มาประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการประจําปมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
     ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ สคร.9 มีคณะกรรมการบริหาร สคร.9 พิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองของแผนปฏิบัติ
ราชการ สคร.9 ในภาพรวม ทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากร ความสอดคลองกับยุทธศาสตร คาเปาหมายและตัวชี้วัด เพื่อใหแผนปฏิบัติ
ราชการมีความสอดคลองกับทรัพยากรของหนวยงานที่มีอยูอยางจํากัด และภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
     ผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกกลุมงาน มีการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานและการใชงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ผานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) และรายงานในการประชุมผูบริหาร สคร.9 กลุมแผนงานและ
ประเมินผล สคร.9 มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการ
ดําเนินงานโครงการวาเปนไปตามแผนและเปาหมายที่วางไวหรือไม และนาํเสนอในการประชุมผูบริหาร สคร.9 (ทุกเดือน)
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สวนราชการมีวิธีการในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สําคัญ
โดยคํานึงถึงความพรอมของทรัพยากรของสวนราชการ 
สื่อสารสรางความเขาใจ รวมถึงนําแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อ
กอใหเกิดผลตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของสวน
ราชการ

·   สวนราชการมีระบบในการติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ
การ

 
ใช

 
ไมใช

·   สวนราชการมีแผนงานและแนวทางในการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สําคัญ
ไปสูระดับหนวยงานและระดับบุคคลเพื่อใชในการกํากับติดตาม และประเมินผลสําเร็จตาม
แผนงานและเปาหมายที่ไดกําหนดไว

 
ใช

 
ไมใช

·   สวนราชการมีการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สําคัญสูระดับหนวยงานและระดับ
บุคคล

 
ใช

 
ไมใช

·   สวนราชการมีการติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ  
ใช

 
ไมใช

·   สวนราชการนําขอมูลที่ไดรับจากการติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการมาใชในการทบทวนแผนปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณในแตละชวงเวลา

 
ใช

 
ไมใช

·   สวนราชการนําขอมูลจากการติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการไปใชในการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหมีความ
เหมาะสม

 
ใช

 
ไมใช

·   มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติการกับระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ  
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีกระบวนการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายโดยใชตารางถายระดับตัวชี้วัด (Owner-Supporter Matrix) ซึ่งเปนการถาย
ถอดตัวชี้วัดจากกรมควบคุมโรคลงสูหนวยงาน และจากหนวยงาน (สคร.9) ลงสูกลุมงาน โดยกําหนดเปนขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
(MOU) ของกลุมงาน และกลุมงานมีการถายระดับตัวชี้วัดใหกับบุคลากรผูรับผิดชอบ โดยสามารถนําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (Performance Management System: PMS) เพื่อใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงของตัวชี้วัด
ระดับหนวยงาน กลุมงาน และบุคคล
     สคร.9 มีกระบวนการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
โดยใชระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ซึ่งมีการรายงานผลไปยังกองแผนงาน กรมควบคุมโรค มี
การกํากับติดตามในการประชุมผูบริหาร สคร.9 (ทุกเดือน) และใชระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (PMS Online) ในการ
กํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสมรรถนะของบุคลากร

     สคร.9 มีการประชุมผูบริหาร สคร.9 (ทุกเดือน) เพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ และมีการนํา
ขอมูลผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค มาใชในการทบทวนการดําเนินงาน เพื่อใหขอเสนอแนะและการ
แกไข มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามเปาหมายผลผลิต (PART) และผลการดําเนินงาน
ในแตละปงบประมาณ รวบรวมเปนรายงานประจําปของหนวยงาน ซึ่งมีการนําขอมูลดังกลาว ไปใชในการทบทวนและประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของหนวยงานตอไป
     คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สคร.9 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุมงาน ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
(MOU) รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง เพื่อกําหนดเปนกรอบรอยละการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร และใชขอมูลจากระบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล (PMS Online) ในการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คาเปาหมาย สมรรถนะของบุคลากร และ
ผลงานเดน แลวสรุปรายงานเสนอผูบริหาร สคร.9 เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเชื่อมโยงผลการปฏิบัติราชการกับระบบการจัดสรร
สิ่งจูงใจ และการพัฒนาบคุลากร ที่เหมาะสม เชน การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน การจัดทําพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เปนตน

    สคร.9 มีระบบกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยกลุมแผนงานและประเมินผล สคร.9 มีการ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใชระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค 
(EstimatesSM) และมีการติดตามผลการดําเนินงานงานและผลการเบิกจายงบประมาณ ในการประชุมผูบริหารสคร.9 (ทุกเดือน) รวมทั้ง
การวิเคราะหผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานโครงการ ในรปูแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม
เปาหมายผลผลิต (PART) ซึ่งจะสงผลใหทุกกลุมงานมีการวิเคราะหผลสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายของโครงการ และสรุปเนื้อหาเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เพื่อเปนสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการวางแผนงานในอนาคต
     กรมควบคุมโรค มีการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สําคัญไปสูทุกหนวยงานในสังกัด ซึ่ง สคร.9 มีแผนการดําเนินงานและแนว
ทางการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สําคัญไปสูทุกกลุมงาน โดยการประชุมผูบริหาร สคร.9 และผูรบัผิดชอบตัวชี้วัดทุกกลุมงาน 
เพื่อชี้แจง ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สําคัญ โดยใชตารางถายระดับตัวชี้วัด (Owner-Supporter Matrix) และผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด (Owner) กําหนดรายละเอียดตัวชี้วัดใหทุกกลุมงานตางๆ รวมดําเนินการ เพื่อถายระดับตัวชี้วัดไปยังกลุมงานที่เกี่ยวของ 
(Supporter) และกลุมงานนําขอมูลรายละเอียดตัวชี้วัดมากําหนดการถายระดับตัวชี้วัดของกลุม (RPUI: Roadmap Profile Unit 
Individual KPIs) ไปสูระดับบุคคล (PMS) เพื่อใชกํากับ ตดิตาม และประเมินผลความสําเร็จการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงานและ
เปาหมายที่กําหนดไว

คะแนน 5.0000
SP4 สวนราชการมีระบบการกํากับและติดตามความสําเร็จและ

ประสิทธิผลของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ ทบทวนและปรับแผนใหมีความสอดคลอง
กับสถานการณ
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คะแนน

A
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

่ ้ ่

SP4SP3SP2SP1กดปุมรหัส

คะแนนรวม 4.7167



A
(0.4)

·     มีการกําหนดชองทางในการรวบรวมขอมูลความตองการและความคาดหวังจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความเหมาะสมตามกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียแตละกลุม

 
ใช

 
ไมใช

     คณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ สคร.9 มีการประชุมทบทวนลักษณะสําคัญขององคการ (ทุกป) มีการทบทวนสายโซ
แหงคุณคา (Value chain) กระบวนการสงมอบผลิตภัณฑใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของสคร.9 มีการรวบรวมขอมูลความ
ตองการและความคาดหวังจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ความเหมาะสม โดยแบงเปน 2 กลุมหลัก ไดแก
     1. ผูรับบริการ คือ ประชาชน ไดแก (1) กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ (2) กลุมวัย (3) กลุมโรค (4) กลุมพื้นที่เปาหมาย ซึ่ง
กลุมผูรับบริการในอนาคต ไดแก แรงงานนอกระบบ ผูตองขัง ตางดาว ผูเดินทาง เปนตน ซึ่งมีชองทางในการรวบรวมขอมูลความตองการ
และความคาดหวัง ไดแก (1) การรณรงค (2) การแถลงขาว สื่อโทรทัศน รายการวิทยุ (3) หนังสือ แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบ
สัมภาษณ (4) ระบบรับเรื่องรองเรียน (5) โทรศัพท โทรสาร (6) Social media 
     2. ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ (1) กลุมเครือขายที่ทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกันควบคุมโรค ไดแก สสจ. สสอ. รพศ. 
รพท. รพช. รพ.สต. อปท. อบต. เทศบาล สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาชน เชน อสม. และ (2) ผูบงัคับบัญชาทางนโยบาย เชน
 ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 สาธารณสุขนิเทศก ซึ่งมีชองทางในการรวบรวมขอมูลความตองการและความคาดหวัง ไดแก 
(1) การประชุม อบรม สัมมนา (2) คณะกรรมการ คณะทํางาน ผูประสานจังหวัด ผูรับผิดชอบเครือขายประจําจังหวัด (3) การเปน
วิทยากรกระบวนการใหกับหนวยงานเครือขาย (4) หนังสือ แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ (5) ระบบรับเรื่องรองเรียน (6) 
โทรศัพท โทรสาร (7) Social media

·      มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียที่มีความแตกตางกันและเหมาะสมตามกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียแตละกลุม

 
ใช

 
ไมใช

·     มีการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ และจัดทําเปนสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย

 
ใช

 
ไมใช

R/I · มีการนําสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผรับบริการและผมีสวนไดสวนเสีย ไปใชใน ผบริหาร และบคลากรสคร.9 นําสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผรับบริการและผมีสวนไดสวนเสีย ไปใชในการจัดทําแผนยทธศาสตร 5 ป

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

คําอธิบายผลการดําเนินการ

     คณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ สคร.9 มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย (ทุกป) ไดแก ความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และขอเสนอแนะ โดยผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการรวบรวม วิเคราะหขอมูล และจัดทําเปนสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 เสนอผูบริหาร สคร.9 และเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของทางการประชุม เอกสารรายงานประจําป และเว็บไซตสคร.9 ขอมูลที่เกี่ยวของ 
เชน
     1. ผลการประเมินความพึงพอใจของภาคีเครือขายที่รวมดําเนินการพัฒนางานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
     2. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑเพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เชน คูมือ 
แนวทาง ผลงานวิจัย การตรวจมาลาเรีย การพนสารเคมีกําจัดยุง เปนตน
     3. ผลการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การใหบริการดานกระบวนการถายทอด
ความรูโรคและภัยสุขภาพ การใหบริการดานมาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุก 
     4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมที่มีตอการเขารับการอบรมหลักสูตรที่สคร.9 ไดจัดขึ้น
     5. ผลการสํารวจการรับทราบขอมูลขาวสาร ความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน, ภาพลักษณองคกร และ
ความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมาย เครือขายสื่อมวลชน และเครือขายที่ทํางานรวมกนั

สวนราชการมีวิธีการในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่อาจจะมี
ความแตกตางกันตามกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุง
ผลผลิตและบริการได

รหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการ

CS1

D
(0.3)

CS5CS4CS3CS2CS1กดปุมรหัส

R/I
(0.3)

     มการนาสารสนเทศทเกยวของกบผูรบบรการและผูมสวนไดสวนเสย ไปใชใน
การวางแผนยุทธศาสตร ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการดําเนินงาน ใช

 
ไมใช

    ผูบรหาร และบุคลากรสคร.9 นาสารสนเทศทเกยวของกบผูรบบรการและผูมสวนไดสวนเสย ไปใชในการจดทาแผนยุทธศาสตร 5 ป 
(พ.ศ.2558-2562) ของหนวยงาน และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป (ทุกป) โดยมุงเนนที่จะผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ บรรลุ
เปาหมายผลผลิตของหนวยงาน และนําสารสนเทศมาปรับปรุงผลิตภัณฑทางวิชาการ การบริการ และกระบวนการดําเนินงานตางๆ 
ของสคร.9 เชน การนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการดานกระบวนการถายทอด
ความรูโรคและภัยสุขภาพ และการใหบริการดานมาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุก มาปรบัปรุงการใหบริการ , การนําขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑหลักของสคร.9 มาปรับปรุงคูมือ แนวทาง ตอไป

A
(0.4)

·        แสดงวิธีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่
ครอบคลุมพันธกิจที่สําคัญขององคการ และกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญทุกกลุมตามที่จําแนกไวในลักษณะสําคัญขององคการ

 
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (วันที่ 7 ธันวาคม 2560) ที่ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน โดยแบงเปน 2 
กลุมหลัก ไดแก
     1. ผูรับบริการ คือ ประชาชน ไดแก (1) กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ (2) กลุมวัย (3) กลุมโรค (4) กลุมพื้นที่เปาหมาย ซึ่ง
กลุมผูรับบริการในอนาคต ไดแก แรงงานนอกระบบ ผูตองขัง ตางดาว ผูเดินทาง เปนตน 
     2. ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ (1) กลุมเครือขายที่ทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกันควบคุมโรค ไดแก สสจ. สสอ. รพศ. 
รพท. รพช. รพ.สต. อปท. อบต. เทศบาล สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาชน เชน อสม. ปและ (2) ผูบังคับบัญชาทางนโยบาย 
เชน ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 สาธารณสุขนิเทศก 
     โดยกําหนดวิธีการประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ที่
เกี่ยวของในการประเมิน ดังนี้
     1. การวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานและคัดเลือกกระบวนงานบริการที่สําคัญ เชน การสื่อสารความเสี่ยง 
การสอบสวนโรค ลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑ เปนตน
     2. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ และจัดทําเครื่องมือการสํารวจ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
     3. สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
     4. สรุปผลความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (ความพึงพอใจมากกวารอยละ 85) ประกอบดวย จุดเดน
ของการใหบริการ จุดดอย/ประเด็นที่ไมพึงพอใจ ขอคนพบเปรียบเทียบปที่แลวหรือขอคนพบใหม ความตองการ ความคาดหวังจาก
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ เสนอผูบริหาร สคร.9 รายงานผลการดําเนินงานในระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (Estimates SM) เผยแพรขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และนําขอมูลไปปรับปรุง
ผลิตภัณฑและการบริการตอไป

·     มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนดเพื่อใหไดขอมูลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความทันสมัย

 
ใช

 
ไมใช

      ผูรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจของสคร.9 มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ที่ครอบคลุมพันธกิจที่สําคัญขององคการ โดยมีการรวบรวม วิเคราะห และสรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ 
ขอเสนอแนะ ความตองการ (ทุกป) รวมทั้งมีการวิเคราะหปญหา/จุดออน ปจจัยความสําเร็จ/จุดแข็ง เพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เสนอผูบริหารสคร.9 และเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ โดยมีผลความพึงพอใจในป 2560 สูง
กวาเปาหมายที่กําหนด เชน
     1. ภาคีเครือขายที่รวมดําเนนิการพัฒนางานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีความพึงพอใจรอยละ 100 (เปาหมายมากกวารอยละ 
90) 
     2. ลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑเพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑของหนวยงาน (แนวทางการ
คนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหม สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข) รอยละ97.60 (เปาหมายมากกวารอยละ 95)
     3. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอ การใหบริการดานมาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุก รอยละ 
99 06 ใ  ิ   โ ั  98 79 ( ป   85)

CS2

D
(0.3)

สวนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  และนําสารสนเทศไปใช
ตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย

5.0000คะแนน

99.06 , การใหบริการดานกระบวนการถายทอดความรโรคและภัยสขภาพ รอยละ 98.79 (เปาหมายมากกวารอยละ 85)



ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

คําอธิบายผลการดําเนินการ

่

รหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการ
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·     มีสารสนเทศดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุม
พันธกิจที่สําคัญขององคการ และกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 
ใช

 
ไมใช

·     มีการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อหาตนเหตุของปญหา เพื่อ
นําไปสูการจัดทําเปนสารสนเทศและทําใหสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ

 
ใช

 
ไมใช

R/I
(0.3)

·     นําสารสนเทศดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไปใช
ในการปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการดําเนินงาน

 
ใช

 
ไมใช

      ผูรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจของสคร.9 นําขอมูลผลความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 จุดเดนจุดดวย ความตองการ ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ มาวิเคราะหสิ่งที่ตองการพัฒนา/สนับสนุน ไปใชในการปรับปรุงผลิตภัณฑ 
การบริการ กระบวนการทํางาน และเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานในปตอไป 
     ตัวอยางเชน 
     1. การนํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจคูมือแนวทาง ทั้งดานความพึงพอใจตอเนื้อหา ดานประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑ 
และดานรูปแบบของผลิตภัณฑ พบวา ลูกคา (อาสาสมัครสาธารณสุข) มีขอเสนอแนะเชน ควรเพิ่มเนื้อหาการติดตอโรคเรื้อนใหครอบคลุม 

99.06 , การใหบรการดานกระบวนการถายทอดความรูโรคและภยสุขภาพ รอยละ 98.79 (เปาหมายมากกวารอยละ 85) 
     4. ประชาชนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยง (โรคไขหวัดใหญ) รอยละ 95 (มากกวารอยละ 94)
     5. เครือขายสื่อมวลชนและเครือขายที่ทํางานรวมกัน มีความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยงสคร.9 รอยละ 99 
     6. ผูเขารวมอบรม (ผูรับผิดชอบงานโรคไขเลือดออกของ รพ.สต. สสอ. อบต. เทศบาล) มีความพึงพอใจตอการเขารวมอบรมเรื่อง 
หลักสูตรเทคนิคการพนสารเคมีและการซอมเครื่องพนสารเคมี ป 2560 รอยละ 95.24 (สูงกวาป 2553 หลักสูตรเทคนิคการพนสารเคมี 
รอยละ 84.40 และป 2551 หลักสูตรการซอมเครื่องพนสารเคมี รอยละ 84.21) โดยมีความพึงพอใจดานเอกสารคือ เนื้อหาอานเขาใจงาย
 และความสะดวกดานอุปกรณในการอบรม
     รวมทั้งมีการวิเคราะหประเด็นที่พึงพอใจ จุดเดนของการใหบริการและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ เชน
1. การใหบริการดานมาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุก มีจุดเดนของการใหบริการคือ บริการรวดเร็ว เปนมิตรกับผูปวย ใหบริการรวดเร็ว ตรง
กับความตองการ เจาหนาที่ใหความรูดี ใหบริการดี และชี้แจงดี พูดดีอธิบายเปนกันเอง 
2. การใหบริการดานกระบวนการถายทอดความรูโรคและภัยสุขภาพ มีจุดเดนของการใหบริการคือ ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารงาย 
รวดเร็วมากขึ้น ขาวสารอัพเดทดี ออกสื่อสะดวกไมตองเรียบเรียงใหม มีสื่อสนับสนุน มีบุคลากรกลุมสื่อสารรวมดําเนินงาน บุคลากรมีจิตใจ
ใหบริการ มีการสงขาวที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ เอาใจใสแกประชาชน จริงใจใหบริการ ใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพแกประชาชน และมี
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการคือ เพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูล (อบรมเครือขายใหความรู ศึกษาดูงาน Case study) คงความ
รวดเร็วในการสงขาว (จัดอบรมเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน เพิ่มงบประมาณในการประชาสัมพันธ) จัดอบรมใหความรู สงขอมูลใหเพิ่มมาก
ขึ้นกวาเดิม
3. ผลิตภัณฑของหนวยงานเรื่อง แนวทางการคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหม สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ดานเนื้อหาพอเหมาะ 
ตัวหนังสือไมมาก อสม.อานเขาใจงาย และมีขอเสนอแนะคือ ควรเพิ่มเนื้อหาการติดตอโรคเรื้อนใหครอบคลุม เนื้อหาดานการรักษา ดาน
จิตวิทยาในการพูด มี case ตัวอยาง เพิ่มแบบคัดกรองความพิการ และมีรูปภาพประกอบเพื่องายตอการใชงาน 

      *** ขอมูลความพึงพอใจยังไมครอบคลุมทุกพันธกิจ เชน กระบวนการสอบสวนโรค และครอบคลุมกลุมเปาหมาย เชน ผูรับบริการใน
อนาคต (แรงงานนอกระบบ ผูตองขัง ตางดาว ผูเดินทาง) และผูบังคบับัญชาทางนโยบาย

ู ู ( ุ ) ุ
เนื้อหาดานการรักษา ดานจิตวิทยาในการพูด มี case ตัวอยาง เพิ่มแบบคัดกรองความพิการ และมีรูปภาพประกอบเพื่องายตอการใชงาน 
 ซึ่งจะนํามาเปนแนวทางในการสราง/พัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑ ตอไป
     2. การนําขอมูลผลการสํารวจที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการมาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุก มาปรับปรุงการบริการใหดี
ยิ่งขึ้นไปอีก เชน เพิ่มการประชาสัมพันธการใหบริการมาลาเรยีคลินิกในพื้นที่
     3. การนําขอมูลผลการสํารวจการใหบริการถายทอดความรูโรคและภัยสุขภาพ ที่มีขอเสนอแนะเชน เพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูล 
คงความรวดเร็วในการสงขาว จัดอบรมใหความรู สงขอมูลใหเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม มาปรับปรุงการบริการในปตอไป
     4. การนําขอมูลความตองการของผูเขารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพนสารเคมี และหลักสูตรการซอมเครื่องพนสารเคมี มา
ปรับปรุงการจัดหลักสูตรการอบรมในปตอไป โดยรวมการจัดอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ตามความตองการของผูเขารวมอบรม ทําใหมีจํานวน
ผูเขารวมอบรมเพิ่มขึ้น
     5. การนําขอมูลสิ่งที่หนวยงานเครือขายในพื้นที่ตองการพัฒนา/สนับสนุน ไดแก ความตองการพัฒนาทักษะการเปนพี่เลี้ยง ทักษะการ
จัดการขอมูล ตองการใหจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําขอมูลไปใชประโยชน การสื่อสารขอมูลที่โดนใจ เพื่อดึงการมีสวนรวมของภาคีที่
เกี่ยวของลุกมาเปนเจาของปญหาสุขภาพ โดยสคร.9 มีการนําขอมูลดังกลาวไปจัดทําแผนการดําเนินงานในปตอไป

A
(0.4)

·     แสดงวิธีการในการรวบรวมและคนหาปจจัยที่มีผลตอความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่ครอบคลุมพันธกิจที่สําคัญขององคการ และกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญทุกกลุมตามที่จําแนกไวในลักษณะสําคัญขององคการ ผานวิธีการตางๆ เชน การรับ
เรื่องรองทุกขรองเรียน ขอขัดของ ปญหาอุปสรรคจาการดําเนินงาน เปนตน

 
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีการรวบรวมและคนหาปจจัยที่มีผลตอความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ขอเสนอแนะ 
และปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน จากการประชุมรับฟงความคิดเห็น แบบสอบถาม การสัมภาษณ และระบบรับเรื่องรองเรียน เปนตน 
เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความไมพึงพอใจ แลวนํามาหาแนวทางแกไขตอไป โดยกําหนดวิธีการประเมินความไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้
     1. การวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานและคัดเลือกกระบวนงานบริการที่สําคัญ เชน การสื่อสารความเสี่ยง 
การสอบสวนโรค ลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑ เปนตน
     2. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ และจัดทําเครื่องมือการสํารวจ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
     3. สํารวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
     4. สรุปผลความไมพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย จุดเดนของการใหบริการ จุดดอย/ประเด็นที่ไมพึงพอใจ 
ขอคนพบเปรียบเทียบปที่แลวหรือขอคนพบใหม ความตองการ ความคาดหวังจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการใหบริการ เสนอผูบริหาร สคร.9 รายงานผลการดําเนินงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค 
(Estimates SM) เผยแพรขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และนําขอมูลไปปรับปรุงผลิตภัณฑและการบริการตอไป

·     มีการรวบรวมและคนหาปจจัยที่มีผลตอความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

 
ใช

 
ไมใช

·     มีสารสนเทศดานความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุม
พันธกิจที่สําคัญขององคการ และกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีการรวบรวมผลการประเมินความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จุดดอยของการใหบริการ และ
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ เพื่อนาํมาแกไขปญหา เชน
     1. ไมพบความไมพึงพอใจของผูรับบริการ (ประชาชน) ตอการใหบริการมาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุกของสคร.9  มีขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงดานการประชาสัมพันธ เนื่องจากประชาชนไมทราบวามีมาลาเรียคลินิกใหบริการในพื้นที่ 
     2. กลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑ (สสจ. สสอ. รพ.) มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑหลักของสคร.9 ทั้งในดานเนื้อหา 
เชน อยากใหมีเนื้อหามากกวานี้ ดานรูปแบบ เชน อยากไดรูปเลมเล็กกวานี้ เพิ่มภาพประกอบ เปนตน สวนใหญตองการโปสเตอรสื่อตนฉบับ
3. กลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑของหนวยงาน (อาสาสมัครสาธารณสุข) เรื่อง แนวทางการคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหมสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข มีขอเสนอแนะคือ ควรเพิ่มเนื้อหาการติดตอโรคเรื้อนใหครอบคลุม เนื้อหาดานการรักษา ดานจิตวิทยาในการพูด มี 
case ตัวอยาง เพิ่มแบบคัดกรองความพิการ และมีรูปภาพประกอบเพื่องายตอการใชงาน 

CS3

D
(0.3)

สวนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและคนหาปจจัยที่มีผล
ตอความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
และนําสารสนเทศไปใชตอบสนองความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

คะแนน 4.6000

·     มีการวิเคราะหผลการประเมินความไมพึงพอใจเพื่อหาตนเหตุของปญหาและ
ทําใหสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความไมพึงพอใจใน
อนาคต

 
ใช

 
ไมใช

ู
     3. ผูเขารวมอบรม (ผูรับผิดชอบงานโรคไขเลือดออกของ รพ.สต. สสอ. อบต. เทศบาล) หลักสูตรเทคนิคการพนสารเคมีและการซอม
เครื่องพนสารเคมี ป 2560 มีความพึงพอใจระดับนอยรอยละ 4.76 ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการอบรม



ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

คําอธิบายผลการดําเนินการ

่

รหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการ

CS5CS4CS3CS2CS1กดปุมรหัส

R/I
(0.3)

·     นําสารสนเทศดานความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไป
ใชในการปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการดําเนินงาน

 
ใช

 
ไมใช

      ผูรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจของสคร.9  มีการวิเคราะหประเด็นที่ไมพึงพอใจ จุดดอยของการใหบริการ
และขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการใหบริการ เชน
1. การใหบริการดานมาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุก มีจุดดอยของการใหบริการคือ ดานการประชาสัมพันธ เนื่องจากประชาชน ไมทราบ
วามีมาลาเรียคลินิก ใหบริการในพื้นที่
2. การใหบริการดานกระบวนการถายทอดความรูโรคและภัยสุขภาพ มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการคือ เพิ่มชองทางในการ
เขาถึงขอมูล คงความรวดเร็วในการสงขาว จัดอบรมใหความรู และสงขอมูลใหเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม
3. ผลิตภัณฑของหนวยงานเรื่อง แนวทางการคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหม สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข มีขอเสนอแนะคือ ควรเพิ่ม
เนื้อหาการติดตอโรคเรื้อนใหครอบคลุม เนื้อหาดานการรักษา ดานจิตวิทยาในการพูด มี case ตัวอยาง เพิ่มแบบคัดกรองความพิการ และ
มีรูปภาพประกอบเพื่องายตอการใชงาน 
     ผูรับผิดชอบการดําเนินงานของสคร.9 นครราชสีมา มีการนําสารสนเทศดานความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ขอเสนอแนะ ความตองการ จากแบบสอบถาม ระบบรับฟงความคิดเห็นและรับเรื่องรองเรียน มาวิเคราะหและปรับปรุงผลิตภัณฑทาง
วิชาการ บริการตางๆ และแนวทาง/วิธีการดําเนินงาน เชน เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ เพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูล พัฒนา
ผลิตภัณฑของหนวยงานใหตรงความตองการของลูกคา และประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามวงจรการ
ดําเนินงาน (PDCA) ตอไป

    * ยังไมมีการนําผลการวิเคราะหประเด็นที่ไมพึงพอใจ และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ ไปจัดทําแผนการปรับปรุงผลผลิต 
บริการและกระบวนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม

·     มีการวิเคราะหและคัดเลือกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญกับองคการ  
ใช

 
ไมใช

·      มีแนวทางและวิธีการในการสื่อสาร สราง และจัดการความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 
ใช

 
ไมใช

     คณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ สคร.9 มีการวิเคราะหและคัดเลือกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ และมีการ
กําหนดแนวทางและวิธีการสื่อสาร สรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้
     1. ผูรับบริการ คือ ประชาชน ไดแก (1) กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ (2) กลุมวัย (3) กลุมโรค (4) กลุมพื้นที่เปาหมาย มี
การสื่อสาร สรางความสัมพันธผานหนวยงานเครือขาย การรณรงค สื่อโทรทัศน รายการวิทยุ แถลงขาว สื่อมวลชน แผนพับ เว็บไซต 
Social media ระบบรับเรื่องรองเรียน เปนตน ในประเด็นดังนี้ (1) แจงเตือนภัยการระบาดของโรค ภัยสุขภาพ แนวทางปองกันควบคุมที่
ไดมาตรฐาน (2) ใหสุขศึกษาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ (3) ดําเนินการตามกฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวของ
     2. ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. อปท. สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาชน มีการสื่อสาร สราง
ความสัมพันธผานทางการฝกอบรม ประชุมชี้แจง คูมือ สื่อ หนังสือราชการ โทรศัพท เว็บไซต Social media การนําเสนอผลงานวิชาการ
 การสอบสวนทางระบาดวิทยา คณะกรรมการ ผูประสานจังหวัด และวิทยากร ในประเด็นดังนี้ (1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาองคความรู
การเฝาระวังปองกันควบคมโรคและภัยสขภาพ (2) สนับสนนวิชาการและขอมล เพื่อใชในการเตือนภัย การวางแผนและดําเนินงาน

3.8000
CS4 A

(0.4)
สวนราชการมีวิธีการในการสื่อสาร สราง และจัดการ
ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ
รักษาสัมพันธ และตอบสนองความตองการกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

คะแนน

D
(0.3)

·     มีการจัดกิจกรรมในการสื่อสาร สราง และจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

 
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีการจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (CRM: Customer Relationship Management) โดย
รวบรวมขอมูลและจัดกลุมผูรับบริการ เชน ลูกคาที่ใชบริการซ้ํา ผูมีสวนไดสวนเสียที่รวมดําเนินการประจํา ผลิตภัณฑและบริการที่
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ เปนตน มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ความสัมพันธที่มีตอองคกร โดยการจัดเวทีรับฟงความตองการ ความคาดหวัง การสอบถามโดยตรงเมื่อรับบริการ และการใช
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ เพื่อวิเคราะหขอมูล จําแนกความตองการ จัดกลุมผลิตภัณฑบริการที่เฉพาะและวิธีการ
สื่อสารไปยังลูกคาแตละกลุม มีการปรับปรุงประเด็นที่ไมพึงพอใจ พัฒนาการดําเนินงานใหตอบสนองตอความตองการ ความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดวยวิธีการดังนี้ การใหสื่อความรูตางๆ การเปนสมาชิก (เชน Group Line) โดยระบุคุณประโยชนที่จะ
ไดรับรวมกันหรือไดรับเพิ่มเติมจากเดิม การแจงขาวสารที่เปนประโยชนในการดําเนินงาน การเพิ่มคุณคา เชน รับเอกสาร/สื่อ/คูมือ/
เอกสารสนับสนุนการดําเนินงานฟรี รับการตรวจฟรีในชวงการรณรงคตางๆ การบูรณาการงาน การทําขอตกลงรวมกัน (MOU) เพื่อการ
ดําเนินงานและประโยชนที่จะไดรับรวมกัน การจัดกิจกรรมบูรณาการรวมกับหนวยงานเครือขายเพื่อลดตนทุน ทําใหรักษาและดึงดูด
ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดมากขึ้น

·     สวนราชการมีวัฒนธรรมที่มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น  
ใช

 
ไมใช

·     สวนราชการมีการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงการใหบริการ

 
ใช

 
ไมใช

·     ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบขาวสารขอมูล มีความพึงพอใจ 
และมีความสัมพันธที่ดีกับสวนราชการ

 
ใช

 
ไมใช

A
(0.4)

·     สวนราชการมีระบบการจัดการขอรองเรียนอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล  
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 นครราชสีมา มีระบบในการจัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะตางๆ โดยมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน ไดแก ศูนยรับเรื่อง
รองเรียนที่หนวยงาน ทางจดหมาย ตูรับเรื่องรองเรียน และระบบรับเรื่องรองเรียนบนเว็บไซต มีการมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงาน มีคูมือแนวทางการรับ
เรื่องรองเรียน และดําเนินการตามคูมือการจัดการขอรองเรียนของกรมควบคุมโรค เพื่อใหระบบการจัดการขอรองเรียนไดอยางทันทวงที
และมีประสิทธิผล มีการสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน พรอมทั้งระบุปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน เสนอผูบริหารสคร.9 ทุก
เดือน

·     รวบรวม วิเคราะห และบงชี้ถึงตนเหตุที่แทจริงของปญหาขอรองเรียน และ       ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนของสคร.9 มีการตรวจสอบเรื่องรองเรียนในชองทางตางๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว มีการรวบรวมขอมูล 

     ผูบริหารและบุคลากรสคร.9 มีการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2558-2562) ของสคร.9 มีการวิเคราะหคําสําคัญเพื่อ
นําไปจัดทําคานิยมองคกร ลําดับแรกคือ "การใหความสําคัญกับลูกคา" เพื่อนําไปกําหนดวิสัยทัศน ทบทวนพันธกิจ จัดทําแผนที่
ยุทธศาสตรของสคร.9 เพื่อกําหนดตัวชี้วัดที่มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
คูมือ แนวทางการดําเนินงาน ปรับปรุงผลิตภัณฑและการใหบริการ รวมทั้งเผยแพรใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของ ผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การประชุม รณรงค สถานีวิทยุ สื่อรณรงคตางๆ หนังสือราชการ เว็บไซตสคร.9 
Social media และสื่อบุคคล ผานเครือขายสื่อมวลชน และเครือขายที่ทํางานรวมกัน เปนตน

การเฝาระวงปองกนควบคุมโรคและภยสุขภาพ (2) สนบสนุนวชาการและขอมูล เพอใชในการเตอนภย การวางแผนและดาเนนงาน
ปองกันควบคุมโรค (3) ถายทอดองคความรู คูมือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน มาตรการ นโยบาย กฎหมาย ขอมูลขาวสาร (4) พัฒนา
ระบบกลไกเครือขายประสานงานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไดตามมาตรฐาน (5) ดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรค และรวม
ดําเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.  และกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR 2005) (6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

CS5

R/I
(0.3)

คะแนน 5.0000
สวนราชการมีวิธีการในการจัดการกับขอรองเรียนของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และทําใหมั่นใจวาขอ
รองเรียนไดรับการแกไขอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล

D/L
(0.3)

ุ ญ
ดําเนินการจัดการขอรองเรียนอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล ใช ไมใช

ู ๆ ู
เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเรื่องรองเรียน และจัดการขอรองเรียนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือการจัดการขอ
รองเรียน ตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด และสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร
สคร.9 ทุกเดือน



ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

คําอธิบายผลการดําเนินการ

่

รหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการ

CS5CS4CS3CS2CS1กดปุมรหัส

·     ระบบการจัดการขอรองเรียนสามารถตอบสนอง และแกไขปญหาของผูรองเรียนได
อยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล

 
ใช

 
ไมใช

·     สวนราชการสามารถนําบทเรียนที่ไดรับไปใชในการปรับปรุงกระบวนการและ
บริการ

 
ใช

 
ไมใช

·     ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ มีขอรองเรียนลดลง ไมเกิดขอ
รองเรียนซ้ํา

 
ใช

 
ไมใช

     ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนของสคร.9 ดําเนินการตามระบบการจัดการขอรองเรียน ขั้นตอน และระยะเวลา ตามคูมือการจัดการขอ
รองเรียนที่กรมควบคุมโรคกําหนด มีการสรุปรายงานผลเสนอผูบริหารสคร.9 ทุกเดือน เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานและบริการ โดย
กรมควบคุมโรคมีการจัดประชุมผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนของทุกหนวยงานในสังกัด เพื่อทบทวนการดําเนินงาน สรุปบทเรียนการ
ดําเนินงาน ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน พบวายังมีขอรองเรียนเจาหนาที่หรือหนวยงาน โดยผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
ของ สคร.9 ไดดําเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรื่องรองเรียน และกฏ ระเบียบที่เกี่ยวของ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการและ
การใหบริการ เชน การจัดซื้อจัดจาง เปนตน
     จากการสํารวจความคิดเห็นผานทางเว็บไซตสคร.9 (Poll) ปงบประมาณ 2560 พบวา ผูตอบแบบสํารวจ
- มีความพึงพอใจตอการเปดเผยขอมูลขาวสารสคร.9 รอยละ 91.97 (ป 2559 รอยละ 90.66 ป 2558 รอยละ 90.61 ป 2557 รอยละ 
89.60) 
- มีความเชื่อมันดานธรรมาภิบาลของสคร.9 รอยละ 90.37 (ป 2559 รอยละ 90.60 ป 2558 รอยละ 87.60 ป 2557 รอยละ 87.20)

คะแนนรวม 4.6800

R/I
(0.3)

คะแนน 5.0000



A
(0.4)

·    แสดงวิธีการเลือก รวบรวม ตัววัดการดําเนินงานที่สําคัญของสวนราชการ เพื่อใชใน
การติดตามความกาวหนา และผลสําเร็จของการดําเนินงานของสวนราชการ

 
ใช

 
ไมใช

     ผูบริหารสคร.9 มีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญของหนวยงาน ไดแก ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร เปนตน ซึ่ง
เปนตัวชี้วัดที่สําคัญของหนวยงานในการบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร มีการกําหนดแผนปฏิบัตริาชการของหนวยงานที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรคและหนวยงาน มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน รายงานผลตามตัวชี้วัด และ
แผนปฏิบัติราชการ (ทุกไตรมาส) ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) มีการรวบรวมขอมูลโดยกลุม
แผนงานและประเมินผล และกลุมพัฒนาองคกร สคร.9 เพื่อใชในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ในการประชุมผูบริหารสคร.9 
(ทุกเดือน) 
     คณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร สคร.9 มีการวิเคราะหและทบทวนขอมูลเพื่อใชในการดาํเนินการ
ตามพันธกิจของหนวยงาน ดานยุทธศาสตร ดานกระบวนการสรางคุณคา และดานกระบวนการสนับสนุน เพื่อวิเคราะห คัดเลือก รวบรวม
ขอมูล นําเสนอขอมูลผานเว็บไซตสคร.9

    *** ยังไมมีการเลือก และรวบรวมตัวชี้วัดที่สําคัญของหนวยงาน (ขอมูล 5 ป ยอนหลัง) อื่นๆ เชน ตัวชี้วัดคํารับรอง PA (ปลัดกระทรวง 
ผูตรวจราชการ), คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมฯ, ยุทธศาสตร, โรค, ความพึงพอใจ ความตองการของผูรับบริการ เปนตน  เพื่อเทียบ
เปาหมายและแสดงใหเห็นแนวโนมการดําเนินงาน

·    แสดงตัววัดที่สําคัญของสวนราชการที่ใชในการติดตามความกาวหนาและ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานของสวนราชการ

 
ใช

 
ไมใช

·    รวบรวม ติดตามผลการดําเนินงานตามตัววัดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการ
ดําเนินการโดยรวม

 
ใช

 
ไมใช

·    การแสดงใหเห็นถึงระบบการวัดผลที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณา
การ เพื่อใชติดตามผลที่สอดคลองกับผลลัพธการดําเนินการ

 
ใช

 
ไมใช

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

IT1

คําอธิบายผลการดําเนินการ

     สคร.9 มีการรายงานความกาวหนาและผลสําเร็จ ตัวชี้วัดสําคัญ และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) (ทุกไตรมาส) ในเว็บไซตเขตสุขภาพที่ 9 และระบบขอมูลสุขภาพ (HDC) เปนตน รวมทั้งมี
การกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน รวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอในการประชุมผูบริหารหนวยงาน (ทุกเดือน) และสรุปผลการดําเนินงาน
เสนอผูบริหาร (รอบ 6, 12 เดือน)

     ผูบริหาร สคร.9 มีการคัดเลือกตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานและกรมควบคุมโรค โดยมีการถายระดับตัวชี้วัดจากกรมควบคุมโรคลงสูระดับหนวยงาน สูกลุม
งาน และลงสูระดับบุคคล เพื่อใหมีความเชื่อมโยงในการดําเนินงาน และเกิดการติดตามผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับผลลัพธการ
ดําเนินงาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน
     คณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร สคร.9 จากทุกกลุมงาน มีการดําเนินการเพื่อใหขอมูลมีความ
ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย และสามารถนําไปใชประโยชนได ดังนี้
    1. ความครอบคลุม มีการกําหนดชุดขอมูล วิธีการรวบรวม จัดเก็บขอมูล และมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ

R/I
(0.3)

สวนราชการมีการเลือก รวบรวม ตัววัดผลการดําเนินงาน 
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการและผลการดําเนินการโดยรวม
ของสวนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความกาวหนาในการ
บรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

รหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

D
(0.3)

IT4IT3IT2IT1กดปุมรหัส

·    ขอมูลมีความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย สามารถนําไปใชในการวางแผน
และตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ

 
ใช

 
ไมใช

A
(0.4)

·    แสดงระบบการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่นําไปสูการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง

 
ใช

 
ไมใช

     ผูบริหาร สคร.9 และคณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร สคร.9 มีการวิเคราะหและทบทวนระบบ
ฐานขอมูลของหนวยงานทุกป เพื่อใชสนับสนุนพันธกิจของหนวยงานดานยุทธศาสตร ดานกระบวนการสรางคุณคา และดานกระบวนการ
สนับสนุนของหนวยงาน เชน ฐานขอมูลผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ ฐานขอมูลเกี่ยวกับสถานการณโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ฐานขอมูล
ภารกิจของหนวยงาน เปนตน มีแผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย และสามารถนําไปใชประโยชนได
มากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลตามที่กําหนด เชน การรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ทุกไตรมาส) และใชขอมูลสารสนเทศในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ในการประชุมผูบริหาร สคร.9 (ทุกเดือน) เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงาน และแกไข
ปญหาตอไป (ตามวงจร PDCA)

·       มีการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการเพื่อประเมินผลสําเร็จของสวนราชการ 
ความกาวหนาในการบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

 
ใช

 
ไมใช

·    นําผลของการทบทวนไปใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและปรับปรุงองคการ  
ใช

 
ไมใช

·    เกิดการเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี  
ใช

 
ไมใช

·    แสดงใหเห็นถึงผลการทบทวนผลการดําเนินการเพื่อนําไปสูการคาดการณผล   

3.4000
IT2

D
(0.3)

R/I
(0.3)

ุ ุ ู ู ู
     2. ความถูกตอง มีการระบุแหลงขอมูลที่ชัดเจน มีการตรวจสอบขอมูลกอนการเผยแพร และสามารถตรวจสอบยอนกลับได 
     3. ความทันสมัย มีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานขอมูล เชน ระบบรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา (ทุกสัปดาห) ในกรณีโรค
ระบาด มีทีม SRRT รายงานขอมูลภายใน 24 ชั่วโมง ผานเว็บไซตสคร.9 และ social media เพื่อใหขอมูลมีความทันสมัย 
     4. สามารถนําไปใชประโยชนได มีการรายงานผลการดําเนินงาน ประเมินและสรุปผลการนําไปใชประโยชน การประมวลผลขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ สงผลตอการสนับสนุนกระบวนการการทํางาน กระบวนการสรางคุณคา และสนับสนุนการดําเนินงานดานยุทธศาสตร ได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนและตัดสินใจในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการ
ปฏิบัติงานไดทันเวลา 
     รวมทั้งมีการคัดเลือกและจัดทําแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลทุกป เพื่อใหเกิดการพัฒนาฐานขอมูลและนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไป
ใชประโยชน เชน ระบบฐานขอมูลโรค, EOC 5, ระบบ 5 มิติ เปนตน

     ผูรับผิดชอบแผนการปฏิบัติราชการ และผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของสคร.9 มีการรายงานผลการดําเนินงาน (ทุกเดือน) ผานระบบบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) หัวหนากลุมงานทุกกลุมมีการนําเสนอความกาวหนาและผลการดําเนินงานใน
การประชุมผูบริหาร สคร.9 (ทุกเดือน) มีการตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโดยกลุมแผนงานและประเมินผล 
สคร.9 (ทุกไตรมาส) ตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยกลุมพัฒนาองคกรและกลุมแผนงานและประเมินผล สคร.9 และ
ตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ของกลุมงาน โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สคร.9 (รอบ 6, 12 เดือน) เสนอผูอํานวยการ สคร.9 และคณะกรรมการบริหาร สคร.9 เพื่อประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดของหนวยงาน ผลการดําเนินงานตามเปาหมายการปฏิบัติราชการ การบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการ มีการประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู ทบทวนการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และสรุป
บทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานและเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป

     คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สคร.9 มีการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด 
เพื่อประเมินผลสําเร็จของสวนราชการ มีการประชุมสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน และปรับปรุงผลการดําเนินงานในปตอไป โดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ไดแก 
     1. แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
     2. คูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) เชน การจัดทําคําของบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป , มาตรฐานการรายงาน
 Self- Assessment Report (SAR) อยางมีคุณภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการผานระบบออนไลน (PMS online) เปนตน
     3. ขั้นตอนการดําเนินงานตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คะแนน
สวนราชการมีการวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ
เพื่อประเมินผลสําเร็จของสวนราชการ ความกาวหนาในการ
บรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี และนําไปสูการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ู
การดําเนินการในอนาคตและนําไปสูการสรางโอกาสในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ

ใช ไมใช     4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเกณฑการประเมินการปฏิบัติราชการ 
     5. วิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน (Check sheet) ที่มีคุณภาพ (ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา) 
     6. แนวทางการพัฒนาผนงานเดนของบุคลากร และการประเมินผล (รอบ 6, 12 เดือน)
     7. การสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามเปาหมายผลผลิต (PART) 
     8. การทบทวนลักษณะสําคัญขององคการ เพื่อแสดงใหเห็นสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
โ ั ํ ป ป ศ ั   ื ั้ ส ี สื่ ส  ป ิ ั ิ ั  ใ  



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน
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·    เชื่อมโยงการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ ไปสูการจัดทําสารสนเทศเพื่อใช
ในการวางแผนยุทธศาสตร

 
ใช

 
ไมใช

·    แนวทางและวิธีการคัดเลือกองคความรูที่จําเปนและเปนประโยชนแกองคการ  
ใช

 
ไมใช

·    แนวทางการคนหาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ  
ใช

 
ไมใช

     คณะทํางานจัดการความรู (KM Team) สคร.9 มีการทบทวนโครงสรางความรูของหนวยงาน (Knowledge Structure) ใหครบถวน
และเปนปจจุบันทุกป มีการทบทวนและคัดเลือกหัวขอความรูสําคัญของหนวยงานที่ตองดําเนินการเรงดวน ตามแนวทางของสํานักจัดการ
ความรู กรมควบคุมโรค ตามที่ระบุในโครงสรางความรูหนวยงานกรมควบคุมโรค โดยเนนองคความรูหรือนวัตกรรมที่หนวยงานสรางใหม
แลวไดนําไปใชประโยชน มาจัดทาํโครงการและแผนปฏิบัติการ อยางนอยปละ 3 เรื่อง โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรูตามความ
เหมาะสมของงาน มีการดําเนินการจัดการความรูตามแผนที่กําหนดไว สรุปผลการดําเนินงาน สกัดความรู และสรุปบทเรียน มีการถอด
บทเรียนการดําเนินงาน ถอดความรูจากผูใกลเกษียน รวบรวมเอกสาร คูมือการปฏิบัติงาน และวิดีโอการถอดบทเรียนทุกป
     การพิจารณาและคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) ของหนวยงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู Show & share 
นําเสนอผลงานวิชาการ และจัดตลาดนัดความรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตัวอยางวิธีการปฏิบัติที่เปน
เลิศของสคร.9 เชน 
     1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานชันสูตรโรคของสคร.9 ผานการประเมินรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ (Laboratory 
Accreditation: LA) ในป 2556 
     2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ สคร.9 เขาสูฐานขอมูลศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (ศูนย TCI) ป 2554 
     3. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในการควบคุมโรค นวัตกรรมระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency online) 
นําเสนอในการประชุมวิชาการดาน ICT และนําเสนอในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป 2556
     4. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนยความเปนเลิศ ไดแก มาตรการชุมชนเพื่อปองกันเด็กจมน้ํา และการตั้งดานชุมชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
     5. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรและนวัตกรรม ไดแก รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (TPSA) ป 2559 เรื่อง อุปกรณลดฝุน: 
นวัตกรรมการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหิน ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศระดับดีเดน (Best practice)
     โดยมีการถอดบทเรียนการดําเนินงาน จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปบทเรียน มีการรวบรวม จัดเก็บ และ
เผยแพรองคความรู เชน คูมือ แนวทาง นวัตกรรม รายงานผลการวิจัย สรุปบทเรียน เพื่อใหบุคลากร หนวยงานเครือขาย และประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลและสืบคนขอมูลผานชองทางตางๆ ไดแก ฐานขอมูลผลงานวิจัย Thai Health Science Journals ระบบคลังความรู
กรมควบคุมโรค เว็บไซตสคร.9 นิทรรศการผลงาน การประชุมวิชาการตางๆ โดยมีการจัดเก็บขอมูลการนําไปใชประโยชน เชน จํานวน

  โ  ใ  ป 

IT3 สวนราชการมีวิธีการรวบรวมและถายทอดองคความรู ที่
จําเปนและเปนประโยชนแกองคการ เพื่อใชประโยชนใน
การแบงปนและนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศไปดําเนินการ

คะแนน 5.0000

    โดยจัดทําเปนประกาศ หลักเกณฑ คูมอ แนวทาง ขันตอน เอกสาร และมการสอสารถายทอดแนวทางปฏบัตดังกลาว ใหทุกกลุมงาน
ทราบทางหนังสือแจงเวียน การประชุมชี้แจง เว็บไซตสคร.9 และ Social media เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย
และนําไปใชประโยชนได มีการจัดประชุมเพื่อนําขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด และรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงาน มาทบทวน พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและวางแผนการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่
สอดคลองตามยุทธศาสตรในปตอไป

A
(0.4)

·    มีการแบงปนและถายทอดองคความรูที่มีอยู  
ใช

 
ไมใช

·    มีการนําวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศไปถายทอดและขยายผล  
ใช

 
ไมใช

การเผยแพรขอมูล สถิติการดาวนโหลด การเขาใชงาน เปนตน

     บุคลากร สคร.9 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งกอน (BAR) ระหวาง (DAR) และหลังดําเนินการ (AAR) การ Show & Share ผลงาน 
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) การจัดตลาดนัดความรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน มีการรวบรวม จัดเก็บ 
แบงปน ถายทอดความรู และเผยแพรองคความรู เพื่อใหบุคลากร หนวยงานเครือขาย และประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลได โดยการ
ใหบริการผานทางคูมือ เอกสาร สื่อตางๆ หนงัสือราชการ โทรศัพท โทรสาร เว็บไซต Social media การฝกอบรม การประชุมชี้แจง การ
นําเสนอผลงานวิชาการ คณะกรรมการ คณะทํางาน ผูประสานจังหวัด ผูรับผิดชอบเครือขายประจําจังหวัด และการเปนวิทยากรใหกับ
หนวยงานเครือขาย รวมทั้งสามารถสืบคนขอมูลผานชองทางตางๆ ไดแก ฐานขอมูล Thai Health Science Journals ระบบคลังความรู 
และเว็บไซตสคร.9   โดยมีแนวทางการนําวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) ไปถายทอดและขยายผล ดังนี้
     1. การผานมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation: LA) ป 2556 ที่ใหบริการแก
หนวยงานภายนอกแหงเดียวในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งในป 2559 ไดมีการพัฒนาและขอรับการประเมินมาตรฐานหองปฏิบัติการทางกีฏ
วิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC: 17025 
     2. การพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย ผลิตภัณฑวิชาการ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ และ CoP วิจัย สคร.9 เพื่อใหผลงานวิจัย
ผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มีโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการที่ไดมาตรฐาน มีการนําเสนอผลงานในระดับ
หนวยงาน เขต ประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 
     3. การพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ป 2559 ระดับดีมาก ลําดับที่ 2,
 ป 2558 ระดับดีเดน)
     4. มาตรการชุมชนเพื่อปองกันเด็กจมน้ํา และการตั้งดานชุมชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ไปขยายผลในระดับประเทศ และ
เกิดความรวมมือ (MOU) ของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกป
     5. การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณลดฝุน และขยายผลในระดับจังหวัด เขต และประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลงานคุณภาพของหนวยงาน
ตอไปในอนาคต
    โดยมีการนําผลิตภัณฑไปถายทอดและขยายผลใหกับหนวยงานเครือขายในพื้นที่ เชน สสจ. สสอ. รพศ. รพท. และนําไปใชกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน มาตรฐาน มาตรการ มีการประเมินผลเพื่อทบทวนปรังปรุงการดําเนินงาน (ตามวงจร PDCA) และตาม
มาตรฐานของผลิตภัณฑทางวิชาการ  ตัวอยางการเผยแพรในระบบคลังความรูกรมควบคุมโรคและนําไปใชงาน เชน
     - คูมือการจัดทํารายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาและการพยากรณโรค เขต 9 มีการอาน 1,238 ครั้ง และ 
Download 287 ครั้ง 
     - ตนแบบการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก โดยใชหลักการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) เขต 9 มีการอาน 
7,330 ครั้ง และ Download 382 ครั้ง     เปนตน

D/L
(0.3)



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

IT4IT3IT2IT1กดปุมรหัส

·    แสดงถึงการมีองคความรูที่เปนประโยชนแกองคการ และนําไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานได รวมถึงการพัฒนากระบวนการที่เพิ่มคุณคาใหกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

 
ใช

 
ไมใช

·    เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับองคการและระดับบุคคล  
ใช

 
ไมใช

·    แนวทางและวิธีการที่สวนราชการนําไปใชในการพัฒนาเพื่อใหขอมูลและ
สารสนเทศมีความครอบคลุม ถูกตอง  ทันสมัย และปลอดภัย

 
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 นครราชสีมา มีผลิตภัณฑทางวิชาการ ซึ่งเปนองคความรูที่สําคัญของหนวยงาน โดยดําเนินการพัฒนากระบวนการตาม
องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ ที่กรมควบคุมโรคกําหนด ไดแก
     1. ผลิตภัณฑหลัก คือ ผลิตภัณฑที่กรมมีภารกิจโดยตรงในการจัดหาใหไดมา หมายถึง คูมือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน มาตรการ 
ยุทธศาสตร นโยบาย กฎหมาย  
     2. ผลิตภัณฑทางวิชาการ คือ ผลิตภัณฑที่กรมจําเปนตองจัดหาใหไดมาเพื่อสรางผลิตภัณฑหลัก หมายถึง งานวิจัย ผลการสํารวจ ผล
การประเมิน ฐานขอมูลดานระบาดวิทยาฐานขอมูลโรคและภัยสุขภาพ หรือรายงานการสังเคราะหองคความรูที่ไดจากการประชุมวิชาการ
หรืออื่นๆ 
     3. ผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก องคความรู รูปแบบ นวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานขอมูลวิชาการ ฐานขอมูลเพื่อการอางอิง ขาวกรอง
     สคร.9 มีแนวทางการพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มคุณคา โดยการสอบถามความตองการของหนวยงานเครือขายและประชาชน มีการ
นําผลการประเมิน เชน การประเมินมาตรฐาน การประเมินความพึงพอใจ มาเปนขอมูลในการสรางองคความรู ผลิตภัณฑ และบริการ มี
การพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับหนวยงานเครือขาย มีการถายทอดใหกับหนวยงานเครือขาย มีการประเมินความพึงพอใจของเครือขายที่มี
ตอผลิตภัณฑหลัก และการนําไปใชกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน มาตรฐาน มาตรการ เชน รายงานผลการใชประโยชนและ
ความพึงพอใจของ สสจ. สสอ. รพ.สต. อปท. ที่มีตอคูมือ/แนวทาง  เปนตน โดยสคร.9 กําหนดใหผลิตภัณฑหลักตองมีการเผยแพร 
ถายทอด นําไปใช และประเมินความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑ 
     ผูบริหารสคร.9 เปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู มีการกําหนดนโยบาย สื่อสารถายทอด และกําหนด
เปนสมรรถนะของบุคลากรในการแลกปลี่ยนเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู Show & share เสวนาแบงปนความรูจากผูรู ผูเชี่ยวชาญทั้ง
ในและนอกหนวยงาน ผูบริหารสคร.9 ทุกระดับ ใหความรูความเขาใจ สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู และพัฒนาทักษะในการเปนผู
ถายทอด สอนงาน มีการกําหนดใหบุคลากรที่ไปอบรมมีการนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู มีรูปแบบและกิจกรรมหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันอยางตอเนื่อง ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ เชน ตลาดนัดความรู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) การ
เปนพี่เลี้ยง (Mentoring) การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) การถอดบทเรียนและถายทอดความรูของผูใกลเกษยีณสูผูเรียนรู เปน
ตน รวมทั้งมีการยกยองเชิดชู ชื่นชมยินดีกับผูใหความรู ผูแสดงออกถึงการเปนผูใฝเรียนรู ในเวทีการประชุมตางๆ และ Social media

     คณะกรรมการพัสดุ สคร.9 ทุกกลุมงาน มีการสํารวจขอมูลครุภัณฑและความตองการ และจัดทําคําของบลงทุนทุกป เพื่อทดแทน
ครุภัณฑเกาเสื่อมสภาพ ซึ่งกลุมแผนงานและประเมินผล งานพัสดุ กลุมบริหารทั่วไป และงานสารสนเทศ กลุมพัฒนาองคกร สคร.9 จัดทํา
รายงานผลการสํารวจเพื่อทดแทนครุภัณฑที่อายุการใชงานเกิน 5 ป หรือเสื่อมสภาพ และจัดหาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ไดแก 1) เพิ่ม
ปริมาณเปาหมายผลผลิต 2) เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพผลผลิต 3) เพิ่มผลผลิตใหม (ตามเกณฑของสํานักงบประมาณ) โดยผานการ
พิจารณาจากผูอํานวยการ สคร.9 มีการกําหนดราคาและคุณลักษณะของฮารดแวร ซอฟตแวร ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
ื้ ั  ิ  โ โ ีส ส ศ สื่ ส ื่ ใ ฮ   ซ ฟ   ี ส

IT4 สวนราชการมีวิธีการทําใหมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศ
ของสวนราชการมีความครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย และ
ปลอดภัย รวมถึงมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช
งานงายสําหรับผูใชงานทั้งภายในและภายนอกสวนราชการ

R/I
(0.3)

A
(0.4)

คะแนน 5.0000

·    แนวทางในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีรูปแบบที่ใชงานงาย  
ใช

 
ไมใช

·   แสดงฐานขอมูลสารสนเทศที่สําคัญที่สวนราชการไดพัฒนาใหมีความคลอบ
คลุม ถูกตอง ทันสมัย และปลอดภัย

 
ใช

 
ไมใช

·    แสดงระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ใช

 
ไมใช

พนฐานครุภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอใหฮารดแวรและซอฟตแวรมมาตรฐานและเหมาะสม
กับการใชงาน มีการดูแลบํารุงรักษาเบื้องตนโดยผูใชงานประจําเครื่อง และมีการตรวจสอบโดยผูรับผิดชอบงาน IT ของหนวยงาน
     คณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร สคร.9 กําหนดนโยบาย ความเหมาะสมของขอมูลเพื่อใชสนับสนุน
พันธกิจของหนวยงานดานยุทธศาสตร กระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน เพื่อใหขอมูลมีความครอบคลุม ถูกตอง 
ทันเวลาและนําไปใชประโยชนได มีการกําหนดแผนปรับปรุง จัดเก็บ มีการกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการตรวจสอบกอน
เผยแพรขอมูล มีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงและใชงานขอมูล (รหัสผาน) เพื่อความปลอดภัย มีการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) มีการนําขอมูลความตองการ และขอเสนอแนะของบุคลากร 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มาเปนขอมูลในการกําหนดรูปแบบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานที่เหมาะสม ใชงานได
งาย และตรงกับความตองการของผูใชงาน

    สคร.9 มีสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย และปลอดภัย เชน
    1. สารสนเทศตามภารกิจหลักของหนวยงานที่เปนปจจุบัน เผยแพรบนเว็บไซต สคร.9 เชน ผลิตภัณฑทางวิชาการ ประกาศตางๆ
    2. ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information Systems : MIS) ไดแก ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (EstimatesSM) ระบบการเฝาระวังโรค 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) พื้นที่เสี่ยงตอภาวะฉุกเฉินทางดานโรคและภัยสุขภาพ ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) เพื่อสนับสนุนการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในพื้นที่
    3. ระบบฐานขอมูลโรคออนไลน (UCHA) ไดแก โรคเรื้อน และระบบขอมูลยา เวชภัณฑมิใชยา ที่มีการบันทึกขอมูลและเรียกใชงานผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแบบ Realtime ตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล 
    4. ขอมูลคลังขาว สคร.9 ประกอบดวย ขาวประชาสัมพันธ INFO เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ขาวกิจกรรม รณรงค สรุปและวิเคราะหขาว
ประจําวัน ขาวกรองเตือนภัย ประเด็นสารรณรงค คลังสื่อเผยแพร สื่อตนแบบ สปอตวิทยุ
    5. ระบบคลังความรู เชน คูมือ แนวทาง ผลงานวิจัย สรุปบทเรียน เปนตน มีการจัดทําขอมูลความรูและปรับปรุงอยางตอเนื่องทุกป
    คณะทํางานรักษาความมั่งคงปลอดภัยดานสารสนเทศ สคร.9 มีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยของขอมูล มีการใหความรูดาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ จัดทําแนวทางจัดทําแนวปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
จัดทําแผนและซอมแผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงานทุกป มีระบบ Firewall, Anti virus, ระบบ
สํารองไฟ (UPS) มีการสํารองขอมูลของตนเองทกุสัปดาหโดยผูใชงาน และผูรับผิดชอบงาน IT สคร.9 รับผิดชอบสํารองขอมูลใน Server
 เว็บไซตและระบบฐานขอมูลทุกสัปดาห มีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลแตละระดับ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหและ
ตรวจสอบขอมูลกอนนําไปเผยแพร

    *** ยังไมมีการจัดทํา/เชื่อมโยงขอมูลตัวชี้วัดที่สําคัญของหนวยงาน (ขอมูล 5 ป ยอนหลัง) อื่นๆ เชน ตัวชี้วัดคํารับรอง PA 
(ปลดักระทรวง ผูตรวจราชการ), คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมฯ, ยุทธศาสตร, โรค, ความพึงพอใจ ความตองการของผูรับบริการ 
เปนตน  เพื่อเทียบเปาหมายและแสดงใหเห็นแนวโนมการดําเนินงาน

D
(0.3)



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

IT4IT3IT2IT1กดปุมรหัส

R/I
(0.3)

·    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีรูปแบบที่ใชงานงายสําหรับผูใชงานทั้งภายในและ
ภายนอกสวนราชการ

 
ใช

 
ไมใช

    คณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร สคร.9 มีการกําหนดรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เผยแพรให
บุคลากรในหนวยงาน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน ไดเขาถึงและใชงาน โดยใชขอมูลจาก
    1. ผลการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของบุคลากรภายในหนวยงาน 
    2. ผลการสํารวจแหลง ชองทางที่ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับรูขาวสารความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพจากสื่อประเภทตางๆ 5 ลําดับ
แรกคือ 1) โทรทัศน 2) อินเตอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลน 3) สื่อบุคคล เชน คนในครอบครัว เพื่อน คนในชุมชน ผูใหญบาน 4) เจาหนาที่
สาธารณสุข 5) อาสาสมัครสาธารณสุข 
    3. ลักษณะสําคัญขององคการ ในการกําหนดแนวทางและวิธีการใหบริการผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งทบทวนโดย
คณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ สคร.9 
    มีการวิเคราะหและกําหนดรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
    1. Hardware ระบบเครอืขายคอมพิวเตอร และความปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชประกาศ แนวนโยบาย 
พรบ.ที่เกี่ยวของ เปนมาตรฐานและแนวทางในการดําเนินงาน
    2. Software และระบบฐานขอมูล เพื่อใชในการดําเนินการตามพันธกิจของหนวยงาน ดานยุทธศาสตร ดานกระบวนการสรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุน เชน เว็บไซตสคร.9 ซึ่งมีการพัฒนาตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
    3. Peopleware มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร โดยการประชุม 
อบรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ใชสื่อ Social media และพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงาน IT ตามมาตรฐานวิชาชีพดานไอที (ITPE)
    มีการกําหนดแนวทางและวิธีการใหบริการสารสนเทศใหมีรูปแบบที่ใชงานงายสําหรับกลุมตางๆ ดังนี้
    1. บุคลากรภายในหนวยงาน เชน เว็บไซตสคร.9 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (EstimatesSM) โปรแกรม ระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และ Social media 
    2. ผูรับบริการ ไดแก ประชาชน มีการใหบริการผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตสคร.9 Social media แผนพับ แผนปลิว วิทยุ วิทยุ
ชุมชน
    3. ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก กลุมเครือขายที่ทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกันควบคุมโรค มีการใหบริการผานทาง
คูมือ เอกสาร สื่อประเภทตางๆ เชน INFO ขาวประชาสัมพันธ สรุปขาว ขาวกรองเตือนภัย สถานการณโรคที่ผานการวิเคราะหรายสัปดาห 
พยากรณโรค เปนตน เว็บไซตสคร.9 เว็บไซตเขตสุขภาพที่ 9 และ Social media

4.4500
4.4000

คะแนนรวม
คะแนน



A
(0.4)

·  แสดงแผนดานทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศาสตรของสวนราชการ และ
ครอบคลุมตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR  
Scorecard) 

กรณีจังหวัด  
แสดงแผนเตรียมบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรบุคคล 
และสนับสนุนยุทธศาสตร

 
ใช

 
ไมใช

     คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ไดประชุมจัดทบทวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ทุกป โดยนําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 มาเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป มีการสื่อสารแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ใหแกบุคลากรของหนวยงานรับทราบ และนําแผนไปปฏิบัติเพื่อใหตอบสนองการบรรลุยุทธศาสตรขององคกร ซึ่งประกอบดวย 5 
ยุทธศาสตร ไดแก (1) การพัฒนาคุณภาพขาราชการในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (2) พัฒนาขาราชการใหเปนคนดี (3) 
พัฒนาขาราชการทุกระดับใหสามารถเปนผูนาการเปลี่ยนแปลง (4) เสริมสรางศักยภาพขาราชการใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานใน
บริบทของอาเซียน และ (5) สรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา โดยมีการกําหนดกลยุทธ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

·   มีการดําเนินการตามแผนดานทรัพยากรบุคคล

กรณีจังหวัด  
แสดงการดําเนินการตามแผนเตรียมบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดาน
ทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนยุทธศาสตร

 
ใช

 
ไมใช

·   มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน  
ใช

 
ไมใช

R/I
(0.3)

·   มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีระบบงานและสมรรถนะที่
สอดคลองและนําไปสูการบรรลุยุทธศาสตรขององคการ

 
ใช

 
ไมใช

     คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ไดดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการประชุมเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน การติดตามกํากับการดําเนินงานทุกไตรมาส และวางแผน กํากับติดตามการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (รอบ 6, 12 เดือน) ดวย

่

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร

    สคร.9 ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ที่สนับสนุนการดําเนินงานดานยุทธศาสตร สมรรถนะ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลง มีการสื่อสารถายทอดใหมีการดําเนินงานในทุกกลุมงาน มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 มีการรายงานการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร (รอบ 6, 12 เดือน) มีการสรุปรายงานผลการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร สคร.9 เสนอผูบริหารหนวยงานทุกป และมีการสรุปผลการฝกอบรมตามเกณฑประกันคุณภาพฝกอบรม โดย
กําหนดใหบุคลากรที่ผานการอบรม ตองไดรับการประเมินสมรรถนะหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา 3 เดือน รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการพัฒนาบุคลากรทุกป ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห สรุปรายงานเสนอผูบริหารหนวยงาน
ทุกป เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรตอไป

คําอธิบายผลการดําเนินการ

HR1

รหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

สวนราชการมีการจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคลที่
สนับสนุนยุทธศาสตร แผนดังกลาวไดมีการประเมินความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับความตองการดาน
ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร รวมถึงไดนําแผน
ไปปฏิบัติเพื่อใหงานของสวนราชการบรรลุผลสําเร็จ

D
(0.3)
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วิธีการตางๆ เชน การอบรม การเรียนรูดวยตนเอง E-Learning การมอบหมายงาน เปนตน ที่สอดคลองและนําไปสูการบรรลุยุทธศาสตร
ขององคกร ใชแนวทางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม กรมควบคุมโรค มาประกอบการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงาน 
รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาฝกอบรมบุคลากร ความคุมคาของการพัฒนา โดยการประเมินสมรรถนะบุคลากรหลังการ
ฝกอบรมในแตละหลักสูตร

A
(0.4)

·   แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานดานสุขภาพ
 สวัสดิภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร

 
ใช

 
ไมใช

     คณะทํางานสรางองคกรแหงความสุข (Happy workplace) สคร.9 จากทุกกลุมงาน มีการประชุมวางแผนการเสริมสรางความสุขของ
บุคลากรในหนวยงาน (Happinometer) ความผูกพันตอองคกร และสุขภาวะองคกร  สอดคลองตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
และตามมาตรฐานของกรมอนามัย Healthy workplace และ 5 ส. พรอมทั้งสื่อสารใหทุกกลุมงานไดทราบแนวทางการดําเนินงาน และ
พัฒนาตามเกณฑ และประเมินผล มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกป และกิจกรรมการสรางสุขภาวะที่ดี และสรุปรายงานผลเสนอ
ผูบริหาร และนําขอมูลมาปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศในสถานที่ทํางานใหมีความสุข 

·   มีการสํารวจปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อประเมินและจัดทําแผนงานและ
แนวทางในการปรับปรุงปจจัยดังกลาวที่สอดคลองกับความตองการขององคการ

 
ใช

 
ไมใช

·   แสดงผลของการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่มีผลตอการทํางานของบุคลากร  
ใช

 
ไมใช

·   องคการมีสภาพแวดลอมในการทํางานดานสุขภาพ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยในการทํางานที่ดีและมีความเหมาะสม

 
ใช

 
ไมใช

·   แสดงใหเห็นวาการปรับสภาพแวดลอมในการทํางานมีสวนชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ที่ดีขึ้นของบุคลากร

 
ใช

 
ไมใช

    สคร.9 มีการประเมินความสุของคกร (Happinometer) ทุกป โดยในป 2560 มีคาเฉลี่ยความสุของคกรระดับ Happy รอยละ 66.74 
(สูงกวาคาเฉลี่ยความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข) แยกเปน ดานจิตวิญญาณดี รอยละ 74.10 ดานสุขภาพ
กายดี รอยละ 65.83 และดานผอนคลายดี รอยละ 61.78 มีผลการตรวจประเมินสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน ดานความปลอดภัยไดตาม
มาตรฐานทุกป บุคลากรทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพประจําป โดยมีการแจงผลการตรวจสุขภาพ และจัดใหไดรับคําแนะนําและตรวจ
รักษาจากแพทย มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมตอการดําเนินงานของบุคลากร มีระบบรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยมีขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติและซักซอมการตอบโตการระบาดของโรคและภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation: LA) มีแผนบริหาร
ความตอเนื่องขององคกร (Business Continuity Plan: BCP) ทาํใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงตอการสัมผัส
เชื้อโรคและปจจัยเสี่ยงในการดําเนินงาน สงผลถึงการปฏิบัติงานที่มีประสืทธิภาพ และผลงานที่ดีขึ้น มีการสรางผลิตภัณฑทางวิชาการ
และนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น

    สคร.9 ผานการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน (Healthy Workplace) ระดับดีเดน จากกรมอนามัย ในป 2554
 (ระดับดีมากติดตอกัน 5 ป 2548-2552) และมีการดําเนินการตามเกณฑและตรวจประเมินภายในหนวยงาน เพื่อรักษามาตรฐานการ
ดําเนินงานทุกป รวมทั้งมีสํารวจสภาพแวดลอมในการทํางาน (Happinometer) ในป 2560 พบวา บุคลากรสคร.9 มีความพึงพอใจตอ
การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน รอยละ 64.14 นอยกวาป 2559 (รอยละ 93.01) และป 2558 (รอยละ 75.02) โดยมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน Big Cleaning Day จัดสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน 5 ส. รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย
และออกกําลังกายทุกวันศุกร การปรับภูมิทัศน รอบสํานักงาน เปนตน ซึ่งมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน สรปุรายงานเสนอผูบริหาร
 และประเมินผลเพื่อปรับปรุงตอไป

HR2 สวนราชการมีการดูแลปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทํางาน
ของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปจจัยดังกลาว

5.0000

D
(0.3)

R/I
(0.3)

คะแนน 5.0000

คะแนน



หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

่
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·   มีแนวทางวิธีการในการคนหาและวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากร  
ใช

 
ไมใช

·   แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะหและสรางความผูกพันของบุคลากรใน
แตละกลุมบุคลากร

 
ใช

 
ไมใช

·   แสดงผลของการสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นในสวนราชการ  
ใช

 
ไมใช

·   มีวิธีการที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรแตละกลุมในการสรางใหเกิดความผูกพันตอองคการ  
ใช

 
ไมใช

·   แสดงใหเห็นวาผลจากการสรางความผูกพันชวยสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ

 
ใช

 
ไมใช

·   บุคลากรมีความมุงมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ  
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีการประเมินความสุของคกรออนไลน (Happinometer) และสํารวจความผูกพันของบุคลากร เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหปจจัย
ที่มีผลตอความสุข ความผูกพันของบุคลากร แลวนําขอมูลมาจัดทําแผนเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร ที่เหมาะสมสําหรับบุคลากร
แตละกลุม มีการสื่อสารแผนการดําเนินงานใหบุคลากรทราบ ดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร และสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอผูบริหาร เพื่อนําไปจัดทําแผนปรับปรุงและสรางความผูกพันในป 2561 ดังนี้
     1. กําหนดนโยบายองคกรสรางสุข 
     2. จัดตั้งทีมสรางสุขในองคกร จากการมีสวนรวมของทุกกลุม
     3. วางแผนกิจกรรมจากการสํารวจ
     4. สื่อสาร สรางการรับรูภายในองคกร

     คณะทํางานสรางองคกรแหงความสุข (Happy workplace) สคร.9 มีการประชุมวางแผนสรางเสริมความผูกพันของบุคลากร 
ประกอบดวย 1. การสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 2. การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 3. การปรับปรุงพัฒนาระบบ
สวัสดิการ  เพื่อสรางความผูกพันและสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากรของหนวยงาน ตามคานิยมองคกร MOPH สมรรถนะหลักของ
บุคลากร (ISMART) อัตลักษณองคกร “ทีมงานเข็มแข็ง แบงปนน้ําใจ เรียนรูสิ่งใหม รักในองคกร” และวัฒนธรรมองคกร “เคารพผูอาวุโส 
เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกยองชมเชยผูอื่น” เพื่อใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  อีกทั้งยัง
เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจ เสริมสรางสัมพันธภาพที่
ดีของบุคลากร สรางความมุงมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากผลการประเมินป 2560 พบวา บุคลากรมีความ
ผูกพันตอองคกร รอยละ 72.17 สงผลใหสคร.9 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงาน อยูในระดับสูงทุกป มีการบูรณาการ

โ  ั  ใ ไ  ั ป  ี ั ั  ั ี่ ่ ึ้   ื่

    สคร.9 มีการสํารวจความผูกพันของบุคลากรทุกป แลวนําขอมูลมาวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากร จัดทําแผนสราง
ความผูกพันของบุคลากร สื่อสารใหบุคลากรทราบ ดําเนินการตามแผนสรางเสริมความผูกพัน และสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งผลการ
ประเมินความสุของคกร (Happinometer) ป 2560 พบวา คาเฉลี่ยความสุของคกร ระดับ Happy รอยละ 66.74 ซึ่งระดับ Happy ทุกดาน
 เรียงลําดับนอยไปมาก ดังนี้ ดานสุขภาพเงินด ีรอยละ 50.29 รองลงมาคือ ดานผอนคลายดี รอยละ 61.78 ดานสุขภาพกายดี รอยละ 
65.83 ดานใฝรูดี รอยละ 67.17 ดานสังคม รอยละ 67.7 ดานการงานดี 69.01 ดานน้ําใจดี รอยละ 70.93 ดานครอบครัวดี รอยละ 73.84
 และดานจิตวิญญาณดี รอยละ 74.10  และภาพรวมของความผูกพันตอองคกร รอยละ 72.17 

    * รูปแบบกิจกรรมสรางเสริมความผูกพันในองคกรยังขาดความหลากหลาย เฉพาะกลุม และมีชวงเวลาจํากัด

สวนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการ
และตัววัดที่ใชในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มี
ความแตกตางกันในแตละกลุมของบุคลากร

HR3 A
(0.4)

D
(0.3)

R/I
(0.3)

·   มีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององคการและความสําเร็จของสวนราชการ  
ใช

 
ไมใช

·   มีการวิเคราะหความตองการขององคการในดานศักยภาพของบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อรองรับความตองการขององคการในปจจุบันและ
อนาคต

 
ใช

 
ไมใช

·   แสดงแนวทางและวิธีการสรางระบบการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากรที่สอดคลองกับ
ความตองการขององคการ

 
ใช

 
ไมใช

·   แสดงแนวทางและวิธีการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
เรียนรูและการพัฒนา

 
ใช

 
ไมใช

·    มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางและวิธีการในการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับ
กลุมบุคลากรแตละกลุม

 
ใช

 
ไมใช

·   การนําผลของการประเมินไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร  
ใช

 
ไมใช

·   การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานไดอยางเตม็ที่  
ใช

 
ไมใช

·   บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับความตองการขององคการและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

 
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีการประเมินสมรรถนะบุคลากร ในระดับสูงกวาสมรรถนะที่คาดหวัง เพื่อนําผลการประเมินไปวางแผนการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน กําหนดวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น (Successor) และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่สอดคลองบทบาทภารกิจตามสมรรถนะหลักขององคกร เชน การวิจัย R2R การดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(Incident Command System: ICS) การพัฒนาความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค (Revitalizing Disease Control Program: 
RDCP) การสรางนวัตกรรม องคความรู ที่ตอบสนองตอความตองการขององคกร และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

    สคร.9 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (PMS) (รอบ 6, 12 เดือน) และนําผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ไป
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ทั้งในสวนของการพัฒนาและการปรับปรุง (ปด GAP) 
รวมทั้งแผนพัฒนาที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุม เชน แผนพัฒนาบุคลากรใหม และ Succession plan  มีการกําหนดวิธีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุม เชน การเรียนรูดวยตนเอง E-Learning การอบรม การเรียนรูในงาน การมอบหมายงาน เปนตน มีการกํากับ
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร โดยผูบังคับบัญชา และงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุมพัฒนาองคกร สคร.9 โดยมีการรายงานผลตาม
แบบฟอรมติดตามผลการพัฒนาบุคลากร สรุปรายงานเสนอผูบริหาร และนําไปจัดทําแผนพัฒนาและการปรับปรุง (ปด GAP) และ
เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ตามรอบการประเมินตอไป

     กลุมพัฒนาองคกร สคร.9 มีการสํารวจความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร (Need Assessment) เพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดตามยุทธศาสตรและเตรียมพรอมการดําเนนิงานในอนาคต โดยผูบังคับบัญชากําหนดหัวขอการพัฒนา วิธีการพัฒนา และ
ระยะเวลาการพัฒนาของบุคลากรใตบังคับบัญชา ตามบทบาทหนาที่และสมรรถนะของบุคลากร เพื่อปด GAP ตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มีการวิเคราะหความตองการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 รวมพิจารณาอนุมัติ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เชน แผนพัฒนารายบุคคล 
แผนพัฒนาบุคลากรใหม Succession plan และสื่อสารใหบุคลากรทราบ มีการพัฒนาสมรรถนะตามแผน รายงานผลการพัฒนาเสนอ
ผูบังคบับัญชา มีการประเมินผลการพัฒนา และสรุปรายงานเสนอผูบริหารรับทราบ 
     ตัวอยางเชน การดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) มีการพัฒนาบุคลากร สคร.9 ทุกคน ใน
หลักสูตรโครงการอบรมระบบบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Incident Command System: ICS) การพัฒนา
บุคลากรดานการสอบสวนโรค การอบรมตามบทบาทหนาที่ในแผน BCP สําหรับกลุมภารกิจกําลังคนใน EOC เปนตน เพื่อใหบุคลากรมี
ความพรอมในการดําเนินงาน การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เรียนรูการดําเนินงาน ฝกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปบทเรียน
การดําเนินงาน เพื่อทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานตอไป

หลายโครงการ เชน พิษสุนัขบา EOC พยาธิใบไมตับ เปนตน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการและนวัตกรรมทีเพิมขึนอยางตอเนือง
 โดยนําผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ และผลงานเดน ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุมงาน ตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และของบุคคล (PMS) เพื่อเชื่อมโยงแรงจูงใจในการทํางานตอไป

A
(0.4)

สวนราชการมีการจัดทําระบบการเรียนรูและการพัฒนาที่
สนับสนุนความตองการของสวนราชการและการพัฒนา
ตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการเรียนรูและการพัฒนา

R/I
(0.3)

4.4000
HR4

D/L
(0.3)

คะแนน 5.0000

คะแนน



หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

่
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คะแนนรวม 4.8500



·    มีการกําหนดผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคการที่มีความ
สอดคลองกับพันธกิจ ยุทธศาสตร และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียที่สําคัญ

 
ใช

 
ไมใช

·    แนวทางและวิธีการในการกําหนดขอกําหนดที่สําคัญของผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการทํางานที่สําคัญของสวนราชการ

 
ใช

 
ไมใช

·    มีแนวทางและวิธีการในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญขององคการ

 
ใช

 
ไมใช

D/R/I
(0.6)

·     มีขอกําหนดที่สําคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางานที่สําคัญของ
องคการ

 
ใช

 
ไมใช

     คณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ สคร.9 มีการประชุมเพือระบุขอกําหนดที่สําคัญของผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญขององคกร ประกอบดวย
     1. กระบวนการสรางคุณคา 8 กระบวนการ ไดแก 1)พัฒนาเครือขาย 2)บังคับใชกฎหมาย 3)วิจัยและพัฒนาองคความรู 4)พัฒนา
รูปแบบบริการเฉพาะดาน 5)ถายทอดความรูโรคและภัยสุขภาพ 6)สื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียงโรคและภัยสุขภาพ 7)
พัฒนาขาวกรองและการพยากรณโรคและภัยสุขภาพ 8)เตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
     2. กระบวนการสนับสนุน 6 กระบวนการ ไดแก 1)กํากับ ติดตาม ประเมินผล 2)บริหารทั่วไป 3)บริหารจัดการองคกร 4)พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 5)พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 6)จัดการความรู 
    โดยมีการระบุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ไดแก 1)เฝาระวัง เชน มีขอมูลครบถวนถูกตองทันเวลา ความแมนยําของการ
พยากรณ 2)ปองกัน เชน มาตรการเชิงรุกที่เหมาะสมกับเหตุการณ การสื่อสารความเสี่ยงที่ครอบคลุม 3)ควบคุมโรค เชน การบังคับใช
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการรวมกับเครือขาย เปนตน

·    การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางานเปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญ   

หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ

สวนราชการมีการกําหนดขอกําหนดที่สําคัญของผลผลิต 
การบริการ และกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมถึงมีวิธีการ
ออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางานให
เปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญทั้งหมด

A
(0.4)

คําอธิบายผลการดําเนินการ

    คณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ สคร.9 มีการทบทวนลักษณะสําคัญขององคการ สายโซแหงคุณคา (Value Chain) 
โดยมีการกําหนดผลิตภัณฑ (หลัก, วิชาการ, อื่นๆ) การบริการ และกระบวนการ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการสรางคุณคา โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน 
เปาประสงค พันธกิจยุทธศาสตร  หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและความโปรงใสในองคกร รวมทั้งใชขอมูลความตองการ ความ
คาดหวังของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย และผลลัพธการดําเนินการขององคกร สอดคลองตามนโยบายและสายโซแหงคุณคา (Value 
Chain) ซึ่งมีการออกแบบกระบวนการใหสามารถผลิต สงมอบผลิตภัณฑและคุณคาไดตามที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดคุณภาพในการเฝาระวัง
 ปองกัน ควบคุมโรคในพื้นที่  สอดคลองกับความสามารถและทรัพยากรขององคกร สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน ทําใหเกิดผลลัพธ (Outcome) ของการปฏิบัติงานตามพันธกิจคือ ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตายในกลุมเปาหมายในพื้นที่
     ผูรับผิดชอบระบบงานของสคร.9 นครราชสีมา รวมกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ ไดรวมกันออกแบบและกําหนดคุณภาพของการ
เฝาระวังปองกันและการควบคุมโรค มีการจัดทําขอกําหนดของระบบงานหลกัขององคกร ที่ชวยผลักดันใหเกิดกลไกการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยใชขอมูลความตองการและความคาดหวังของลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคกร จากการประชุมรับฟง
ความเห็น ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และผลลัพธการดําเนินงาน เชน ผลความพึงพอใจ รวมกับขอกําหนดมาตรฐานตางๆ ในการจัดทํา
ขอกําหนดที่สําคัญของผลิตภัณฑ และกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกร

     สคร.9 มีผูรับผิดชอบผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการทํางานขององคกร เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการทํางานให
่

รหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการ

PM1

ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

PM5PM4PM3PM2PM1กดปุมรหัส

ใช ไมใช

·   แสดงใหเห็นวาการออกแบบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการลดรอบ
ระยะเวลา การลดตนทุน รวมทั้งมีความสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย

 
ใช

 
ไมใช

·    มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สอดคลองกับผลผลิต การ
บริการ และกระบวนการที่ไดออกแบบไว

 
ใช

 
ไมใช

·    มีระบบในการควบคุมและติดตามกระบวนการ และกําหนดตัวชี้วัดใหเปนไปตาม
ขอกําหนดที่สําคัญ

 
ใช

 
ไมใช

·    การสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบเพื่อปฏิบัติ  
ใช

 
ไมใช

·    มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการที่ไดออกแบบไว  
ใช

 
ไมใช

·    การทบทวนผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของกระบวนการ เพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงกระบวนการ

 
ใช

 
ไมใช

สวนราชการมีการปฏิบัติงานของกระบวนการที่เปนไปตาม
ขอกําหนดที่สําคัญ มีการกําหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินการที่สําคัญของกระบวนการที่สวนราชการใชในการ
ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผล
การดําเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่สง
มอบ

A
(0.4)

เปนไปตามขอกําหนดที่กําหนดไว เชน กระบวนการพัฒนาระบบขาวกรองและภัยสุขภาพ โดยกลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง 
กระบวนการวิจัยและพัฒนาองคความรู โดยกลุมพัฒนาวิชาการ เปนผูรับผิดชอบ โดยมีการประชุมเพื่อกํากับ ติดตาม ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการออกแบบผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการทํางาน เชน ผลลัพธของกระบวนการทํางาน การลดเวลา 
ลดตนทุน สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนตน เพื่อใหมีการออกแบบผลิตภัณฑ บริการ และ
กระบวนการทํางานใหเปนไปตามขอกําหนดที่กําหนดไว

     สคร.9 นครราชสีมา มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกร เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกกระบวนการทํางาน เชน 
     1. กระบวนการพัฒนาเครือขาย มีแนวทางการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน / มีตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่นมีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
     2. กระบวนการวิจัยและพัฒนาองคความรู มีกระบวนการผลิตผลติภัณฑทางวิชาการ / มีตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑเพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
     3. กระบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะดาน มีขั้นตอนการใหบริการมาลาเรียคลินิก และกระบวนการถายทอดความรูโรคและภัย
สุขภาพ  / มีตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
     4. กระบวนการเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน มีคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข / มีตัวชี้วัด 1.2.3 ระดับความสําเร็จของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สํานักงานปองกันควบคุมโรค

     มีการถายทอดตัวชี้วัดไปยังกลุมงานที่รับผิดชอบ และถายระดับลงสูบุคคล มีการรายงานผลผานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 
(EstimatesSM) และมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานทุกไตรมาส มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียน เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป สงผลใหการดําเนินงานมีคุณภาพไดมาตรฐาน เกิดผลลัพธไดตามเปาหมายที่กําหนด
 สามารถนําไปใชกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานโครงการ มาตรฐาน มาตรการ และขยายผลการดําเนินงานไปยังพื้นที่อื่นไดตอไป

     สคร.9 นํามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) และคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่
จัดทําขึ้นเองและที่ไดรับการถายทอดจากกรมควบคุมโรค ไปสื่อสารภายในหนวยงานเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ และสื่อสารไปยัง
หนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ผานชองทางตางๆ ไดแก หนังสอืราชการ โทรศัพท โทรสาร 
เว็บไซตสคร.9 Social media การฝกอบรม การประชุมชี้แจง การนําเสนอผลงานวิชาการ คณะกรรมการ ผูประสานจังหวัด เปนตน 
     มีการนิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานเพื่อใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงาน และแนวทางที่ได
กําหนดและถายทอดไว เชน การประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน การนําขอมูลจากการเฝาระวังทางระบาดวิทยามาวิเคราะห
เพื่อทราบสถานการณและพยากรณแนวโนมของการเกิดโรคที่เปนปญหาในพื้นที่ มาตรการชุมชนเพื่อปองกันเด็กจมน้ํา และการตั้งดาน
ชุมชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปนตน และมีการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 
(EstimatesSM) ทุกไตรมาส การประชุมผูบริหารสคร.9 ทุกเดือน และสรุปเสนอผูบริหาร 
     มีการนําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานและบทสรุปการดําเนินงานตัวชี้วัด มาประชุมทบทวนผลการดําเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สรุปบทเรียน วิเคราะหปญหาอุปสรรคและนําขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการและกําหนดเปนแนวทางการดําเนนิงานตอไป 

     *** ยังไมมีการกําหนดตัวชี้วัดแตละกระบวนการ (Lead Indicator) ซึ่งกําหนดมาจากขอกําหนดที่สําคัญ หรือ การกํากับองคการ 4 
ดาน หรือความสําเร็จของกระบวนการ เปนตน

PM2

D/L
(0.3)

คะแนน 5.0000



หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ

่

คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

PM5PM4PM3PM2PM1กดปุมรหัส

R/I
(0.3)

·    แสดงความเชื่อมโยงของผลตัวชี้วัดกระบวนการกับผลการดําเนินงานและ
คุณภาพของผลผลิตและการบริการที่สงมอบ

 
ใช

 
ไมใช

     คณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ สคร.9 มีการกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สําคัญขององคกร ที่สอดคลองกับ
คุณภาพผลิตภัณฑ บริการ และผลลัพธขององคกร เพื่อใหสามารถผลิตและสงมอบผลิตภัณฑบริการที่ตรงตามที่กําหนดไว สอดคลองกับ
ความสามารถและทรัพยากรขององคกร สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน สงผลใหเกิดผลลัพธการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจคือ ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตายในกลุมเปาหมาย 
     ตัวอยางเชน กระบวนการวิจัยและพัฒนาองคความรู โดยวารสารวิชาการ สคร.9 ผานการรับรองคุณภาพของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) ในป 2555 เพื่อใหมีมาตรฐานและความนาเชื่อถือ ซึ่งกลุมลูกคาหรือกลุม
ผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน สูงกวาเกณฑมาตรฐานทุกป (รอยละ 80) ในป 2556 รอยละ 90.80 / ป
 2557 รอยละ 93.00 / ป 2558 รอยละ 88.93 / ป 2559 รอยละ 95.02 / ป 2560 รอยละ 97.60  ซึ่งจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑของ
หนวยงานใหไดตามองคประกอบมาตรฐานตามแนวทางของกรมควบคุมโรค และตามความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอไป

A
(0.4)

·    แนวทางและวิธีการที่สวนราชการใชในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลด
ขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา และการสูญเสียของกระบวนการ

 
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 กําหนดใหมีกลุมงานที่รับผิดชอบกระบวนการทํางานที่ชัดเจนตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบ มีการประชุมใหความรูในการจัดทํา
กระบวนการทํางานขององคกรที่ไดมาตรฐาน มีการกําหนดขอกําหนดที่สําคัญ จุดควบคุมของกระบวนการทํางาน และตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินการที่สําคัญของกระบวนการทํางาน เพื่อใชในการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เปดโอกาสใหบุคลากรทุก
ระดับและหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรงุกระบวนการ หัวหนากลุมงานมีการควบคุม กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานของทุกกระบวนการอยางตอเนื่อง การตรวจสอบภายใน การประชุมผูบริหารสคร.9 (ทุกเดือน) และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อนําขอมูลสารสนเทศที่ไดมาทบทวนกระบวนการ ลดขอผิดพลาดในการทํางาน ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน โดยใช
วงจร PDCA และการจัดการความรู (KM) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทํางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด

·    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ  
ใช

 
ไมใช

โ / ิ ใ ป ั ป ( ั  ี่ไ ป ั ป )

    สคร.9 มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานตางๆ โดยนําวงจร PDCA และการจัดการความรู (KM) รวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 มาเปนกรอบแนวคิดในการควบคุมและปรับปรุงระบบงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูรับผิดชอบ
ระบบงานจะมีการทบทวนขั้นตอนการทํางาน ระยะเวลา ทรัพยากรและผลลัพธตามมาตรฐานทุกป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หากพบ
ขั้นตอนที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน จะมีการลดหรือรวมขั้นตอน และนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทํางาน มีการสื่อสารถายทอดใหผูที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ มีการประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ กําหนดแนวทางการแกไขปญหา
รวมกัน เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานใหไดตามมาตรฐาน

ั  ช ี  โ  ิ  ส ส (EOC) ส 9 ชสี ี ั ป ช

สวนราชการมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อ
ปรับปรุงผลผลิต การบริการ และผลการดําเนินการ การลด
ความผิดพลาด การทํางานซ้ํา และความสูญเสียของ
กระบวนการ

D/L
(0.3)

4.6000
PM3

คะแนน

·    โครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ (ยกตัวอยางกระบวนการทีไดปรับปรุง)
ใช

 
ไมใช

·    แสดงใหเห็นผลการดําเนินการของกระบวนการมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยมีการรวบรวม
สารสนเทศของกระบวนการอยางเปนระบบ

 
ใช

 
ไมใช

·    นําสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ  
ใช

 
ไมใช

·    แสดงใหเห็นถึงการลดความผิดพลาด การทํางานซ้ํา และความสูญเสียของ
กระบวนการ

 
ใช

 
ไมใช

·    มีการประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ตามพันธกิจที่สําคัญขององคการ

 
ใช

 
ไมใช

·    แสดงแผนการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหการทํางานเปนไป
อยางตอเนื่อง

 
ใช

 
ไมใช

·    การสื่อสารและซักซอมใหผูที่เกี่ยวของรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ  
ใช

 
ไมใช

·    มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนใหมีความเหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ  
ใช

 
ไมใช

    ตัวอยางเชน คณะกรรมการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสขุ (EOC) สคร.9 นครราชสีมา มีการจัดประชุม
เพื่อทบทวนกระบวนการเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทุกป มีการปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องขององคกร (Business Continuity
 Plan: BCP) สื่อสารถายทอดใหบุคลากรและหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของทราบ มีการเตรียมความพรอม War room การสื่อสารกับ
กรมควบคุมโรคผานระบบ VDO Conference Web Conference จัดซอมแผนรวมกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประเมินผล และสรุปบทเรียนการดําเนินงาน เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานตอไป
     สคร.9 นครราชสีมา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการทํางาน โดยใชขอมูลสารสนเทศจากระบบบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร (EstimatesSM) และผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ พบวา มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น เชน
     1. กระบวนการวิจัยและพัฒนาองคความรู ลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑเพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพมีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑของหนวยงาน สูงขึ้น (ป 2557 รอยละ 93.00 / ป 2559 รอยละ 95.02 / ป 2560 รอยละ 97.60)
     2. กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียงโรคและภัยสุขภาพ ประชาชนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการ
สื่อสารความเสี่ยง สูงขึ้น (ป 2559 รอยละ 90.80 / ป 2560 รอยละ 95)

     ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางานของสคร.9 นําขอมูลความตองการและความคาดหวังของลูกคา ผูมีสวนไดเสีย จากการประชุมรับฟง
ความเห็น แบบสอบถาม ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ผลลัพธการดําเนินงาน และผลประเมินความพึงพอใจ รวมกับขอกําหนดมาตรฐานตางๆ
 มาใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ซึ่งผลการประเมินพบวา สามารถลดความผิดพลาด การทํางานซ้ํา และลดความสูญเสียของ
กระบวนการได

     สคร.9 มีการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องขององคกร (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงในการเกิด
โรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเปนขอมูลสําหรับการเตรียมความพรอมในการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข โดยการระดมความเห็นของผูเกี่ยวของหลายภาคสวน ไดแก สาธารณสุข ปศุสัตว มหาดไทย มีการบงชี้ความเสี่ยง (Risk 
identification) โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญ ครอบคลุมทั้งโรคระบาดในคน สาธารณภัย (รวมภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ สารเคมี) และโรค
ระบาดในสัตว ที่มีแนวโนมหรือคาดการณวาจะเกิดในอนาคต แลวนํามาประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยเรียงลําดับตามคา
คะแนนความเสี่ยงที่ได มีการประเมินผลความเสี่ยง (Risk evaluation) มีการปรับปรุงและทบทวนเอกสารทุกป และเผยแพรแกบุคลากร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     มีการวิเคราะหผลกระทบขององคกรในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตางๆ ระบุความเสี่ยง 
ผลกระทบ และระยะเวลาที่ภารกิจที่ไดรับผลกระทบสามารถหยุดดําเนินการได เพื่อนํามาวางแผนการดําเนินการตอบสนองเหตุการณ/
แผนประคองกิจการ ใหหนวยงานสามารถดําเนินงานได ภายใตสถานการณการระบาดโรคและภัยสุขภาพ 3 ระยะคือ ระยะกอนเกิด
เหตุการณ ระยะเกิดเหตุการณ และระยะหลังเกิดเหตุการณ

R/I
(0.3)

คะแนน 5.0000

     สคร.9 มีการสื่อสารแผนการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน แผนบริหารความตอเนื่องขององคกร (Business 
Continuity Plan: BCP) ใหบุคลากรภายในหนวยงานและหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของทราบ ผานทางหนังสือราชการ การประชุมชี้แจง
 ผานระบบ VDO Conference และ Socail Media มีการซอมแผนรวมกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของทุกป เชน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน มีการประเมินผลการซอมแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และสรุป
บทเรียนจากการดําเนนิงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางานแกไขปญหาในโอกาสตอไป โดยกําหนดใหมีการปรับปรุง
และทบทวนแผนทุกปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ

PM4 A
(0.4)

สวนราชการมีวิธีการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน ไดคํานึงถึงการปองกัน ความตอเนื่องของการ
ปฏิบัติการ และการทําใหคืนสูสภาพเดิม

D/L
(0.3)



หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ

่

คําอธิบายผลการดําเนินการรหัส แนวทางการดําเนินการ การดําเนินการประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

PM5PM4PM3PM2PM1กดปุมรหัส

R/I
(0.3)

·    แสดงใหเห็นความสามารถในการใหบริการอยางตอเนื่องของระบบปฏิบัติการ  
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีการจัดทํากระบวนการบริหารความตอเนื่องภารกิจ/แผนประคองกิจการ ตามแนวทางการปฏิบัติการบริหารความตอเนื่องใน
การดําเนินงานขององคกร (Business Continuity Management: BCM) ที่กรมควบคุมโรคกําหนด และตามมาตรฐานสากล ISO 
22301 เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจหลักขององคกรไดอยางตอเนื่อง เชน กรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ มีการทบทวนแผน
ประคองกิจการในกรณีการระบาดของโรค มีการปรับปรุงและทบทวนทุกปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีการสื่อสารเผยแพรแก
บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ และฝกซอมการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถใหบริการอยางตอเนื่อง

A
(0.4)

·    แสดงแนวทางและวิธีการในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดนวัตกรรมในสวน
ราชการ

 
ใช

 
ไมใช

     ผูบริหารสคร.9 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรม โดยการถายทอดนโยบายและสรางแรงจูงใจ กําหนดใหทุกกลุมงานมีการ
จัดทําผลิตภัณฑทางวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม และการสรางผลงานเดนของบุคลากร เชื่อมโยงกับการจัดสรรแรงจูงใจที่เหมาะสม เชน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การยกยองชมเชย การสนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานนวัตกรรม และการขยายผลนวัตกรรมไปใช
ในพื้นที่อื่นๆ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อสรางชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู การสรางทีม การเปนพี่เลี้ยง และสรางบรรยากาศ
ในการสรางนวัตกรรมใหขยายไปทั่วทั้งองคกร

D
(0.3)

·    การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรมในการทํางาน เพื่อสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิด
นวัตกรรมที่สามารถนํามาใชประโยชนไดในกระบวนการทํางาน

 
ใช

 
ไมใช

     สคร.9 มีการจัดเวที Show & Share ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อนําเสนอผลงาน นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการนําเสนอ
ผลงานในการประชุม และสัมมนาทางวิชาการระดับเขตและระดับประเทศ เชน สัมมนาวิชาการเขต 7,8,9,10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 
สัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ เปนตน มีการทบทวนและประเมินผลการนําองคความรู/นวัตกรรมไปใชในการทํางาน การ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานจนเกิดเปนนวัตกรรม เพื่อสรางบรรยากาศในการนําองคความรูหรือนวัตกรรมที่สรางใหม
แลวนําไปใชประโยชนในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียน และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานตอไป

·    เกิดนวัตกรรมที่สรางการเปลี่ยนแปลงการบริการและการปฏิบัติงานและเปน
ประโยชนตอองคการ

 
ใช

 
ไมใช

·    นวัตกรรมที่เกิดขึ้นตอบสนองตอการบรรลุยุทธศาสตรของสวนราชการ   

     สคร.9 มีผลงานนวัตกรรม (Innovation) วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ผลงานเดน (Good Practice) ที่ตอบสนองตอการ
บรรลุยุทธศาสตรของสวนราชการดานตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนางานที่มีประโยชนอยางตอเนื่อง จนสามารถสรางความเชื่อมั่นในการ
ทํางาน เชน
     1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ Lab ไดแก ผานการประเมินรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ (LA) ป 2556 
     2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย ไดแก พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ สคร.9 เขาสูฐานขอมูลศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI) ป 2555
     3. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในการควบคุมโรค ไดแก นวัตกรรมระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency online) 
นําเสนอในการประชุมวิชาการดาน ICT และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป 2556 , ผลงานนวัตกรรมดาน IT กรมควบคุมโรค

สวนราชการมีวิธีการในการพิจารณาโอกาสในการสรางให
เกิดนวัตกรรมที่สามารถนํามาใชประโยชนไดในกระบวนการ
ทํางาน

คะแนน 5.0000
PM5

R/I
(0.3)

ใช ไมใช

·    ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการบริการและการปฏิบัติงาน  
ใช

 
ไมใช

ุ ุ ุ , ุ
เรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลสคร.9 ดวยโปรแกรม UCHA ป 2557 (รองชนะเลิศอันดับ 1) และนําเสนอบูธผลงานเดน (Good 
Practice) ในงานสัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ ป 2559
     4. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝาระวัง เชน มาตรการดานชุมชน มาตรการการปองกันเด็กจมน้ํา การพยากรณโรค เครือขายการดําเนินงาน
ดีเดน การเฝาระวังและตอบโตขาวในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเปนผลงานที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับเขตและระดับชาติ 
     5. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรและนวัตกรรม ไดแก รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (TPSA) ป 2559 เรื่อง อุปกรณลดฝุน: 
นวัตกรรมการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหิน ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศระดับดีเดน (Best Practice)
     ซึ่งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการบริการและการปฏิบัติงาน เชน ลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน ผานเกณฑมาตรฐานและสูงขึ้นทุกป

5.0000
คะแนนรวม 4.9200
คะแนน



ผลงาน
1 2 3 4 5

●
RM 1 65 70 75 80 85 %

●
RM 2 65 70 75 80 85 %

●

0.00 0.00 

1 2 3 4 5

RM 3 65 70 75 80 85 %

●
%

0.00 0.00 

1 2 3 4 5

●
RM 4 60 70 80 90 100 %

●
RM 5 60 70 80 90 100 %

●
%

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสรางความผูกพันของบุคลากร

 ผลลัพธการดําเนินการดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ

 ผลลัพธการดําเนินการดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ

รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการมิติดาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ (Results)
เกณฑการใหคะแนน คะแนน

7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
ตัวชี้วัดผลลัพธ



ผลงาน
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ (Results)

เกณฑการใหคะแนน คะแนนตัวชี้วัดผลลัพธ
0.00 0.00  ผลลัพธการดําเนินการดานการมุงเนนบุคลากร



ผลงาน
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ (Results)

เกณฑการใหคะแนน คะแนนตัวชี้วัดผลลัพธ
1 2 3 4 5

●
RM 6 1 2 3 4 5 %

●
RM 7 65 70 75 80 85 %

●
%

0.00 0.00 

1 2 3 4 5

●
RM 8 80 85 90 95 100 %

●
%

0.00 0.00 

1 2 3 4 5

●
RM 9 65 70 75 80 85 %

●
RM 10 80 85 90 95 100 %

●
%

0.00 0.00 

7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ
รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่สําคัญ

รอยละความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 

 ผลลัพธการดําเนินการดานประสิทธิผลของกระบวนการ

 ผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต

 ผลลัพธการดําเนินการดานการนําองคการ และการกํากับดูแลสวนราชการ

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการ และการกํากับดูแลสวนราชการ
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA)

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคการของผูบริหาร



ผลงาน
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ (Results)

เกณฑการใหคะแนน คะแนนตัวชี้วัดผลลัพธ
0.00คะแนนเฉลี่ยผลลัพธการดําเนินการ คะแนนรวม 0.00 



สรุปผลคะแนนการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา  ปงบประมาณ 2561

หมวด 1 การนาํองคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

0%
20%
40%
60%
80%
100%

LD SP CS IT HR PM RM

98% 94% 94% 89% 97% 98%

0%

คะแนนภาพรวมรายหมวด

0%

20%
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100%

LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 คะแนนรวม

100% 100% 100%
88%

100% 98%
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20%
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80%

100%

SP1 SP2 SP3 SP4 คะแนนรวม

100%
77%

100% 100% 94%

0%
20%
40%
60%
80%
100%

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 คะแนนรวม

100% 92%
76%

100% 100% 94%

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IT1 IT2 IT3 IT4 คะแนนรวม

68%

100% 100%
88% 89%

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HR1 HR2 HR3 HR4 คะแนนรวม

100% 100%
88%

100% 97%

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 คะแนนรวม

100% 92% 100% 100% 100% 98%

หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%

90%

100%

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 คะแนนเฉลี่ย

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ (Results)


