
รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ครั้งท่ี 3/2561 
วันที ่29 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชมุชั้น 3 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
***************************** 

 

รายชื่อคณะทาํงานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ที่เข้าร่วมประชุม  
หมวด 1 การนําองค์การ 
1. นายอภิรัตน์ โสกําปัง             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    ประธาน 
2. นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายบัณฑิต  วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายวิเศษ  วริศรางกูล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายนิยม ไกยปุย นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
7. พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการ 
8. นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
1. ดร.บัณฑิต  วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธาน 
2. นางลักลีน วรรณประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
3. นางสมร นุ่มผ่อง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
4. นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
หมวด 4 การวัด การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
1. นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธาน                                   
2. นายภัทร สว่างดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
3. นางปาริชาติ จิตกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตรี นุแรมรัมย์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
5. นายจิระเดช พลสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
6. นายประวิทย์ ลายจันทึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการและเลขานุการ 
หมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบปฏิบัติการ 
1. พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการ 
2. นางสาวจันทรา กฤษณสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
3. นางสาวศศิพร บวบขม   นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 
4. นายจิระเดช พลสวัสด์ิ   เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์                 กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวนันท์นภัส สุขใจ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะทาํงานทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นางนันทนา แต้ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ (หมวด 1) 
2. นางกัลยาณี จันธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ (หมวด 1) 
3. นางปนัดดา ไชยชมภู            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ (หมวด 1) 
4. นางเบญจมาศ อุนรัตน์              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   กรรมการ (หมวด 1) 
5. นายเดชาธร วงศ์หิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ (หมวด 1) 
6. นายเสวียน  คําหอม  นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ  กรรมการ (หมวด 1) ประธาน (หมวด 6) 
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7. นายดอกรัก ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส กรรมการ (หมวด 1) 
8. นายประดิษฐ์  บุญเอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ (หมวด 1) 
9. นายสุริยันต์ บุติมาลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส กรรมการ (หมวด 1) 
10. นายธีรศักด์ิ พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ (หมวด 4) 
11. นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรรมการ (หมวด 6) 
12. นายปราณ สุกุมลนันทน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ (หมวด 6) 
13. นางสาวอัจฉริยา มหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ (หมวด 6) 
14. นางสาวรัชนีกร คัชมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ (หมวด 6) 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางเปรมปรีด์ิ ชวนะนรเศรษฐ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
2. นางวิมลจันทร์ นาคจันทึก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
3. นางอรสา ลัดขุนทด เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
4. นางสาวนที ชาวนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
5. นางสาวพัชรภร คอนจํานง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หมายเหตุ: รายช่ือคณะทํางานเรียงตามหมวด 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร 
สคร.9 กล่าวถึง วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งน้ี เพ่ือดําเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1, 2, 4, 6 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยนางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์ 
1.1 ความก้าวหน้าการดําเนนิงานตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนนิการบริหาร
จัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด  
 ได้ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 – 3 แล้ว และกําลงัดําเนินการขั้นตอนที่ 4 (รอบ 9 เดือน) 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
1. แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 และทบทวน

ลักษณะสําคญัขององค์กร  
ภายใน 25 ธ.ค.  
(ส่ง 10 ธ.ค.2560)  

2. ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
3.1 ประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 26 ม.ค.2561 เพ่ือทบทวน Value Chain สคร.9 และจัดทําแผน
ปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6 รวม 18 กิจกรรม เสนอผอ.ลงนาม 

3.2 คัดเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (หมวด7) RM1-RM10 และเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ 
GAP ที่พบตามแผนปรับปรุงองค์กร รวม 15 ตัวช้ีวัด  

ภายใน 31 ม.ค.2561
(ส่ง 30 ม.ค.2561)  

4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) 
 

ภายใน 25 มิ.ย.2561 

5. สรุปผลลัพธ์ (หมวด 7) และสรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ภายใน 25 ก.ย.2561 
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1.2 ความก้าวหน้าการดําเนนิงานตามแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6 
หมวด ชื่อแผนปรับปรุง ตัวชี้วัด จํานวนกิจกรรม การดําเนินการ 

(รอบ 9 เดือน) ท้ังหมด ดําเนินการได้ 
(6 เดือน) 

1 การนําองค์การ  การปรับปรุงวิธีการในการ
กํากับดูแลองค์การท่ีดี ปี 
2561  

ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จการ
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน
ปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแล
องค์การท่ีดี (>85%)  

3 2 จัดทําแผนปรับปรุง
วิธีการในการกํากับดูแล
องค์การท่ีดี  

2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์  

การรวบรวมสารสนเทศท่ี
ใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์  

ร้อยละความครอบคลุม ถูกต้อง 
ทันสมัยของสารสนเทศที่ใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ 
(>85%)  

3 2 กําหนดสารสนเทศท่ีใช้
ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์  

3 การให้
ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  

พัฒนาการปรับปรุง
ผลผลิต บริการและด้าน
กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้โรคและภัยสุขภาพ 

ร้อยละความสําเร็จการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการ
ให้บริการ (>85%)  

3 2 วิเคราะห์และ
ดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงการให้บริการ 

4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้  

การจัดทําฐานข้อมูลผล
การดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี
สําคัญของหน่วยงาน  

ร้อยละความครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัยของข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
(>85%)  

3 2 คัดเลือกและรวบรวม
ข้อมูลผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  

5 การมุ่งเน้น
บุคลากร  

การสร้างเสริมความสุข 
ความผูกพันของบุคลากร
ทุกกลุ่ม  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนเสริมสร้าง
ความสุขความผูกพัน (100%)  

3 2 วิเคราะห์และ
ดําเนินการตามแผน
เสริมสร้างความสุข  

6 การมุ่งเน้น
ระบบการ
ปฏิบัติการ  

การทบทวนผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดของ
กระบวนการ และปรับปรุง
กระบวนการ  

ร้อยละความสําเร็จการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดของ
กระบวนการท่ีสําคัญ (>85%)  

3 2 ทบทวน ปรับปรุง และ
กําหนดตัวชี้วัดของ
กระบวนการ  

รวมกิจกรรมท่ีดําเนินการได้ 18 12 กิจกรรม (ร้อยละ 66.66) 
 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ 
 
วาระที่ 2 รับรองและติดตามรายงานการประชุมฯ วันที่ 26 มกราคม 2561 
2.1 ประเด็นสาํคัญในการประชุมคณะทํางานพัฒนาองคก์รและผลงานคุณภาพ วันที ่26 มกราคม 2561 
มีดังน้ี 

1) ทบทวน Value Chain ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย สคร.9 ปี 2561  
- ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หวัหน้ากลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล สคร.9 เสนอให้มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของทุกกลอ่ง  

2) จัดทําแผนปรบัปรุงองค์กร หมวด 1-6  
3) คัดเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (หมวด 7) RM1-RM10 และเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกับ GAP ที่พบตามแผน

ปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6 จาํนวน 5 ตัวช้ีวัด รวม 15 ตัวช้ีวัด 
 ที่ประชุม – มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ วันที่ 26 มกราคม 2561 
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2.2 ติดตามรายงานการประชุมฯ ดังน้ี 
1) คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 หมวดที่รับผิดชอบ ทบทวนแผนปรับปรุง

องค์กร หมวด 1-6 จํานวน 18 กิจกรรม เสนอผอ.ลงนาม วันที่ 30 มกราคม 2561 ดําเนินการตาม
แผนปรับปรุงองค์กร และรายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน  

2) รายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (หมวด 7) กรณีที่เป็นตัวช้ีวัดคํารับรองฯ ใช้ข้อมูลจากระบบ 
EstimatesSM และกลุ่มที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม ได้แก่ กุล่มแผนงานฯ กลุ่มสื่อสารฯ และกลุม่
พัฒนาองค์กร รายงานความก้าวหน้ารอบ 6, 9, 12 เดือน  

3) ทุกกลุ่มงานทบทวนและเพ่ิมเติมข้อมูล ได้แก่ การกํากับดูแลองค์การที่ดี (แผนปรับปรุงองค์กร 
หมวด 1) การวิเคราะห์สารสนเทศผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่สําคัญของหน่วยงานและใช้ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ (แผนปรบัปรุงองค์กร หมวด 2, 4) และการปรับปรุงกระบวนการ (แผน
ปรับปรุงองค์กร หมวด 6) ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดําเนินการแล้ว 

4) จัดประชุมเพ่ือดําเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1, 2, 4, 6) วันที่ 29 มีนาคม 2561 
 
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 จัดทําแผนปรับปรุงวิธกีารในการกํากับดูแลองค์การที่ดี สคร.9 นครราชสีมา ปี 2561 (ตามแผน
ปรับปรุงองค์กร หมวด 1 การนําองค์การ) กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองค์การที่ดี และ
ตัวช้ีวัดกิจกรรม 17 ตัวช้ีวัด (ตามเอกสาร: แผนปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองค์การที่ดี สคร.9 ปี 2561)  

1. การรายงานผลการดําเนินงาน (กิจกรรมและตัวช้ีวัด)  
- ตัวช้ีวัดที่เป็นคํารับรองฯ 8 ตัว ใช้ข้อมูลจากระบบ ESM กลุ่มงานไม่ต้องส่งรายงานให้ 
- ตัวช้ีวัดอ่ืนๆ ขอความร่วมมือกลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ กลุ่มห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค และกลุ่มพัฒนาองค์กร ดําเนินงานตามกิจกรรมและรายงาน
ผลการดําเนินงาน ภายในวันที่ 10 มถิุนายน และ 10 สิงหาคม 2561 

2. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการต่อไป  
- กลุ่มบริหารทั่วไป แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย กลุ่มบริหาร

ทั่วไป (หัวหน้ากลุ่มบริหาร และนิติกร) กลุม่พัฒนาภาคีเครือข่าย (แจ้งช่ือผู้รับผิดชอบ 1 
ท่าน) Cluster NATI (คุณชาลิดา) 

- กลุ่มพัฒนาองค์กร แต่งต้ังคณะกรรมการสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน และกําหนดเกณฑ์ 
(เมษายน 2561)  

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรสรา้งระบบ/แนวทาง/เทคนิค เพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ขวัญกําลังใจ และ
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเน่ือง เช่น การกําหนดเกณฑ์ การถ่ายทอดสื่อสารให้
ชัดเจนและล่วงหน้า 
 
3.2 คัดเลือก วิเคราะห์และรวบรวมสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร ์และฐานข้อมูลผลการ
ดําเนนิงานตัวชี้วัดที่สาํคัญของหน่วยงาน (ตามแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้) รวม 69 ตัวช้ีวัด (ตามเอกสาร: ผลการวิเคราะห์
สารสนเทศผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่สําคัญของหน่วยงานและใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย 

1. ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่สําคัญของหน่วยงาน ได้แก่ ผลปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการหน่วยงาน รวม 17 ตัวช้ีวัด 

2. สารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ รวม 52 ตัวช้ีวัด ได้แก่  
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2.1 ตัวช้ีวัด PA, ตรวจราชการ, Monitor, ยุทธศาสตร์เขต, แผน 20 ปี, โรค (11 ตัวช้ีวัด) 
2.2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กร (1 ตัวช้ีวัด) 
2.3 การกํากับดูแลองค์การทีดี่ (17 ตัวช้ีวัด) 
2.4 ผลลัพธ์การดําเนินงาน (PMQA หมวด 7) (15 ตัวช้ีวัด) 
2.5 ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการ (8 ตัวช้ีวัด) 

การดําเนินงานต่อไป  
1. จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สคร.9 เพ่ือ

ออกแบบฐานข้อมูลและรูปแบบการนําเสนอ 
2. ร่าง-สารสนเทศฯ ที่เว็บไซต์สคร.9 http://odpc9.ddc.moph.go.th/DPC5/data.htm 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ข้อเสนอการพัฒนาในปีต่อไป  

1. ให้มีการเก็บข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ TB EOC OV ด่านฯ  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
3.3 การปรบัปรุงกระบวนการ และคัดเลือกตัวชี้วัดของกระบวนการท่ีสําคัญของ สคร.9 ปี 2561 (ตาม
แผนปรับปรุงองค์กร 6 การมุง่เน้นระบบการปฏิบัติการ) (ตามเอกสาร: การทบทวนผลการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดของกระบวนการ และปรับปรุงกระบวนการ สคร.9 ปี 2561) 

คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 พิจารณาคัดเลือกกระบวนการท่ีจะนํามาวัด
ผลลัพธ์ PMQA หมวด 7 (RM 9 ร้อยละความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดของกระบวนการที่สําคัญ ร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน มีโอกาสความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการได้ครบถ้วนและบรรลุตัวช้ีวัด ได้แก่ 

1. กระบวนการสร้างคุณค่า คือ ตัวช้ีวัดคํารับรอง 1.2 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนให้จังหวัด
มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
เน่ืองจากเป็นภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค มีความร่วมมือจากทุกกลุ่มงาน และสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของหน่วยงานคือ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. กระบวนการสนับสนุน คือ ตัวช้ีวัดคํารับรอง 7. จํานวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงาน
สร้างใหม่แล้วได้นําไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
วาระที่ 4 เรื่องขอความร่วมมือ  
4.1 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน (รอบ 9 เดือน) ภายในวันที่ 10 มถิุนายน 
2561 (ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มพัฒนาองค์กรจัดส่งให้ ไฟล์เอกสารแนบ) 

ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.  
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์/ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพการประชุมคณะทาํงานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ สคร.9 ครั้งที่ 3/2561 

วันที ่29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 สคร.9 นครราชสีมา 
 

 

  
 

  
 
 
 

 



แผนปรบัปรงุวิธีการในการกํากับดแูลองค์การที่ดี สคร.9 นครราชสีมา ป ี2561 
(ประกาศกรมควบคุมโรค เรือ่ง นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) 

 
- วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองค์การที่ดี กําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม และติดตามประเมินผล 
- ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน/โครงการ : ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองค์การทีด่ี (เป้าหมายรอ้ยละ 85) 
- คําอธิบาย : ตัวชี้วัดตามแผนปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแลองค์การที่ดี สคร.9 ปี 2561 มีจํานวน 17 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

1.  ตัวชี้วัดคํารับรองฯ 8 ตัว สอดคล้องกับ PMQA หมวด 7 จํานวน 3 ตัว (7.6 RM10 , 7.3 RM5 และ 7.4 RM6) 
2.  ตัวชี้วัดกิจกรรม 9 ตัว สอดคล้องกับ PMQA หมวด 7 จํานวน 3 ตัว (7.2 ปิด GAP หมวด 3 , 7.6 ปิด GAP หมวด 2,4 และ 7.3 RM4) 

 
ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีการ

ในการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน) กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ กิจกรรมปรับปรงุ ตัวชี้วัด 
1. นโยบาย
ด้านรัฐ สังคม 
และ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 มุ่งมั่นพัฒนา 
ระบบ/กลไก/
เครือข่าย/นวัตกรรม 
การเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพดี 

1.1.1 พัฒนาองค์
ความรู้ วิจัย นวัตกรรม 
ระบบบริหารจัดการ 
ระบบพยากรณ์โรค 
รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน  

1. มาตรการพัฒนา
กลไก ตอบสนองกลไก
การเฝ้าระวัง 
ตอบสนองต่อโรคและ
ภัยสขุภาพในภาวะปกติ
และฉุกเฉิน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ (คําสั่งที่ 114/2560 
วันที่ 22 ธ.ค.2560) และ
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
เตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (EOC) สคร.9 
(คําสั่งที่ 90/2560 วันที่ 24 
ต.ค.2560) 
2. ถ่ายระดับตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์
วิชาการ วิจัย R2R และตัวชี้วัด 
EOC จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ (MOU) ทุกกลุ่มงาน 
(พ.ย.-ธ.ค.2560)  
3. ดําเนินการตามตัวชี้วัดและ
แผนการดําเนินงาน (3,6,9,12 
เดือน) 
4. ติดตามและประเมินผล (ก.ย.
2561)  

1. ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 2.1 ระดับ
ความสําเร็จของการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของหน่วยงาน 
(5 ขั้นตอน / พึงพอใจ >95%) 
 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 - 3  

(4 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 3 กิจกรรม

ร้อยละ 75) 

- ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 2 ขั้นตอน 
(ข้อมูลจาก ESM) 
 
 
 

-กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(งานวิจัย) 
 
 
 

2. ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.2 ระดับ
ความสําเร็จในการสนับสนุนให้
จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง (5 ขั้นตอน / 
>95% ของจังหวัด) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 - 3 

(4 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 3 กิจกรรม

ร้อยละ 75) 

- ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 3 ขั้นตอน 
(ข้อมูลจาก ESM) 
 

-กลุ่ม
ปฏิบัติการฯ 
-กลุ่มระบาด
วิทยาและ
ข่าวกรอง 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค.2561 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีการ
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ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน) กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ กิจกรรมปรับปรงุ ตัวชี้วัด 

 1.2 รักษา ส่งเสริม 
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการทํางาน 
ปลอดภัย และเกิด
ประโยชน์สูงสุด การใช้
ทรัพยากรในการ
ดําเนินงานอย่าง
ประหยัด และพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1.2.1 สนับสนุนให้
จัดการสิ่งแวดล้อมที่
สวยงาม ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสม มีความ
ปลอดภัย และพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
1.2.2 กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนด้านการ
ประหยัดพลังงานใน
องค์กร และการใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานที่คุ้มคา่ 
1.2.3 ควบคุม กํากับ 
ตรวจสอบ ระบบการ
กําจัดของเสียให้ได้
มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. มาตรการประหยัด
พลังงาน (ไฟฟ้า น้ํามัน 
กระดาษ) 
2. สถานที่ทํางานน่าอยู่
น่าทํางาน (Healthy 
workplace) สคร.9 
3. มาตรการจัดการกับ
วัตถุและของเสีย
อันตราย 

1. แต่งตั้งคณะทํางานด้านการ
ประหยัดทรัพยากร สคร.9 
(คําสั่งที่ 103/2560 วันที่ 28 
พ.ย.2560) 
2. วางแผน (ประชุม 21 ธ.ค.
2560) และกําหนดมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน สคร.9 สื่อสาร
แจ้งเวียน (29 ม.ค.2561) 
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
(รายงานทุกเดือน) 
4. สรุปผลการดําเนินงาน (ก.ย.
2561) 

3. ร้อยละการประหยัดพลังงาน 
(ไฟฟ้า น้ํามัน) ได้ลดลงจากค่า
มาตรฐานการใช้พลังงานของ
หน่วยงาน (EUI) (มากกว่าร้อยละ 
10) และมีการใช้กระดาษลดลง
จากปี 2560 (ร้อยละ 10) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 - 3 

(4 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 3 กิจกรรม

ร้อยละ 75) 

- ใช้ไฟฟ้าลดลงจาก
ค่า EUI ร้อยละ 
88.93 
- ใช้น้ํามันลดลงจาก
ค่า EUI ร้อยละ 
32.20 
- ใช้กระดาษลดลง
จาก ปี 2560 ร้อย
ละ 30.23 

-กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
-กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
 
 

1. ทบทวนคณะทํางาน (เม.ย.
2561) 
2. กําหนดเกณฑ์ สถานที่ทํางาน
น่าอยู่น่าทํางาน และ 5ส. (เม.ย.
2561) 
3. ประเมินสถานที่ทํางานน่าอยู่
น่าทํางาน (6 เดือนหลัง)  
4. ตรวจสมรรถภาพทางกาย เช่น
การมองเห็น การได้ยิน (6 เดือน
หลัง) 

4. สคร.9 เป็นสถานที่ทํางานน่า
อยู่น่าทํางาน (ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน) 
 
 
 

- กําลังดําเนินการ 
 

- กําลังดําเนินการ 
 

-กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
-กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
-กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(Cluster 
Env.Occ.) 

1. มีการจัดการกับวัตถุและของ
เสียอันตรายตามมาตรฐาน LA 
(Laboratory Accreditation) 
2. มีการบันทึกการทําลายวัตถุ
และของเสียอันตราย (ปิด GAP) 
3. มี SOP (6 เดือนหลัง) 

5. สคร.9 มีการจัดการกับวัตถุ
และของเสียอันตราย 
 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 - 2 

(3 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 2 กิจกรรม

ร้อยละ 66.66) 

มีการจัดการกับวัตถุ
และของเสียอันตราย
ได้ตามมาตรฐาน LA 

-กลุ่มห้อง 
ปฏิบัติการ
ทาง
การแพทย์
ด้านควบคุม
โรค 



  3 

ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีการ
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รับผิดชอบ กิจกรรมปรับปรงุ ตัวชี้วัด 

2. นโยบาย
ด้าน
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

2.1 มุ่งมั่นการ
ดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 
เป็นธรรมและเสมอภาค

2.1.1 พัฒนาระบบและ
คุณภาพการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง ทันต่อ
สถานการณ์ และได้
มาตรฐานสากล 
2.1.2 พัฒนาช่อง
ทางการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ และระบบ
จัดการข้อร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
ตามมาตรฐาน 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ (กลุ่มบริหาร
ทั่วไป, กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
, Cluster NATI) 
2. กําหนดช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ร้องเรียน
ด้วยตนเอง หนังสือ ระบบรับ
เรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และ 
Face book  
3. มี SOP เรื่องการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน (รอบ 6 เดือนหลัง) 
4. ตรวจสอบ และจัดการเรื่อง
ร้องเรียน (รายไตรมาส) 
5. ติดตามและประเมินผล (ราย
ไตรมาส) 

6. ร้อยละของจํานวนข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการดําเนินการ
จนยุติ (ร้อยละ 100) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 2, 4, 5 

(5 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 3 กิจกรรม

ร้อยละ 60) 

- มีข้อร้องเรียน 
จํานวน... เรื่อง ได้รับ
การดําเนินการจนยุติ
..... เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ... เรื่อง 
(ร้อยละ.....) 

-กลุ่มบริหาร
ทั่วไป (หน.
กลุ่มบริหารฯ 
และนิติกร)  
-กลุ่มพัฒนา
ภาคีเครือข่าย
(คุณ...) 
-Cluster 
NATI (คุณชา
ลิดา) 

2.1.3 สํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้
ในการปรับปรุงการ
ทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่าง
สม่ําเสมอ 

2. การประเมินความ
พึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. วิเคราะห์ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และกระบวนการ
ให้บริการของหน่วยงาน(ประชุม
กลุ่มระบาด, PHER, Cluster, 
ศตม. วันที่ 12 ธ.ค.2560) 
2. สํารวจความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ (การสอบสวนโรคพิษ
สุนัขบ้า จ.สุรินทร์ วันที่ 23 ม.ค.
2561 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 
93.2) 
3. วางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการ  

7. ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 2.2 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
งานบริการของหน่วยงาน 
(กระบวนการสอบสวนโรค) 
(ระดับ 5 / พึงพอใจ >85%) 
(หมวด 7 PMQA ข้อ 3. ผลลัพธ์ 
7.2 RM3) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 – 3 

(4 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 3 กิจกรรม

ร้อยละ 75) 
 

 

- ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 2 ขั้นตอน 
(ข้อมูลจาก ESM) 
 
 
 
 

-กลุ่มระบาด
ฯ 
(กระบวนการ
สอบสวนโรค) 
 
 
 

8. ร้อยละความสําเร็จการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการ
ให้บริการ ด้านกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ
(ร้อยละ 85)  

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 – 3  
(กิจกรรมที่ 1 - 2 
ดําเนินการในปี2560)

(4 กิจกรรม 

- ดําเนินการได้ตาม
แผนฯ ร้อยละ 100 
(ข้อมูลจากการ
รายงาน ของกลุ่ม
สื่อสารฯ) 

-กลุ่มสื่อสาร
ฯ (ถ่ายทอด
ความรู้) 
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- กระบวนการสอบสวนโรค 
มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการได้แก่ เครือข่าย SRRT 
อยากให้ สคร. ลงสอบสวนโรค
ด้วย ในทุกเหตุการณ์ที่รุนแรง มี
ผู้เสียชีวิต หรือเหตุการณ์ใหญ่ที่
กระทบกับคนหมู่มาก และต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมหลาย
หน่วยงานในการแก้ไขปัญหา 
ควบคุมโรค และทําให้กลับคืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว 

- กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้โรคและภัยสุขภาพ มี
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการ ได้แก่ เพิ่มช่องทางใน
การเข้าถึงข้อมูล ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน และจัดทําทําเนียบ
เครือข่ายสื่อมวลชน และผู้
ประสานงานของสคร.9 รักษา
มาตรฐานคุณภาพความรวดเร็ว
ในการส่งข่าวและสิ่งข้อมูลให้
เพิ่มมากขึ้น 
 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการ (ก.ย.
2561) 
 
 
 
 

(หมวด 7 PMQA ข้อ 4. ผลลัพธ์ 
7.2 ปิด GAP หมวด 3) 
 
 
 
 
 

ดําเนินการได้ 3 กิจกรรม
ร้อยละ 75) 
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3. นโยบาย
ด้านองค์การ 

3.1 มุ่งมั่นพัฒนาและ
ยกระดับระบบการ
บริหารจัดการองค์การ
ให้โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

3.1.1 พัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

1. การควบคุมภายใน
และจัดการความเสี่ยง
ด้านการดําเนินงาน 
และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน สคร.9 (คําสั่งที่ 
75/2560 วันที่ 15 ก.ย.2560) 
2. จัดทําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (16 มี.ค.2561) 
3. ติดตามกํากับ และรายงาน
ความก้าวหน้า (20 มี.ค.2561)  
4. ประเมินผล และรายงานผล
การควบคุมภายใน (20 มี.ค., 
ก.ย.2561) 
 
 

9. ร้อยละความสําเร็จการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (ร้อยละ 100)

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 –  4 

(4 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 4 กิจกรรม

ร้อยละ 100) 

- จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 3 กิจกรรม 
และประชุมติดตาม 
วันที่ 16 มี.ค.2561 
ดําเนินการได้ร้อยละ 
100 ส่งกองคลัง 
กรมฯ 20 มี.ค.2561 

-กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
-กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
-กลุ่ม
แผนงานฯ 
 

  3.1.2 ส่งเสริมการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และสร้าง
นวัตกรรม 
(Innovation) ที่
ก่อให้เกิดการพัฒนางาน
ป้องกัน ควบคุมโรคที่
เป็นประโยชน์และ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ประชาชน 
 
 
 
 

2. การพัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1. แต่งตั้งคณะทํางานจัดการ
ความรู้ สคร.9 (คําสั่งที่ 113/ 
2560 วันที่ 22 ธ.ค.2560) 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรม สคร.9 
(3 เรื่อง) 
3. รายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(6, 12 เดือน) 
4. สรุปบทเรียน (ก.ย.2561) 

10. ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 7 จํานวน
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่
หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้นําไปใช้
ประโยชน์ (3 เรื่อง) 
(หมวด 7 PMQA ข้อ 13. 
ผลลัพธ์ 7.6 RM10) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 –  3 

(4 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 3 กิจกรรม

ร้อยละ 75) 

- จัดทําแผนปฏิบัติ
การ 3 เรื่อง และ
รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินงานตาม
แผนฯ รอบ 6 เดือน  
(ข้อมูลจาก ESM) 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(งานวิจัย) 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีการ
ในการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน) กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ กิจกรรมปรับปรงุ ตัวชี้วัด 

  3.1.3 ผลักดัน ส่งเสริม 
พัฒนาและยกระดับ 
การดําเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

3. การยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนา
องค์กรและผลงานคุณภาพ 
สคร.9 (คําสั่งที่ 100/2560 สั่ง 
ณ วันที่ 28 พ.ย.2560) 
2. ถ่ายระดับตัวชี้วัดการบริหาร
จัดการองค์กร ไปทุกกลุ่มงาน 
(พ.ย.-ธ.ค.2560) 
3. ประเมินตนเองและจัดทํา
แผนปรับปรุงองค์กร (ธ.ค.2560 
- ม.ค.2561) 
4. ดําเนินการตามแผน และ
รายงานความก้าวหน้า (มิ.ย.
2561) 
5. ประเมินผลลัพธ์และสรุปผล 
(ก.ย.2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 5 ระดับ
ความสําเร็จของหน่วยงานในการ
ดําเนินการบริหารจัดการองค์กรได้
ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
กําหนด (5 ขั้นตอน) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 –  3 

(5 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 3 กิจกรรม

ร้อยละ 60) 

- ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 3 ขั้นตอน 
(ข้อมูลจาก ESM) 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีการ
ในการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน) กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ กิจกรรมปรับปรงุ ตัวชี้วัด 

  3.1.4 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล ให้มี
คุณภาพ เป็นปัจจุบัน 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน  

4. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล และการ
จัดการแก้ไขปัญหา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น 
ภาวะน้ําท่วม โรค
ระบาด เป็นต้น 

1. คณะกรรมการ IT ร่วมกับ EOC 
วิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหา
หรือโอกาสในการพัฒนา กําหนดแผน
และกิจกรรมพัฒนารวมทั้งวิธีการ
ติดตาม ประเมินผล (29 มี.ค.2561) 
2. ชี้แจงแผนและกิจกรรมพัฒนา เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของแผนและทํา
ความเข้าใจกับทุกกลุ่มงาน เพื่อการมี
ส่วนร่วมในมิติกระบวนการ พัฒนา 
(29 มี.ค.- เม.ย.2561) 
3. ดําเนินการตามแผนและกิจกรรมที่
กําหนดควบคู่ไปกับการประเมิน โดย
มีการเตรียมการทําความเข้าใจ
กระบวนการ (BAR) การประเมิน
ในขณะดําเนินการ และการวัดผล 
(Assessment) โดยมีการปรับปรุง
คุณภาพการพัฒนาตามระยะที่
กําหนด (มี.ค.- ก.ย.2561) 
4. กํากับ ติดตาม โดยการรายงาน
ความก้าวหน้าในที่ประชุมหรือหนังสือ
ราชการ ในมิติผลงานจากการ
ดําเนินงานเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนด 
(มี.ค.- ก.ย.2561) 
5. ประเมินผล (Evaluation) เพื่อ
เสนอระดับและผลของการพัฒนา (ดี 
ปานกลาง หรือควรปรับปรุง) รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิง
ปฏิบัติการให้ผู้บริหารทราบและสั่ง
การในประเด็นสําคัญ (ก.ย.2561) 
6. สรุปบทเรียน และ Feed back 
ข้อมูลสําหรับการพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง (ก.ย.2561) 
 

12. ร้อยละความครอบคลุม 
ถูกต้องและทันสมัย ของ
สารสนเทศที่ใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ และข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดที่สําคัญของ
หน่วยงาน (ร้อยละ 85) (หมวด 7 
PMQA ข้อ 14,15 ผลลัพธ์ 7.6 
ปิด GAP หมวด 2, 4) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 –  4 

(6 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 4 กิจกรรม

ร้อยละ 66.66) 
 
 
 

- ประชุมจัดทํา
สารสนเทศที่ใช้ใน
การวางแผน
ยุทธศาสตร์ และ
ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดที่
สําคัญของหน่วยงาน 
วันที่ 29 มี.ค.2561 

-กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
-กลุ่ม
แผนงานและ
ประเมินผล 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีการ
ในการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน) กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ กิจกรรมปรับปรงุ ตัวชี้วัด 

    1. แต่งตั้งคณะทํางานรักษา
ความมั่งคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ สคร.9 (คําสั่งที่ 
101/2560 วันที่ 28 พ.ย.2560) 
และวิเคราะห์สถานการณ์การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (30 พ.ย.2560) 
2. สื่อสารให้ความรู้ด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (21 ก.พ.2561) 
3. จัดทําแนวปฏิบัติ เมื่อเกิดผล
กระทบความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ (มิ.ย.2561) 
4. ทบทวนและซ้อมแผนความ
พร้อมใช้งานระบบสารสนเทศใน
ภาวะฉุกเฉิน (มิ.ย.2561) 
5. สรุปผลการดําเนินงาน (ก.ย.
2561) 

13. ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 4 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนิน
นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (ระดับ 5) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 –  2 

 (5 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 2 กิจกรรม

ร้อยละ 40) 
 

- ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 2 ขั้นตอน 
(ข้อมูลจาก ESM) 

-กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
 

4. นโยบาย
ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 

4.1 ตระหนักถึงคุณค่า
ของบุคลากร ให้
ความสําคัญกับระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4.1.1 การถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปี 

1. การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สคร.9 (คําสั่ง
ที่ 82/2560 วันที่ 4 ต.ค.2560) 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สคร.9 (ต.ค.
2560) 
3. สื่อสารถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ประชุม 7 ธ.ค.2560) 
4. ติดตาม กํากับ ประเมินผล 
(ทุกไตรมาส) 

14. ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สคร.9 
(ร้อยละ 100) 
(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สคร.9 ปี 2561) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 –  4 

(4 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 4 กิจกรรม

ร้อยละ 100) 

- ดําเนินการได้ตาม
แผนฯ ร้อยละ 100 
(ข้อมูลจากการ
รายงาน ของกลุ่ม
พัฒนาองค์กร) 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีการ
ในการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน) กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ กิจกรรมปรับปรงุ ตัวชี้วัด 

  4.1.2 วางระบบการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง ทั้งในส่วน
ของสมรรถนะด้าน
ความรู้ และ
ความสามารถในด้าน
การทํางาน 

2. การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
สคร.9 (ประชุม 7 ธ.ค.2560 
เสนอผอ. 16 ม.ค.2561) 
2. สื่อสารถ่ายทอดแผนพัฒนา
บุคลากร สคร.9 (ประชุม 7 
ธ.ค.2560 แจ้งเวียน 18 ม.ค.
2561) 
3. ดําเนินการตามแผนฯ (ต.ค.
2560 - ก.ย.2561) 
4. ติดตาม และรายงานผล 
(มี.ค., ก.ย.2561) 
 

15. ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร สคร.9 (ร้อยละ 100)  
(หมวด 7 PMQA ข้อ 5. ผลลัพธ์ 
7.3 RM 4 ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน) 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 –  4 

(4 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 4 กิจกรรม

ร้อยละ 100) 

- ดําเนินการได้ตาม
แผนฯ ร้อยละ 100 
(ข้อมูลจากการ
รายงาน ของกลุ่ม
พัฒนาองค์กร) 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

4.1.3 การถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร 

3. การเสริมสร้าง
ความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากร 

1. แต่งตั้งคณะทํางานสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy 
workplace) สคร.9 (คําสั่งที่ 
104/2560 วันที่ 28 พ.ย.2560) 
2. วิเคราะห์ข้อมูลความสุข
ความผูกพันของบุคลากร (22 
ธ.ค.2560) 
3. จัดทําแผนเสริมสร้าง
ความสุขความผูกพันบุคลากร 
(ประชุม 21 ธ.ค.2560 สื่อสาร 
15 ก.พ.2561) 
4. ดําเนินการตามแผน (ม.ค.- 
ก.ย.2561) 
5. ประเมินผลการดําเนินการ 
(มี.ค., ก.ย.2561) 
 
 

16. ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 6 ระดับ
ความสําเร็จของการเสริมสร้าง
ความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน 
(Happinometer) (ระดับ 5) 
(หมวด 7 PMQA ข้อ 6. ผลลัพธ์ 
7.3 RM5) 
 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 –  5 

(5 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 5 กิจกรรม

ร้อยละ 100) 

- ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 3 ขั้นตอน 
(ข้อมูลจาก ESM) 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ กิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีการ
ในการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน) กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ กิจกรรมปรับปรงุ ตัวชี้วัด 

  4.1.4 กําหนดแนวทาง 
มาตรฐานด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการอย่างเป็นระบบ

4. การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระดับคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (คําสั่งที่ 110/2560 
วันที่ 8 ธ.ค.2560) และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร (คําสั่งที่ 
99/2560 สั่ง ณ วนัที่ 24 พ.ย.
2560) 
2. ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน (ครั้งที่ 1) (13-17 พ.ย.
2560) 
3. จัดทําแผนปฏิบตัิการสรา้งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ (21 ธ.ค.
2560) 
4. ดําเนินการตามแผนฯ (ม.ค.- 
ก.ย.2561) 
5. ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน (ครั้งที่ 2) (ก.ค.2561) 
และสรุปผล (ก.ย.2561) 

17. ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 8 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
คุณธรรมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน (ระดับ 5 / คะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 80) 
(หมวด 7 PMQA ข้อ 8. ผลลัพธ์ 7.4 
RM6) 
 

- ดําเนินการกิจกรรม
ที่ 1 –  4 

(5 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 4 กิจกรรม

ร้อยละ 80) 

- ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 3 ขั้นตอน 
(ข้อมูลจาก ESM) 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

รวม 74 กิจกรรม 17 ตัวชี้วัด 53 กิจกรรม 
(ร้อยละ 71.62) 

เฉลี่ยร้อยละ 77.33  

 
ผู้เสนอ ………………………………………………………………………….  ผู้อนุมัติ .......................................................................... 
               ( ............นายอภิรัตน์ โสกําปัง.............. )               ( .......นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร........ ) 
ตําแหน่ง........นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ………… 
คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ (ประธาน หมวด 1)  

ตําแหน่ง...........ผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา........... 
คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ (ประธาน) 

วันที่เสนอ .......29......../..........มีนาคม........../.......2561..........  วันที่อนุมัติ ......29......./........มีนาคม......../.....2561........ 
 



1

วตัถปุระสงค ์: 1. เพือ่วเิคราะหแ์ละรวบรวมสารสนเทศทีใ่ชใ้นการวางแผนยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 2. เพือ่เลอืก รวบรวม และจัดทําฐานขอ้มลูผลการดําเนนิงานตัวชีว้ดัทีส่ําคัญของหน่วยงาน
ตัวชีว้ดัหลักของแผนงาน/โครงการ : รอ้ยละความครอบคลมุ ถกูตอ้งและทันสมัยของขอ้มลูผลการดําเนนิงานตัวชีว้ดัทีส่ําคญั และสารสนเทศทีใ่ชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร ์(รอ้ยละ 85)

เป้าหมาย
ใชว้างแผน
ยทุธศาสตร์

ผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ

2558 2559 2560 ปี 2561 รอบ
3 เดอืน

รอบ
6 เดอืน

รอบ
9 เดอืน

รอบ
12 เดอืน

1. ผลการดําเนนิงานตวัชีว้ดัทีส่ําคญั
ของหนว่ยงาน
1.1 ผลปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการ
ปฏบิตัริาชการหนว่ยงาน (17 ตวัชีว้ดั)

4.992
(รอ้ยละ 99.84)
ระดับดเีดน่

4.980
(รอ้ยละ 99.60)
ดมีาก ลําดับที ่2

4.975
(รอ้ยละ 99.50)
ระดับดเีดน่

100 52.50

มติทิ ี ่1 : มติดิา้นประสทิธผิล รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 99.60 รอ้ยละ 99.40 60 คะแนน รอ้ยละ 50
1.1 รอ้ยละเฉลีย่ถว่งนํ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายการดําเนนิการตามภารกจิกรม 
ตัวชีว้ดัยทุธศาสตรก์รมและตามภารกจิหลัก
ของหน่วยงาน

30

1 รหัส 1.1.1.2_1 ระดับความสําเร็จของ
อตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกลดลง ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของคา่มัธยฐาน
ยอ้นหลัง 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

ระดับ 5
(ลดลงรอ้ยละ 60.01)

ระดับ 5
(ลดลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 16)

3 ศตม.9.1 -
 9.4

ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

2 รหัส 1.1.1.2_2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานป้องกนัควบคมุวณัโรค

ระดับ 5
(รอ้ยละ 87 จาก
กระดาษ)

ระดับ 4.4
(รอ้ยละ 82.03 
ขอ้มลู TBCM)

ระดับ 5
(อัตราความสําเร็จการรักษา
ผูป้่วยวณัโรครายใหม ่
มากกวา่รอ้ยละ 85)

3 SALT ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

3 รหัส 1.1.1.2_3 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานผูป้่วยเบาหวาน ความดันโลหติ
สงูทีข่ ึน้ทะเบยีนไดร้ับการประเมนิโอกาส
เสีย่งตอ่โรคหัวใจและหลอดเลอืด (CVD 
Risk)

ระดับ 5
(ขึน้ทะเบยีน รอ้ยละ 

77 จากกระดาษ)

ระดับ 5
(ขึน้ทะเบยีน รอ้ยละ 
84.02 จาก HDC)

ระดับ 5
(ขึน้ทะเบยีน CVD Risk 
มากกวา่รอ้ยละ 80,

มรีะดับความเสีย่งลดลง รอ้ย
ละ 35 ขึน้ไป)

2 NATI ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

4 รหัส 1.1.1.2_4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานป้องกนัการบาดเจ็บจาก
อบุัตเิหตทุางถนนผา่นระบบสขุภาพอําเภอ
หรอือําเภอควบคมุโรคเขม้แข็งยั่งยนื 
(DHS/DC)

จํานวน
ผูบ้าดเจ็บและ
เสยีชวีติ ลดลง 

1,066 ราย 
(15.68)

ระดับ 5
(จํานวนผูบ้าดเจ็บ
และเสยีชวีติ ลดลง 
1,149 ราย (16.99) 

ระดับ 5
(อําเภอ D-RTI รอ้ย

ละ 82.95 ,
ผา่นเกณฑร์ะดับดขีึน้
ไป 42 อําเภอ, 

ลดลงรอ้ยละ 16.78 ,
จํานวนผูบ้าดเจ็บและ
เสยีชวีติ ลดลง 866 
ราย (13.12) 

(เป้าหมายไมเ่กนิ 
1,198 ราย/16.34)

ระดับ 5
(รอ้ยละของอําเภอเสีย่งที่
ดําเนนิการ D-RTI ไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 30 ,
รอ้ยละของอําเภอทีผ่า่น

เกณฑป์ระเมนิระดับดขีึน้ไป 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ,

มผีูบ้าดเจ็บและเสยีชวีติลดลง
 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30)

2 NATI ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

5 รหัส 1.1.1.2_5 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานใหป้ระชาชนกลุม่เสีย่งไดร้ับการ
ดแูลสขุภาพ และการป้องกนัโรคและภยั
สขุภาพจากมลพษิสิง่แวดลอ้ม

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
(รอ้ยละประชาชนกลุม่เสีย่ง
ไดร้ับการดแูลสขุภาพ และ
การป้องกันโรค มากกวา่รอ้ย

ละ 35)

3 Env.occ. ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

สารสนเทศ ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมา

รา่ง - ผลการวเิคราะหส์ารสนเทศผลการดําเนนิงานตวัชีว้ดัทีส่ําคญัของหนว่ยงาน และใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์
(แผนปรับปรงุองคก์ร หมวด 2. การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์และ หมวด 4. การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู)้

(รา่ง) สารสนเทศทีเ่ว็บไซตส์คร.9 http://odpc9.ddc.moph.go.th/DPC5/data.htm

ประเภท ระยะเวลา
รายงาน

ผลการดําเนนิงาน ปี 2561 แหลง่
ขอ้มลู

ผู ้
รายงาน



2
เป้าหมาย

ใชว้างแผน
ยทุธศาสตร์

ผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ

2558 2559 2560 ปี 2561 รอบ
3 เดอืน

รอบ
6 เดอืน

รอบ
9 เดอืน

รอบ
12 เดอืน

สารสนเทศ ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาประเภท ระยะเวลา
รายงาน

ผลการดําเนนิงาน ปี 2561 แหลง่
ขอ้มลู

ผู ้
รายงาน

6 รหัส 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานวจิัยดา้นการป้องกนั ควบคมุโรค
และภยัสขุภาพ

ระดับ 5
(การประยกุต ์logic 
model ในการพัฒนา

รปูแบบการ
ดําเนนิงานป้องกัน
และปรับปรงุและ
ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการบรโิภค
เครือ่งดืม่

แอลกอฮอลข์อง
เยาวชนในเขต 9)

ระดับ 5
(1 เรือ่งรปูแบบการ
พัฒนาการมสีว่นรว่ม
ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในการ
จัดทํามาตรการ

ควบคมุลกูนํ้ายงุลาย:
 กรณีศกึษาในเขต

เมอืง)

ระดับ 5
(1 เรือ่ง ความชกุของวณัโรค
ดือ้ยาในเขตบรกิารสขุภาพที่

 9 ปีงบประมาณ 2561)

3 SALT ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

7 รหัส 1.2 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุน
ใหจ้ังหวดัมศีนูยป์ฏบิัตกิารภาวะฉุกเฉนิ 
(EOC) และทมีตระหนักรูส้ถานการณ์ 
(SAT) ทีส่ามารถปฏบิัตงิานไดจ้รงิ

ระดับ 5
(รอ้ยละของจังหวดัมี
 EOC และ SAT รอ้ย

ละ 100)

10
ระดับ 5

(รอ้ยละของจังหวดัม ีEOC 
และ SAT รอ้ยละ 95)

3 ตอบโต ้ ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

1.3 กลุม่ตัวชีว้ดัทีห่น่วยงานเพิม่เตมิตาม
บทบาทภารกจิหลัก (ไมเ่กนิ 2) และบังคับ
ดังนี้

20 3,6,9,12 
เดอืน

8 รหัส 1.3.1 ระดับความสําเร็จของตําบลใน
การดําเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรค
พยาธใิบไมต้ับและมะเร็งทอ่นํ้าดี

ระดับ 5
(รอ้ยละ 100 / 12 

ตําบล)

ระดับ 5
(รอ้ยละ 100 / 19 

ตําบล
16,455 ราย)

ระดับ 5
(รอ้ยละตําบลในการคัดกรอง
โรคพยาธใิบไมต้ับ >90%)

2 CD ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

9 รหัส 1.3.2 ระดับความสําเร็จของการเรง่รัด
กําจัดโรคพษิสนุัขบา้ ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุัขบา้
ตามพระปณธิานฯ

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ ระดับ 5
(ไมม่ผีูเ้สยีชวีติดว้ยโรคพษิ

สนุัขบา้ ,
รอ้ยละของผูส้มัผัสสตัวท์ี่

ตรวจพบเชือ้พษิสนุัขบา้ไดร้ับ
วคัซนีฯ รอ้ยละ 100)

2 CD ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

มติทิ ี ่2 : มติดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 10 คะแนน รอ้ยละ 60
10 รหัส 2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ

ความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูใ้ช ้
ผลติภณัฑเ์พือ่การป้องกนัควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพของหน่วยงาน

พงึพอใจ รอ้ยละ
 88.93

ระดับ 4.80
(พงึพอใจ รอ้ยละ 

95.02)
(การจัดการแมลง
พาหะนําโรคแบบ
ผสมผสาน 93.95 ,
แนวทางการจัดทํา
รายงานสถานการณ์

โรค 96.10)

ระดับ 5
(พงึพอใจ รอ้ยละ

97.60
แนวทางการคน้หา
ผูป้่วยโรคเรือ้นราย
ใหม ่สําหรับ
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ)

ระดับ 5
(ความพงึพอใจ มากกวา่รอ้ย

ละ 95)

2 วจิัย ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

11 รหัส 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
งานบรกิารของหน่วยงาน

ระดับ 5
(การใหบ้รกิารดา้น
มาลาเรยีคลนิกิ/

บรกิารเชงิรกุ รอ้ยละ
 100)

(การถา่ยทอดความรู ้
โรคและภัยสขุภาพ 

กลุม่ประ
ชาชน รอ้ยละ

90.80)

ระดับ 5
(รอ้ยละ 98.92)

(1.การใหบ้รกิารดา้น
มาลาเรยีคลนิกิ/

บรกิารเชงิรกุ รอ้ยละ
99.06 ,

2.ดา้นกระบวนการ
ถา่ยทอดความรูโ้รค
และภัยสขุภาพ รอ้ย

ละ 98.79)

ระดับ 5
(กระบวนการสอบสวนโรค 
มากกวา่รอ้ยละ 85)

2
(การสอบสวนโรค
พษิสนุัขบา้ จ.
สรุนิทร ์วันที ่23 
ม.ค.2561 มคีวาม
พงึพอใจ รอ้ยละ 

93.2)

ระบาด ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน



3
เป้าหมาย

ใชว้างแผน
ยทุธศาสตร์

ผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ

2558 2559 2560 ปี 2561 รอบ
3 เดอืน

รอบ
6 เดอืน

รอบ
9 เดอืน

รอบ
12 เดอืน

สารสนเทศ ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาประเภท ระยะเวลา
รายงาน

ผลการดําเนนิงาน ปี 2561 แหลง่
ขอ้มลู

ผู ้
รายงาน

มติทิ ี ่3 : มติดิา้นประสทิธภิาพของการ
ปฏบิตัริาชการ

10 คะแนน รอ้ยละ 70

12 รหัส 3. รอ้ยละของอตัราการเบกิจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจ่ายรวม

ระดับ 5
(รอ้ยละ 97.42)

ระดับ 5
(รอ้ยละ 99.99)

ระดับ 5
(รอ้ยละ 100)

ระดับ 5
(ไตรมาส 1 = 30.29% 
ไตรมาส 2 = 52.29%
ไตรมาส 3 = 74.29%
ไตรมาส 4 = 96%)

78.53 บรหิารฯ ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

13 รหัส 4. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิ
นโยบายและแนวปฏบิัตใินการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ ระดับ 5
(บคุลากรไดร้ับ
ความรูฯ้ รอ้ยละ 

79.84 ,
จํานวนแนวปฏบิัตฯิ 5

 แนว)

ระดับ 5
(บคุลากรไดร้ับความรูด้า้น
การรักษาความปลอดภัย IT 

มากกวา่รอ้ยละ 50 ,
จํานวนแนวปฏบิัตเิมือ่เกดิ
เหตกุระทบความมั่นคง
ปลอดภัย 5 แนว ,

รอ้ยละความเขา้ใจของ
บคุลากรทีม่ตีอ่แนวปฏบิัตฯิ 

มากกวา่รอ้ยละ 70) 

1 2 พัฒนา
องคก์ร

ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

มติทิ ี ่4 : มติดิา้นการพฒันาองคก์ร 20 คะแนน รอ้ยละ 47.50

14 รหัส 5. ระดับความสําเร็จของหน่วยงานใน
การดําเนนิการบรหิารจัดการองคก์รไดต้าม
เกณฑท์ีก่รมควบคมุโรคกําหนด

ระดับ 4.9 ระดับ 4.984
(ผลประเมนิตนเอง 
หมวด1-6 รอ้ยละ 

94.97 ,
ผลลัพธห์มวด 7 
รอ้ยละ 99.68)

ระดับ 4.99922
(ผลประเมนิตนเอง 
หมวด1-6 รอ้ยละ 

97.10 ,
ผลลัพธห์มวด 7 
รอ้ยละ 99.9218)

ระดับ 5 2 3 พัฒนา
องคก์ร

ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

15 รหัส 6. ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสรา้งความสขุของบคุลากรใน
หน่วยงาน (Happinometer)

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่
(กจิกรรมทีส่ําเร็จ
ตามแผนเสรมิสรา้ง
ความสขุ รอ้ยละ 100)

ระดับ 5 1 3 พัฒนา
องคก์ร

ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

16 รหัส 7. จํานวนองคค์วามรูห้รอืนวตักรรมที่
หน่วยงานสรา้งใหมแ่ลว้นําไปใชป้ระโยชน์

ตัวชีว้ดัใหม่
(KM 3 เรือ่ง)

ตัวชีว้ดัใหม่
(KM 3 เรือ่ง)

ตัวชีว้ดัใหม่
(KM 3 เรือ่ง)

จํานวนองคค์วามรู ้หรอื
นวตักรรม 3 เรือ่ง

3 วจิัย ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

17 รหัส 8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระดับคณุธรรมความโปรง่ใสในหน่วยงาน

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
(รอ้ยละคะแนนคณุธรรมและ
ความโปรง่ใส ITA มากกวา่

รอ้ยละ 80)

1 3 บรหิารฯ ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

2. สารสนเทศทีใ่ชใ้นการวางแผน
ยทุธศาสตร์
2.1 ตวัชีว้ดั PA, ตรวจราชการ, Monitor,
 ยุทธศาสตรเ์ขต, แผน 20 ปี, โรค (11 
ตวัชีว้ดั)

80.80

1 รอ้ยละของจังหวดัมศีนูยป์ฏบิัตกิารภาวะ
ฉุกเฉนิ (EOC) และทมีตระหนักรูส้ถานการณ์ 
(SAT) ทีส่ามารถปฏบิัตงิานไดจ้รงิ
(PA ผูต้รวจ 2., ตัวชีว้ดัตรวจราชการ 8.,
ยทุธศาสตรเ์ขต 8., แผน 20 ปี 14.)

รอ้ยละ 100 100
(4 / 4)

HDC จังหวดั เขต 9
(บันทกึ)

ต.1,2,3,4

- จํานวนรายงานการพยากรณ์โรคและภยั
สขุภาพทีม่คีณุภาพ (5 โรค/ภยั)

5 โรค/ภัย 5 โรค/ภัย 5 โรค/ภัย 5 โรค/ภัย ระบาด



4
เป้าหมาย

ใชว้างแผน
ยทุธศาสตร์

ผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ

2558 2559 2560 ปี 2561 รอบ
3 เดอืน

รอบ
6 เดอืน

รอบ
9 เดอืน

รอบ
12 เดอืน

สารสนเทศ ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาประเภท ระยะเวลา
รายงาน

ผลการดําเนนิงาน ปี 2561 แหลง่
ขอ้มลู

ผู ้
รายงาน

- จํานวนแผน All-Hazards Plan 5 โรค/ภัย
(Zika, DHF,RTI, 
Food poisoning, 

Influenza)

ไมน่อ้ยกวา่ 5 โรค/ภัย ตอบโต ้

- จํานวนครัง้การนําระบบการบัญชาการ
เหตกุารณ์ฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ (ICS) 
มาใชจ้รงิ หรอืซอ้มแผนฯ

4 ครัง้
(อบุัตเิหตชุว่งปีใหม,่
 สงกรานต,์ Zika, 

DHF)

3 ครัง้
(อบุัตเิหตชุว่งปีใหม,่
สงกรานต,์ Zika)

อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ตอบโต ้

2 อตัราความสําเร็จการรักษาผูป้่วยวณัโรคปอด
รายใหม่
(PA ปลัด 3., PA ผูต้รวจ 8., ตัวชีว้ดัตรวจ
ราชการ 25. , ยทุธศาสตรเ์ขต 23., 
แผน 20 ปี 64.)

รอ้ยละ 85 HDC จังหวดั เขต 9
(บันทกึ)

ต.3,4

3 รอ้ยละของตําบลจัดการสขุภาพในการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั แกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมต้ับ
 และมะเร็งทอ่นํ้าดี
(PA ผูต้รวจ 15. , Monitor 8. , 
ยทุธศาสตรเ์ขต 11., แผน 20 ปี 21.)

รอ้ยละ 80 ของตําบล
เป้าหมาย

35.4
(99 / 35)

HDC จังหวดั เขต 9
(บันทกึ)

ต.1,2,3,4

4 อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้าของเด็กอายุ
นอ้ยกวา่ 15 ปี
(ตัวชีว้ดัตรวจราชการ 9., แผน 20 ปี 16.)

106 ราย (8.59) 89 ราย (7.2) 
(เป้าหมายไมเ่กนิ 72

 ราย/5.7)

75 ราย (6.09) 
(เป้าหมายไมเ่กนิ 88

 ราย/7.0)

≤ 4.5 ตอ่ประชากรเด็ก
อายุตํ่ากว่า 15 ปีแสนคน

0.6
(985,856 / 6)

HDC จังหวดั เขต 9
(HDC)

ต.4

5 อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน
(ตัวชีว้ดัตรวจราชการ 10. , ยทุธศาสตรเ์ขต 
9., แผน 20 ปี 17.)

ไมเ่กนิ 14 ตอ่แสน
ประชากร

0.6
(4,960,142 / 32)

HDC จังหวดั เขต 9
(Data 
center 
สสจ.)

ต.4

6 อตัราผูป้่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่ง
เบาหวาน และความดันโลหติสงูรายใหมจ่าก
กลุม่เสีย่งและสงสยัป่วยความดันโลหติสงู
(ตัวชีว้ดัตรวจราชการ 11. , ยทุธศาสตรเ์ขต 
10., แผน 20 ปี 18.)

- DM ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.40
- HT ไดร้ับการวัดความ
ดันโลหติทีบ่า้น ≥รอ้ยละ 
10

- DM 0.4 
(234,237/1,039)
- HT 3.7 
(26,503 / 982)

HDC จังหวดั เขต 9
(บันทกึ)

ต.4

7 รอ้ยละของผูป้่วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสงูทีค่วบคมุได ้
(Monitor 13. , ยทุธศาสตรเ์ขต 15. , 
ตัวชีว้ดั SP1., แผน 20 ปี 29.)

- เบาหวาน ≥ รอ้ยละ 41
- ความดันโลหติสงู ≥ 
รอ้ยละ 50

- DM 21.4
(284,988/61,054)

- HT 33.7
(554,007/186,484)

.......
(กรม)

เขต 9
(HDC)

ต.2,3,4

8 รอ้ยละผูท้ีม่อีาย ุ35-74 ปี ไดร้ับการคัดกรอง
เบาหวานโดยตรวจระดับนํ้าตาลในเลอืด 
(ตัวชีว้ดั QOF1.)

9 รอ้ยละผูท้ีม่อีาย ุ35-74 ปี ไดร้ับการคัดกรอง
ความดันโลหติสงู
(ตัวชีว้ดั QOF2.)

10 อตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกลดลง (เมือ่เทยีบ
กบัคา่มาตรฐานอําเภอ)
(ตัวชีว้ดั QOF11.)

11 อตัราป่วยของโรคไขม้าลาเรยี รอ้ยละ 0.02 รอ้ยละ 60.89 ลดลงจากคา่มัธยฐาน
มากกวา่รอ้ยละ 7.50

ศตม.9.1 - 
9.4



5
เป้าหมาย

ใชว้างแผน
ยทุธศาสตร์

ผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ

2558 2559 2560 ปี 2561 รอบ
3 เดอืน

รอบ
6 เดอืน

รอบ
9 เดอืน

รอบ
12 เดอืน

สารสนเทศ ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาประเภท ระยะเวลา
รายงาน

ผลการดําเนนิงาน ปี 2561 แหลง่
ขอ้มลู

ผู ้
รายงาน

2.2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตั ิ
ราชการขององคก์ร (1 ตวัชีว้ดั)
(PMQA ผลลัพธ ์7.1 RM1 รอ้ยละ
ความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งนํ้าหนักใน
การบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิัตริาชการ
ขององคก์ร)

รอ้ยละ 98.56 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 มากกว่ารอ้ยละ 85 59.62 แผนงาน ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

2.3 การกํากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี(17 
ตวัชีว้ดั)

75.71

(1) นโยบายดา้นรฐั สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม

1 ตัวชีว้ดัที ่2.1 ระดับความสําเร็จของการ
สํารวจความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูใ้ช ้
ผลติภณัฑเ์พือ่การป้องกนัควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพของหน่วยงาน

รอ้ยละ 88.93 รอ้ยละ 95.02
(การจัดการแมลง
พาหะนําโรคแบบ
ผสมผสาน 93.95 ,
แนวทางการจัดทํา
รายงานสถานการณ์

โรค 96.10)

รอ้ยละ
97.60

แนวทางการคน้หา
ผูป้่วยโรคเรือ้นราย
ใหม ่สําหรับ
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ)

5 ขัน้ตอน / 
พงึพอใจมากกวา่รอ้ยละ 95

2 ขัน้ตอน งานวจิัย ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

2 ตัวชีว้ดัที ่1.2 ระดับความสําเร็จในการ
สนับสนุนใหจ้ังหวดัมศีนูยป์ฏบิัตกิารภาวะ
ฉุกเฉนิ (EOC) และทมีตระหนักรู ้
สถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏบิัตงิาน
ไดจ้รงิ

ระดับ 5
(รอ้ยละของจังหวดัมี
 EOC และ SAT รอ้ย

ละ 100)

5 ขัน้ตอน 
/ มากกวา่รอ้ยละ 95 ของ

จังหวดั

3 ขัน้ตอน กลุม่
ปฏบิัตกิารฯ

ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

3 รอ้ยละการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า นํ้ามัน
 กระดาษ)

- ประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า 
นํ้ามัน) ไดล้ดลงจากคา่
มาตรฐานการใชพ้ลังงาน
ของหน่วยงาน (EUI) 
มากกวา่รอ้ยละ 10
- มกีารใชก้ระดาษลดลงจาก
ปี 2560 รอ้ยละ 10

- ใชไ้ฟฟ้าลดลงจาก
คา่ EUI รอ้ยละ 88.93
- ใชน้ํ้ามันลดลงจาก
คา่ EUI รอ้ยละ 32.20
- ใชก้ระดาษลดลง
จากปี 2560 รอ้ยละ 
30.23

พัฒนา
องคก์ร, 

บรหิารทั่วไป

รายงาน ทกุเดอืน
(ภายในวนัที่

 10 ของ
เดอืนถัดไป)

4 สคร.9 เป็นสถานทีท่ํางานน่าอยูน่่าทํางาน  ผา่นเกณฑม์าตรฐาน พัฒนา
องคก์ร, 

บรหิารทั่วไป

รายงาน 12 เดอืน

5 สคร.9 มกีารจัดการกบัวตัถแุละของเสยี
อนัตราย

ไดต้ามมาตรฐาน Laboratory
 Accreditation: LA

มกีารจัดการกับวตัถุ
และของเสยีอันตราย
ไดต้ามมาตรฐาน

Lab รายงาน 6,12 เดอืน

(2) นโยบายดา้นผูร้บับรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

6 รอ้ยละของจํานวนขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้ับการ
ดําเนนิการจนยตุิ

 รอ้ยละ 100 มขีอ้รอ้งเรยีน... เรือ่ง
 ไดร้ับการดําเนนิการ
จนยตุ.ิ.. เรือ่ง (รอ้ย

ละ 100)

บรหิารทั่วไป รายงาน 6,12 เดอืน



6
เป้าหมาย

ใชว้างแผน
ยทุธศาสตร์

ผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ

2558 2559 2560 ปี 2561 รอบ
3 เดอืน

รอบ
6 เดอืน

รอบ
9 เดอืน

รอบ
12 เดอืน

สารสนเทศ ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาประเภท ระยะเวลา
รายงาน

ผลการดําเนนิงาน ปี 2561 แหลง่
ขอ้มลู

ผู ้
รายงาน

7 ตัวชีว้ดัที ่2.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนางานบรกิารของหน่วยงาน 
(กระบวนการสอบสวนโรค)
(PMQA ผลลัพธ ์7.2 RM3)

 ระดับ 5 / 
พงึพอใจมากกวา่รอ้ยละ 85

2 ขัน้ตอน
(รอ้ยละความพงึ

พอใจ 93.2 สอบสวน
โรคพษิสนุัขบา้ จ.
สรุนิทร ์ม.ค.2561)

ระบาด ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

8 รอ้ยละความสําเร็จการดําเนนิการตามแผน
ปรับปรงุการใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ
ถา่ยทอดความรูโ้รคและภยัสขุภาพ
(PMQA ผลลัพธ ์7.2 หมวด 3)

รอ้ยละ 85
(ดา้นกระบวนการถา่ยทอด
ความรูโ้รคและภัยสขุภาพ)

รอ้ยละ 100 สือ่สารฯ รายงาน 6,12 เดอืน

(3) นโยบายดา้นองคก์าร
9 รอ้ยละความสําเร็จการดําเนนิงานตาม

แผนการปรับปรงุการควบคมุภายใน
รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100

(3 กจิกรรม ตดิตาม 
16 ม.ีค. สง่กองคลัง

20 ม.ีค.2561)

บรหิาร, 
พัฒนา
องคก์ร, 
แผนงาน

รายงาน 6,12 เดอืน

10 ตัวชีว้ดัที ่7 จํานวนองคค์วามรูห้รอื
นวตักรรมทีห่น่วยงานสรา้งใหมแ่ลว้ได ้
นําไปใชป้ระโยชน์
(PMQA ผลลัพธ ์7.6 RM10)

 3 เรือ่ง  3 เรือ่ง
(จัดทําแผน, รายงาน

รอบ 6 เดอืน)

วจิัย ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

11 ตัวชีว้ดัที ่5 ระดับความสําเร็จของ
หน่วยงานในการดําเนนิการบรหิารจัดการ
องคก์รไดต้ามเกณฑท์ีก่รมควบคมุโรค
กําหนด

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 4.9)

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 4.984)

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 4.99922)

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 5)

3 ขัน้ตอน พัฒนา
องคก์ร

ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

12 รอ้ยละความครอบคลมุ ถกูตอ้งและทันสมัย
 ของสารสนเทศทีใ่ชใ้นการวางแผน
ยทุธศาสตร ์และขอ้มลูผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญของหน่วยงาน
(PMQA ผลลัพธ ์7.6 หมวด 2, 4)

รอ้ยละ 85 จัดทําสารสนเทศที่
ใชใ้นการวางแผน
ยทุธศาสตร ์และผล
การดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ (29 
ม.ีค.2561)

พัฒนา
องคก์ร, 
แผนงาน

รายงาน 12 เดอืน

13 ตัวชีว้ดัที ่4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนินโยบายและแนวปฏบิัตใินการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 5)

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 5)

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 5)

2 ขัน้ตอน พัฒนา
องคก์ร

ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

(4) นโยบายดา้นผูป้ฏบิตังิาน
14 รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตาม

แผนปฏบิัตกิารบรหิารทรัพยากรบคุคล 
สคร.9 ปี 2561
(โครงการพัฒนาทรัพยากรบคุคล ปี 2561)

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 พัฒนา
องคก์ร

รายงาน 6,12 เดอืน

15 รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการตาม
แผนพัฒนาบคุลากรสคร.9 
(PMQA ผลลัพธ ์7.3 RM4)

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 พัฒนา
องคก์ร

รายงาน 6,12 เดอืน

16 ตัวชีว้ดัที ่6 ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสรา้งความสขุของบคุลากรใน
หน่วยงาน (Happinometer) 
(PMQA ผลลัพธ ์7.3 RM5)

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 5)

3 ขัน้ตอน พัฒนา
องคก์ร

ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน



7
เป้าหมาย

ใชว้างแผน
ยทุธศาสตร์

ผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ

2558 2559 2560 ปี 2561 รอบ
3 เดอืน

รอบ
6 เดอืน

รอบ
9 เดอืน

รอบ
12 เดอืน

สารสนเทศ ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาประเภท ระยะเวลา
รายงาน

ผลการดําเนนิงาน ปี 2561 แหลง่
ขอ้มลู

ผู ้
รายงาน

17 ตัวชีว้ดัที ่8 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานคณุธรรมความโปรง่ใสใน
หน่วยงาน 
(PMQA ผลลัพธ ์7.4 RM6)

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 5)

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 5)

5 ขัน้ตอน
(ระดับ 5 / คะแนนคณุธรรม
และความโปรง่ใส มากกวา่

รอ้ยละ 80)

3 ขัน้ตอน บรหิารทั่วไป ระบบ ESM 3,6,9,12 
เดอืน

2.4 ผลลพัธก์ารดาํเนนิงาน (PMQA 
หมวด 7) (15 ตวัชีว้ดั)

มติ ิ7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลและการ
บรรลุพนัธกจิ

1 RM 1 รอ้ยละความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่
ถว่งนํ้าหนักในการบรรลเุป้าหมายตาม
แผนปฏบิัตริาชการขององคก์ร

รอ้ยละ 98.56 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 มากกวา่รอ้ยละ 85 59.62 แผนงานฯ

2 RM 2 รอ้ยละเฉลีย่ความสําเร็จถว่งนํ้าหนักใน
การบรรลเุป้าหมายตัวชีว้ดัคํารับรองการปฏบิัติ
ราชการของหน่วยงาน (การบรรลเุป้าหมาย
มติทิี ่1 ดา้นประสทิธผิล)

99.84 99.6 99.4 มากกวา่รอ้ยละ 85 50.00 พัฒนา
องคก์ร

มติ ิ7.2 ผลลพัธด์า้นการใหค้วามสําคญั
กบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3 RM 3 (ตัวชีว้ดัคํารับรองฯ 2.2) ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนางานบรกิารของ
หน่วยงาน (กระบวนการสอบสวนโรค) (OG)

98.71 100 98.92 มากกวา่รอ้ยละ 85 ระบาดฯ

4 หมวด 3 รอ้ยละความสําเร็จการดําเนนิการ
ตามแผนปรับปรงุการใหบ้รกิาร (OG)

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ มากกวา่รอ้ยละ 85
(กระบวนการถา่ยทอดความรู ้

โรคและภัยสขุภาพ )

100 สือ่สารฯ

มติ ิ7.3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บุคลากร

5 RM 4 รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการ
ตามแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคล
ของหน่วยงาน (OG)

100 100 100 รอ้ยละ 100 100 พัฒนา
องคก์ร

6 RM 5 (ตัวชีว้ดัคํารับรองฯ 6) ระดับ
ความสําเร็จของการเสรมิสรา้งความสขุของ
บคุลากรในหน่วยงาน (Happinometer) (OG)

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ รอ้ยละ 100 100 พัฒนา
องคก์ร

7 หมวด 5 รอ้ยละความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานตามแผนเสรมิสรา้งความสขุ ความ
ผกูพันของบคุลากร

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ 100 รอ้ยละ 100 100 พัฒนา
องคก์ร

มติ ิ7.4 ผลลพัธด์า้นการนําองคก์รและ
การกํากบัดแูลสว่นราชการ

8 RM 6 (ตัวชีว้ดัคํารับรองฯ 8) รอ้ยละคะแนน
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงาน (OG)

ตัวชีว้ดัใหม่ รอ้ยละ 100
(ระดับ 5)

รอ้ยละ 100
(ระดับ 5)

มากกวา่รอ้ยละ 80 บรหิารทั่วไป

9 RM 7 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรทีม่ี
ตอ่การนําองคก์ารของผูบ้รหิาร

ตัวชีว้ดัใหม่ 94.93
(สคร.9 ประเมนิ)

84.8
(แบบประเมนิ กพร.)

มากกวา่รอ้ยละ 85 พัฒนา
องคก์ร



8
เป้าหมาย

ใชว้างแผน
ยทุธศาสตร์

ผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ

2558 2559 2560 ปี 2561 รอบ
3 เดอืน

รอบ
6 เดอืน

รอบ
9 เดอืน

รอบ
12 เดอืน

สารสนเทศ ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาประเภท ระยะเวลา
รายงาน

ผลการดําเนนิงาน ปี 2561 แหลง่
ขอ้มลู

ผู ้
รายงาน

10 หมวด 1 รอ้ยละเฉลีย่ความสําเร็จการบรรลุ
เป้าหมายตัวชีว้ดัตามแผนปรับปรงุวธิกีารใน
การกํากบัดแูลองคก์ารทีด่ี

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ 100 มากกวา่รอ้ยละ 85 100 พัฒนา
องคก์ร

มติ ิ7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ
 และการเตบิโต

11 RM 8 (ตัวชีว้ดัคํารับรองฯ 3) รอ้ยละของ
อตัราการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายรวม

97.42 99.99 100 มากกวา่รอ้ยละ 96 78.53 บรหิารทั่วไป

มติ ิ7.6 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของ
กระบวนการ

12 RM 9 รอ้ยละความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่
ถว่งนํ้าหนักในการบรรลเุป้าหมายตัวชีว้ดัของ
กระบวนการทีส่ําคัญ (หน่วยงานคัดเลอืก 1 
กระบวนการ หรอืมากกวา่ มาดําเนนิการ)
หมวด 6 รอ้ยละความสําเร็จการบรรลุ
เป้าหมายตัวชีว้ดัของกระบวนการทีส่ําคญั

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ 100 มากกวา่รอ้ยละ 85 100 พัฒนา
องคก์ร

13 RM 10 (ตัวชีว้ดัที ่7) จํานวนองคค์วามรูห้รอื
นวตักรรมทีห่น่วยงานสรา้งใหมแ่ลว้ได ้
นําไปใชป้ระโยชน ์(OG)

รอ้ยละ 100
(ระดับ 5

จํานวน 3 เรือ่ง)

รอ้ยละ 100
(ระดับ 5

จํานวน 3 เรือ่ง)

รอ้ยละ 100
(ระดับ 5

จํานวน 3 เรือ่ง)

รอ้ยละ 100
(3 เรือ่ง)

100 งานวจิัย

14 หมวด 2 รอ้ยละความครอบคลมุ ถกูตอ้งและ
ทันสมัยของสารสนเทศทีใ่ชใ้นการวางแผน
ยทุธศาสตร ์(OG)

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ มากกวา่รอ้ยละ 85 พัฒนา
องคก์ร

15 หมวด 4 รอ้ยละความครอบคลมุ ถกูตอ้งและ
ทันสมัยของขอ้มลูผลการดําเนนิงานตัวชีว้ดั
ทีส่ําคัญของหน่วยงาน (OG)

ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ มากกวา่รอ้ยละ 85 พัฒนา
องคก์ร

2.5 ความพงึพอใจ และความตอ้งการ
ของผูร้บับรกิาร (8 ตวัชีว้ดั)

95.44

1 รอ้ยละของภาคเีครอืขา่ยทีม่คีวามพงึพอใจ
และหรอืมผีลขอ้มลูการสะทอ้นฯ
(ตัวชีว้ดัคํารับรองที ่1.2.1 ปี 2560 ระดับ
ความสําเร็จของภาคเีครอืขา่ยระดับนานาชาติ
 ประเทศ ภมูภิาค และทอ้งถิน่มสีว่นรว่ม
ขับเคลือ่นการดําเนนิงานป้องกนัควบคมุโรค
และภยัสขภาพ) (ปี 2561 ดําเนนิการ?)

รอ้ยละ 100 มากกวา่รอ้ยละ 90 100 เครอืขา่ย

2 รอ้ยละของลกูคา้หรอืผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์พือ่การ
ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพมคีวามพงึ
พอใจในผลติภณัฑห์ลักของหน่วยงาน

รอ้ยละ 88.93 รอ้ยละ 95.02
(การจัดการแมลง
พาหะนําโรคแบบ
ผสมผสาน 93.95 ,
แนวทางการจัดทํา
รายงานสถานการณ์

โรค 96.10)

รอ้ยละ
97.60

แนวทางการคน้หา
ผูป้่วยโรคเรือ้นราย
ใหม ่สําหรับ
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ)

มากกวา่รอ้ยละ 95 97.6 วจิัย ระบบ ESM

3 รอ้ยละความพงึพอใจการใหบ้รกิารดา้น
มาลาเรยีคลนิกิ/บรกิารเชงิรกุ

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 99.06 มากกวา่รอ้ยละ 85 ศตม.9.1 - 
9.4



9
เป้าหมาย

ใชว้างแผน
ยทุธศาสตร์

ผลการดําเนนิงาน
ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ

2558 2559 2560 ปี 2561 รอบ
3 เดอืน

รอบ
6 เดอืน

รอบ
9 เดอืน

รอบ
12 เดอืน

สารสนเทศ ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาประเภท ระยะเวลา
รายงาน

ผลการดําเนนิงาน ปี 2561 แหลง่
ขอ้มลู

ผู ้
รายงาน

4 รอ้ยละความพงึพอใจการถา่ยทอดความรูโ้รค
และภยัสขุภาพ (ปี 2561 ดําเนนิการ?)

รอ้ยละ 90.80 
(กลุม่ประชาชน)

รอ้ยละ 98.79 มากกวา่รอ้ยละ 85 98.79 สือ่สาร

5 รอ้ยละความพงึพอใจกระบวนการสอบสวนโรค ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ ตัวชีว้ดัใหม่ มากกวา่รอ้ยละ 85 93.2 ระบาด ระบบ ESM

6 รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามรู ้
เรือ่งโรคและภยัสขุภาพระดับสงู
(ตัวชีว้ดัคํารับรองที ่1.2.2 ปี 2560) 
(ปี 2561 ดําเนนิการ?)

รอ้ยละ 92.80
(ผูโ้ดยสารรถประจํา

ทาง)

รอ้ยละ 96.5
(ไขห้วดัใหญ ่กลุม่

นักเรยีน)

มากกวา่รอ้ยละ 84 96.5 สือ่สาร

7 รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวาม
พงึพอใจตอ่การสือ่สารความเสีย่งระดับมาก
(ปี 2561 ดําเนนิการ?)

รอ้ยละ 90.80 รอ้ยละ 95
(ไขห้วดัใหญ ่กลุม่

นักเรยีน)

มากกวา่รอ้ยละ 94 95 สือ่สาร

8 รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีม่พีฤตกิรรม
สขุภาพเหมาะสม 
(ปี 2561 ดําเนนิการ?)

รอ้ยละ 96.0 รอ้ยละ 87
(ไขห้วดัใหญ ่กลุม่

นักเรยีน)

มากกวา่รอ้ยละ 84 87 สือ่สาร

หมายเหต:ุ ใชข้อ้มลูจากระบบ Estimates SM และฐานขอ้มลูเขตสขุภาพที ่9 (HDC)



การทบทวนผลการดําเนนิการตามตวัชี้วดัของกระบวนการ และปรับปรงุกระบวนการ สคร.9 ปี 2561 
(แผนปรบัปรงุองค์กร หมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบการปฏิบัติการ) 

 
- วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของกระบวนการ และปรบัปรุงกระบวนการ 
- ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน/โครงการ :  ร้อยละความสาํเร็จการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่สําคัญ (ร้อยละ 85)  

(ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ ผลลัพธ์หมวด 7 มิติ 7.6 RM 9 ร้อยละความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ของกระบวนการที่สําคัญ (หน่วยงานคัดเลือก 1 กระบวนการ หรือมากกว่า มาดําเนินการ)) 

- คําอธิบาย :  
1. กระบวนการ สคร.9 ประกอบด้วย กระบวนการสร้างคุณค่า 8 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน 6 กระบวนการ (จากการทบทวน Value Chain สคร.9 ปี 2561 ใน

การประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 วันที่ 26 มกราคม 2561)  
2. ตัวชี้วัดของกระบวนการ ได้แก่  

1) ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 จํานวน 17 ตัว 
2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดําเนินการ (PMQA หมวด 7) จํานวน 15 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดคํารับรองฯ 5 ตัว (2.2 พัฒนาบริการ, 3.เบิกจ่าย, 6.Happinometer, 7.KM, 8.โปร่งใส) 

ตัวชี้วัด RM 4 ตัว และตัวชี้วัดปิด GAP ตามแผนปรับปรุงองค์กร จํานวน 6 ตัว (หมวด 1-6) 
3) ตัวชี้วัดการกํากับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561 จํานวน 17 ตัว 

 
การพิจารณาคัดเลือกกระบวนการที่จะนํามาวัดผลลัพธ ์

จากการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการที่จะนํามาวัดผลลัพธ์ PMQA หมวด 7 (มติิ 
7.6 RM 9 ร้อยละความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่สําคัญ) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน และมีโอกาสความสําเร็จในการ
ปรับปรุงกระบวนการได้ครบถ้วน และบรรลุตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1. กระบวนการสร้างคุณค่า คือ ตัวชี้วัดคํารับรอง 1.2 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนให้จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค มีความร่วมมอืจากทุกกลุ่มงาน และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. กระบวนการสนับสนุน คือ ตัวชี้วัดคํารับรอง 7. จํานวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้นําไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ 
บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
กระบวนการสร้างคณุคา่ 8 กระบวนการ       

1. พัฒนา
เครือข่าย 

1. สนับสนุน 
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็งใน
การจัดการระบบ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือ
และสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 
3. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
เครือข่าย นํา
ผลิตภัณฑ์ด้าน
การเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคมุ
โรคและภัย
สุขภาพ ไปใช้ให้ 

1. องค์กร ส่วน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรอิสระ 
ระดับเขต/กลุ่ม
จังหวัด จังหวัด 
และอําเภอ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกภาค
สาธารณสุข  
2. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการ
ชุมชน 

1. แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรม
ควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยมีกรอบการดําเนินงานดังนี ้ 
1) พัฒนาและบริหารจัดการระบบฉุกเฉิน  
2) พัฒนากลไกการบริหารจัดการของ

เครือข่ายทุกระดับ ให้มีศักยภาพ สร้าง
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างยั่งยืน 

3) สนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพ
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล 

4) พัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการ 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 204 จํานวน
เครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการ
สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ 
และความเข้มแข็งในการจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ  

- - 191 
เครือข่าย

1. วิเคราะห์ภาคี
เครือข่าย จัดทํา
ตารางแผน และผล
การดําเนนิงานราย
เดือน (ธ.ค.2560) 

2. ระบุจํานวนและชือ่
เครือข่ายที่ได้วาง
แผนการปฏิบัติงาน
(ธ.ค. 2560) 

3. กําหนด 
วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย/
ข้อกําหนด/
กิจกรรมย่อยของ
แผนปฏิบัติงาน 
และประเด็น/แผน/
กิจกรรมที่ทํา
ร่วมกัน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
(มี.ค.2561) 

4. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (มิ.ย. 
2561) 

5. ประเมินความพึง
พอใจต่อการ
สนับสนนุ

กลุ่มพัฒนา
ภาคี
เครือข่าย 

ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีความ
พึงพอใจและหรือมีผลข้อมูลการ
สะท้อนฯ (มากกว่าร้อยละ 90)  
 

- ร้อยละ 
100 

 

ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
เหมาะสมกับ
สภาพของพื้นที่ 

เสริมสร้างศกัยภาพ
และความเข้มแข็ง
ในการจัดการระบบ
เฝ้าระวัง ป้องกนั 
ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ (ก.ย. 
2561) 

2. บังคับใช้
กฎหมาย 

1. สนับสนุน 
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็งใน
การจัดการระบบ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือ
และสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 
3. ขับเคลื่อน
กฎหมายที่

1. บุคลากร
สาธารณสุขระดับ
เขต จังหวัด 
อําเภอ และ 
2. บุคลากรภาค
สว่นอื่นที่
เกี่ยวข้องตาม 
พรบ.โรคติดต่อ  
พ.ศ.2558 

1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การบังคับใช้
กฎหมาย (กรมฯ ปี 2558)  

 

(ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3.1.1 ปี 
2560) ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ
กฎหมาย ในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้รับ
ความเห็นชอบให้นําไปใช้ในระดับ
พื้นที่ (ระดับ 5) 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ระดับ 5 - 1.จัดทําแผนปฏิบัติ
การนาํกฎหมาย
ไปสู่การปฏิบัติ 
(ต.ค.2560) 

2. สื่อสารสาระสําคญั
และแนวทาง
ปฏิบัติกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และ
กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคีเครือข่าย (ธ.ค.
2560) 

3. ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ภายใต้กระบวนการ
กฎหมาย (พ.ย.
2560- มิ.ย.2561) 

4. สะท้อนผลการ
ดําเนินงาน ตาม
กระบวนการ 
กฎหมาย (ส.ค.

กลุ่มพัฒนา
ภาคี
เครือข่าย 

จํานวนรายงานผลการ
ดําเนินงานการนํานโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ หรือการบังคับใช้
กฎหมายไปปฏิบัติ (1 เรื่อง) 

- 1 เรื่อง 
(พ.ร.บ.
โรคตดิตอ่  
พ.ศ.2558)

ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
เกี่ยวข้อง 2561) 

5. สรุปผลการ
ดําเนินงาน และ
จัดทําข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนา (ส.ค.
2561) 

 
3. วิจัยและ
พัฒนาองค์
ความรู้  
3.1 งานวิจัย
และพัฒนา
ระบบวิชาการ 

1. ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
ยกระดับการวิจัย
และพัฒนาด้าน
การป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
2. ผลิตภัณฑ์ด้าน
การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ เช่น 
รูปแบบ 
เทคโนโลยี 
มาตรฐาน 
มาตรการ แนวทาง
ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพ
3. จัดการความรู้  

1. สสจ. สสอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
รพ.สต. อปท.  
2. มหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น 
สวรส. 
วารสารวิชาการ
สาธารณสุข 
(thailand.digital
journals) 
ThaiJo เป็นต้น 
4. ประชาชน 
 

1. คู่มือการประเมินความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรมควบคุมโรค (กรมฯ ปี 2559) มี 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 กําหนดผลิตภัณฑ์หลักที่จะทําการสํารวจ
ความพึงพอใจ วิธีวัดผล และเกณฑ์ประเมิน  

2.2 เลือกวิธีการสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง และ
เครื่องมือแบบประเมิน  

2.3 เก็บรวบรวมข้อมูล  
2.4 สรุปผลและเขียนรายงานการประเมิน 

2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ (สคร.9 ปี 2559)

10.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 2.1 ระดับ
ความสําเร็จของการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
หน่วยงาน (ระดับ 5) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 1. 
 

ระดับ 
4.80 

 

ระดับ 5
 

2 
ขั้นตอน 

1. ถ่ายทอดเป็น
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของทุกกลุ่ม
งาน (MOU) 
2. กําหนดเป็น
แนวทาง
ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากร (PMS) 
3. ติดตาม กํากับ
การดําเนินงานตาม
แผนฯ  
(ต.ค.2560 - ก.ย.
2561) 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(งานวิจัย) 

ร้อยละของลูกค้าหรือผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพมีความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์หลักของหน่วยงาน 
 (>95%) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 1. 
 

ร้อยละ
95.02 
(การ
จัดการ
แมลง
พาหะนํา
โรคแบบ
ผสมผสาน 
รอ้ยละ 
93.95 , 
แนว

ทางการ
จัดทํา
รายงาน
สถานการ
ณ์โรค รอ้ย

ละ  
96.10) 

 

ร้อยละ 
97.60 
(แนว
ทางการ

คน้หาผูป้่วย
โรคเรือ้น
รายใหม ่ 
สําหรับ

อาสาสมัคร
สาธารณสขุ 
จํานวน 142 

ชดุ) 

ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงาน
วิชาการของการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพ 

จํานวนผลงานวิจยัฉบับสมบูรณ์  - 1 เรื่อง ประเมิน
ต.4 

 
จํานวนผลงานวิจยัที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือสากล 
 

- 4 เรื่อง 
 

ประเมิน
ต.4 

3. วิจัยและ
พัฒนาองค์
ความรู้  
3.2 Cluster 
SALT 

1. ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยี 
การพัฒนา
วิชาการและสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ  
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือ
และสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 
3. เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคที่เป็นปัญหา
สําคัญ 
4. สนับสนุนการ

1. สสจ. สสอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
รพ.สต. อปท.  
2. ประชาชน 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
โรค กลุ่มวัย กลุ่ม
พื้นที่เป้าหมาย 
เช่น กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มป่วยวัณโรค 
กลุ่มวัยรุ่น (เอดส์) 
เรือนจํา ผู้เข้าไม่
ถึงบริการ เป็นต้น

1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ (สคร.9 ปี 2559)  
2. คู่มือการให้การปรึกษางานวัณโรคและวัณ
โรคดื้อยา สําหรับบุคลากรสาธารณสุข (สํานัก
วัณโรค ปี 2560) 
3. การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรค
ดื้อยา (สํานักวัณโรค ปี 2560) 
4. แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน (สํานัก
วัณโรค ปี 2561) 
ที่มา: https://www.tbthailand.org/documents.html 

6.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.1.2 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
วิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ (ระดับ 5)  
 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ระดับ 5
 

3 ขั้นตอน 1. วิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหา 
(ธ.ค.2560)  
2. พัฒนาโครงร่าง
งานวิจัย (ธ.ค.2560) 
3. ดําเนินการตาม
แผนงานวิจัย (ม.ค.-
ส.ค.2561) 
4. รายงาน
ความก้าวหน้า หรือ
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ หรือนิพนธ์
ต้นฉบับ (ก.ย.61) 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(Cluster 
SALT) 
 

5. แนวทางการดําเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน สคร.9 ปี 
2556) 
6. แนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคเรื้อน ภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคม
โรคเรื้อนให้เป็นชุมชนปกติ (ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน สคร.9 ปี 2557) 
7. คู่มือการพัฒนาระบบการดําเนินงาน

2.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.1.2_2 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานป้องกนัควบคุมวัณโรค 
(ระดับ 5) 
 

ระดับ 5 ระดับ 
4.4 

 

3 ขั้นตอน 1. ทบทวนและ
วิเคราะห์สถานการณ์
(ธ.ค.2560) 
2. จัดทําแผนปฏิบัติ
การ (ธ.ค.2560) 
3. ดําเนินงาน 
กํากับและติดตาม 
(ม.ค.- ส.ค.2561) 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(Cluster 
SALT) 

อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ (>85%) 

ร้อยละ
87 

(ขอ้มลู 
จาก

กระดาษ)

ร้อยละ 
82.03 
(ขอ้มลู 
จาก

โปรแกรม 

ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
5. บริการป้องกัน 
ควบคุมโรคเอดส์ 
วัณโรคฯ 

สงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน 
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน (สคร.9 ปี 2560) 

TBCM) 4. สรุป และ
ประเมินผล(ก.ย.61) 
5. ประเมินผลลัพธ์  
อัตราความสําเร็จ
การรักษาฯ(ก.ย.61) 

3. วิจัยและ
พัฒนาองค์
ความรู้  
3.3 Cluster 
CD 

1. ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยี 
การพัฒนา
วิชาการและสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ  
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือและ
สร้างการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
3. เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคที่เป็นปัญหา
สําคัญ 
4. สนับสนุนการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ

1. สสจ. สสอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
รพ.สต. อปท.  
2. ประชาชน 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
โรค กลุ่มวัย กลุ่ม
พื้นที่เป้าหมาย 
เช่น กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มป่วย
โรคติดต่อทั่วไป 
ชุมชน หมู่บ้าน 
วัด โรงเรียน เป็น
ต้น 

1. แนวทางการดําเนินงานโครงการกําจัด
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์
ครบ 70 ปี ในพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรง
เจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา ตาม
ยุทธศาสตร์ทศวรรษการกําจัดปัญหาพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี (กรมฯ ปี 2559)  
2. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และ
คําถามที่พบบ่อย (กรมฯ ปี 2559) 
 

8.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.3.1 ระดับ
ความสําเร็จของตําบลในการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี (ระดับ 5) 

ระดับ 5 ระดับ 5 2 ขั้นตอน 1. ทบทวนวิเคราะห์
สถานการณ์โรค 
และชี้แจง/ถ่ายทอด
แนวทางการ
ดําเนินงานในพื้นที่ 
(มี.ค.2561) 
2. จัดทําแผนงาน/
โครงการ (มี.ค.61) 
3. สนับสนุนการ
ป้องกันควบคุมโรค 
(มิ.ย.2561)  
4. ติดตาม และ
สรุปผลการ
ดําเนินงาน (มิ.ย.-
ก.ย.2561) 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(Cluster 
CD) 

ร้อยละตําบลในการคัดกรองโรค
พยาธิใบไม้ตับ (มากกว่าร้อยละ 
90) 

ร้อยละ 
100 
(12 
ตําบล) 

ร้อยละ 
100 

(19 ตําบล
16,455 
ราย) 

ประเมิน
ต.4 

9.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.3.2 ระดับ
ความสําเร็จของการเร่งรัดกําจัด
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ 
(ระดับ 5)  

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

2 ขั้นตอน 1. ลงนามข้อตกลง
การดําเนินงาน
ร่วมกัน 
2. พัฒนาความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันควบคุมโรค

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(Cluster 
CD) 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
ภัยสุขภาพ 
5. บริการป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ
ทั่วไป โรคอุบัติ
ใหม่ และสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

จํานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัข
บ้า (ไม่มีผู้เสียชีวิต) 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ประเมิน
ต.4 

พิษสุนัขบ้า เพื่อ
ดําเนินการตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
(ต.ค.60 - ก.ย.61) 

ร้อยละของผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบ
เชื้อพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางเวช
ปฏิบัติ (ร้อยละ 100) 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ประเมิน
ต.4 

3. วิจัยและ
พัฒนาองค์
ความรู้  
3.4 Cluster 
NATI 

1. ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยี 
การพัฒนา
วิชาการและสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ  
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือและ
สร้างการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 
3. เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคที่เป็นปัญหา
สําคัญ 

1. สสจ. สสอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
รพ.สต. อปท.  
2. บริษัทกลาง
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจาก
รถ สํานักงาน
ขนส่ง ปภ. สภ.  
หมวดการทาง 
และศูนย์
อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
3. ประชาชน 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
โรค กลุ่มวัย กลุ่ม
พื้นที่เป้าหมาย 
เช่น กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มป่วยโรคไม่
ติดต่อ กลุ่มวัย

1. แนวทางการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลด
โรคเบาหวาน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 
(ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน สคร.9 ปี 2556) 
2. แนวทางการดําเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ 
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน 
สคร.9 ปี 2556) 
 

1 3.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.1.1.2_3 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) (ระดับ 5) 

ระดับ 5 ระดับ 5
 

2 ขั้นตอน 1. วิเคราะห์ข้อมูล
และสถานการณ์โรค 
(ธ.ค.2560) 
2. จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน (ธ.ค.
2560)  
3. ชี้แจง ถ่ายทอด
นโยบาย/ตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน (ธ.ค.
2560) 
4. ดําเนินการตาม
แผน (ม.ค.- ส.ค.
2561) 
5. ประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
(CVD Risk) และ
สรุปผล (ก.ย.2561) 
 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(Cluster 
NATI) 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk)  
(≥82.5% /ปี 2560 80%) 

ร้อยละ
77 

(ขอ้มลู 
จาก

กระดาษ)

ร้อยละ 
84.02 

(ขอ้มลูจาก
HDC สนย. 
ณ 22 ส.ค.

2560) 

ประเมิน
ต.4 

ร้อยละกลุ่มเสี่ยงสูงมาก (ระดับ
ความเสี่ยง ≥30%) ได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยง (CVD Risk) 
ซ้ําแล้วมีระดับความเสี่ยงลดลง 
(ระดับความเสี่ยง <30%) 
(≥35%) 
 

- - ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
 4. สนับสนุนการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
5. บริการป้องกัน 
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและ
ปัจจัยเสี่ยง 

เรียน (ป้องกันการ
จมน้ํา) สถาน
ประกอบการ เป็น
ต้น 

3. แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for 
safe community ในการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรค (ผลิตภัณฑ์ สคร.9 ปี 2557) 
4. แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นทีม
ป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) 
เขตสุขภาพที่ 9 (สคร.9 ปี 2559) 

4.ตัวชี้วัดคาํรับรองที่ 1.1.1.2_4 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานป้องกนัการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ
สุขภาพอําเภอหรืออําเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC) 
(ระดับ 5) 

ระดับ 5 ระดับ 5
 

2 ขั้นตอน จัดทําข้อตกลง
ความร่วมมือและ
ดําเนินการตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือในการ
จัดตั้งด่าน
ครอบครัว เขต
สุขภาพที่ 9 เพื่อ
ลดการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต 
(ต.ค.2560 - ก.ย.
2561) 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(Cluster 
NATI) 

ร้อยละของอําเภอเสี่ยงที่
ดําเนินการ D-RTI (อําเภอเสี่ยง
สูงอันดับ 1 และ ≥30%) 
(ปี 2560 ร้อยละของอําเภอที่
ดําเนินการป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน (≥30%) 

- ร้อยละ 
82.95 

ประเมิน
ต.4 

ร้อยละของอําเภอที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับดีขึ้นไป (≥50%) 

- 42 
อําเภอ 

ประเมิน
ต.4 

 กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(Cluster 
NATI) 

    ร้อยละของอําเภอที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับดีขึ้นไปมี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลง (≥30%) 
 

(ปี 2560 จํานวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ
อําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTI 
ผ่านระดับดี (Good) (ลดลง 5%) 

- ลดลง 
ร้อยละ 
16.78 

ประเมิน
ต.4 

(ปี 2560) จํานวนอําเภอที่มีการ
ขับเคลื่อนด่านชุมชน (ไม่น้อยกว่า 
5 ด่าน/อําเภอ)  
 

- ร้อยละ 
82.95 

(ปีใหม ่73 
อําเภอ) 

- 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
3. วิจัยและ
พัฒนาองค์
ความรู้  
3.5 Cluster 
Env.occ. 

1. ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยี 
การพัฒนา
วิชาการและสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ  
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือและ
สร้างการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 
3. เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคที่เป็นปัญหา
สําคัญ 
4. สนับสนุนการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสขุภาพ 
5. บริการป้องกัน 
ควบคุมโรคจาก
การประกอบ
อาชีพฯ 

1. สสจ. สสอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
รพ.สต. อปท.  
2. มหาวิทยาลัย 
3. ประชาชน 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
โรค กลุ่มวัย กลุ่ม
พื้นที่เป้าหมาย 
เช่น เกษตรกร 
แรงงาน สถาน
ประกอบการ  
กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ป่วยโรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

1. คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข: คลินิกสุขภาพ
เกษตรกร (กรมฯ ปี 2558) 

5.ตัวชี้วัดคาํรับรองที่ 1.1.1.2_5 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการดูแลสุขภาพ และการ
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม (ระดับ 5) 

ระดับ 5 ระดับ 5
 

3 ขั้นตอน 1. วิเคราะห์
สถานการณ์การ
ดําเนินงานดูแล
สุขภาพประชาชน
กลุ่มเสี่ยงที่ผ่านมา 
(ธ.ค.2561) 
2. จัดทําฐานข้อมูล
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
(มี.ค.2561) 
3. ชี้แจง/ถ่ายทอด
แนวทาง และ
เป้าหมายการ
ดําเนินงาน (มิ.ย.
2561) 
4. สนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการดูแล
สุขภาพ และการ
ป้องกันโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม (มิ.ย.
2561) 
5. สรุปผลการ
ดําเนินงาน (ก.ย.
2561) 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(Cluster 
Env.occ.) 

  ร้อยละประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การดูแลสุขภาพ และการ
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม (>35%) 

- - ประเมิน
ต.4 

(ปี 2560) หน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในพื้นที่สามารถ
จัดบริการอาชีวอนามัยให้กับ
แรงงานในชุมชน ตั้งแต่ระดับ
เริ่มต้นขึ้นไป (571 แห่ง ร้อยละ 
50 ขึ้นไป) (ทั้งหมด 952 แห่ง) 

442 แห่ง 
(ร้อยละ 
46.43)

711 
แห่ง 

(ร้อยละ 
74.68) 

ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
4. พัฒนา
รูปแบบ
บริการเฉพาะ
ด้าน 
4.1 มาลาเรีย 

1. สนับสนุนองค์
ความรู้ด้าน
มาลาเรีย 
2. บริการป้องกนั 
ควบคุมโรคไข้
มาลาเรีย  
3. สนับสนุนการ
ดําเนินงานเฝ้า
ระวังโรคในพื้นที่ 
4. สนับสนุนทีม
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขและ
เวชภัณฑ์ต่าง ๆ 

1. สสจ. สสอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
รพ.สต. อปท.  
2. ประชาชน 
ผู้รับบริการ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมาลาเรียคลินิก 
(ศตม.9.4 ปี 2559) มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 กรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ผู้ที่มารับ
บริการ 

1.2 เจาะโลหิต ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย 
1.3 ตากฟิล์มโลหิต  
1.4 ย้อมฟิล์มโลหิต 
1.5 ตรวจฟิล์มโลหิตหาเชื้อไข้มาลาเรยี 
1.6 แจ้งผลการตรวจโลหิต พบ/ไม่พบเชื้อ

มาลาเรีย 
1.7 ผู้ป่วยพบเชื้อ ให้สอบสวนโรคและจ่าย

ยารักษา 
1.8 นัดผู้ป่วยเพื่อติดตามผลการรักษาครั้ง

ต่อไป 
1.9 สํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

การให้บริการตรวจโลหิตหาเชื้อ
มาลาเรีย 

ร้อยละของอัตราป่วยของโรคไข้
มาลาเรีย (ลดลงจากค่ามัธยฐาน
มากกว่าร้อยละ 7.50) 
 

ร้อยละ 
0.02 

ร้อยละ 
60.89 

ประเมิน
ต.4 

1. จัดทํา MOU 
ระหว่างหน่วยงาน
เครือข่ายกําจัดโรค
ไข้มาลาเรีย 3 ปี 
นับตั้งแต่ปี 2561 
2. พัฒนาและฟื้นฟู
พนักงานชันสูตรโรค
โดยใช้เครื่องมือ 
web scope ใน
การตรวจหาเชื้อ 
3. ติดตามการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. ประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการ
เจาะโลหิตตรวจหา
เชื้อไข้มาลาเรีย 
(ต.ค.2560 - ก.ย.
2561) 

ศตม.9.1, 
9.2,9.3,9.4 

(ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.3.3 ปี 
2560) ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ 
สําหรับการกําจัดเชื้อมาลาเรียใน
เขตสุขภาพที่ 9 (ระดับ 5) 
 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ระดับ 5/
5 ขั้นตอน

- 

2. คู่มือการประเมินความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรมควบคุมโรค (กรมฯ ปี 2559) มี 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 กําหนดวิธีการวัดผลและเกณฑ์ประเมิน
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ  

2.2 เลือกวิธีการสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง และ
เครื่องมือ  

2.3 เก็บรวบรวมข้อมูล  
2.4 สรุปผลและเขียนรายงานการประเมิน 

(ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 2.2 ปี 2560)
ระดับความสําเร็จของหน่วยงาน
ในการดําเนินการประเมินความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
กําหนด (ระดับ 5 และความพึง
พอใจมากกว่าร้อยละ 90)  
- การให้บริการด้านมาลาเรีย
คลินิก/บริการเชิงรุก  

ระดับ 5
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
100 

ระดับ 5
(98.92) 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
99.06 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
4. พัฒนา
รูปแบบ
บริการเฉพาะ
ด้าน  
4.2 ไข้เลือด 
ออก 
 

1. สนับสนุนองค์
ความรูด้้านกีฏ
วิทยา และการ
มาตรฐานเครื่องพ่น
หมอกควัน 
2. สนับสนุนการ
ดําเนินงานเฝา้ระวงั
โรคในพื้นที่ 
3. สนับสนุนทีม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ
ทางสาธารณสุข
และเวชภัณฑ์ เช่น 
สารเคม ีโลชั่นทา
กันยุง ทรายเทมี
ฟอส 
4. บรกิารป้องกัน 
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1. สสจ. สสอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
รพ.สต. อปท.  
2. ประชาชน 
ผู้รับบริการ 

คู่มือการดําเนินงาน การจัดการยุงลาย
พาหะนําโรคไข้เลือดออกตามหลักการ
จัดการแมลงพาหะนําโรคไข้เลือดออกตาม
หลักการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบ
ผสมผสาน (IVM) มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
1.การจัดตั้งคณะกรรมการ 
2.เตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา 
3.การประชุมทําแผนงานการจัดการยุงลาย
พาหะนําโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน 
4.ดําเนินงานตามแผนและการติดตาม
สนับสนุนพื้นที่ 
5.การประเมินผลการดําเนินงานและสร้าง
แรงจูงใจ 

1.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.1.1.2_1 
ระดับความสําเร็จของอัตราป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) 
(ระดับ 5) 
(ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.1.1.2-1 ปี 
2560 ระดับความสําเรจ็ของอัตรา
ป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกลดลงไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 16  

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ระดับ 5
/ร้อยละ 
60.01 

3 ขั้นตอน 1. สนับสนุนการ
ดําเนินงานอําเภอ
เสี่ยงสูงผ่าน
กระบวนการ IVM 
2. สนับสนุนองค์
ความรูด้้านกีฏวิทยา 
และการมาตรฐาน
เครื่องพ่นหมอกควัน 
(มี.ค.- พ.ค. 2561) 
3. ประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการโรค
ไข้เลือดออก 
(ต.ค.2560 - ก.ย.
2561) 
4. ประเมินผล
โครงการตาม CIPP 
MODEL (ต.ค.2560 
– ก.ย.2561) 

ศตม.9.1, 
9.2,9.3,9.4 

ร้อยละของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้ดําเนินการติดตามประเมินผล
กระบวนการจัดการพาหะนําโรคแบบ
ผสมผสาน (IVM) (>10%) 

- - ประเมิน
ต.4 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ในระดับจังหวัดลดลง (>10% 
ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี)  

- ร้อยละ 
60.01 

ประเมิน
ต.4 

4. พัฒนา
รูปแบบ
บริการเฉพาะ
ด้าน 
4.3 การตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติ 
การ 

1. ผลิตภัณฑ์ 
วิธีการใหม่ๆ ใน
การวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ 
2. ถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
ประสบการณ์ด้าน
การตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการ 
3. ให้บริการตรวจ

1. สสจ. รพ.  
2. ประชาชน 
ผู้รับบริการ 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง วิธีเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อวัณโรคและอาหารผสมยา
สําหรบัทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (สคร.9 
ปี 2560) 
 

(ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5.1.3 ปี 
2560) ระดับความสําเร็จของ
ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข 
สามารถดําเนินการตรวจหาสาร
พันธุกรรมไวรัสในโรคที่เป็นปัญหา
สําคัญได้ (Influenza, Hand 
Foot Mouth, Zika) (ระดับ 5)  
หมายเหตุ: *ไม่มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ น้ํายาสําหรับตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี PCR  

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ระดับ 4*
 

- 1. พัฒนาเทคนิค 
Loop-mediated 
isothermal 
amplification 
(LAMP) ในการตรวจ
วินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับ
สําหรับงานภาคสนาม
(ต.ค.2560 – ก.ย.
2561) 

กลุ่มห้อง 
ปฏิบัติการ
ทางการ 
แพทย์ฯ 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
วินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ 
4. สนับสนุน 
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็งใน
การจัดการระบบ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

จํานวนโรคที่ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการได้ (อย่างน้อย 1 
โรค ได้แก ่Influenza Hand Foot 
Mouth Disease หรือ Zika Virus)

1 โรค 
(TB) 

0 โรค 
 (30 ก.ย.

2560) 

?? 

มีการจัดการกับวัตถุและของเสีย
อันตราย (ได้ตามมาตรฐาน LA)  
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 5. 

?? ?? ?? 

5. ถ่ายทอด
ความรู้โรค
และภัย
สุขภาพ  

1. ถ่ายทอด
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ เช่น 
สปอต บทความ 
ข่าวแจก คู่มือ
เรื่องโรคและภัยฯ 
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือและ
สร้างการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

1. สื่อมวลชนใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 
9 เช่น โทรทัศน์ 
เคเบิ้ลทีวี วิทยุ
หลัก วิทยุชุมชน 
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร สื่อ 
online เป็นต้น 
2. ประชาชน 

1. คู่มือการประเมินความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรมควบคุมโรค (กรมฯ ปี 2559) 
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ (กรมฯ ปี 
2558) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 หาความต้องการของประชาชนและเครือข่าย 
3.2 จัดทําโครงการ แผนการจัดประชุม/อบรม 

ถ่ายทอดความรู้ และขออนุมัติ  
3.3 เตรียมการจัดงาน, ประชาสัมพันธ์ 
3.4 จัดประชุม/อบรม ถ่ายทอดความรู้ 
3.5 ประเมินผลโครงการและสรุปผล 

ความพึงพอใจการให้บริการ ด้าน
กระบวนการถ่ายทอดความรู้โรค
และภัยสุขภาพ (>85%)  

ร้อยละ
90.80 

(กลุม่ประ
ชาชน) 

ร้อยละ 
98.79  

ไมพ่บความ
ไมพ่งึพอใจ

ประเมิน
ต.4 

1. เพิ่มช่องทางใน
การเข้าถึงข้อมูล  
2. ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 
3. จัดทําทําเนียบ
เครือข่ายสื่อมวลชน
ที่เป็นปัจจุบัน และ
ข้อมูลผู้
ประสานงานของ 
สคร.9 
4. รักษามาตรฐาน 
คุณภาพ ความ
รวดเร็วในการส่ง
ข่าว และส่งข้อมูล 
(ธ.ค.2560 – ส.ค.
2561) 

กลุ่มสื่อสาร
ความเสี่ยงฯ 

(ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 2.2 ปี 2560)
ระดับความสําเร็จของหน่วยงาน
ในการดําเนินการประเมินความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ระดับ 5 และพึงพอใจ >90%) 

ระดับ 5 ระดับ 5
(98.92) 

 

- 

ผลลัพธ์PMQA ข้อ4 มิติ7.2  (GAP 
หมวด 3) 
ร้อยละความสําเร็จการดําเนินการ
ตามแผนปรับปรุงการให้บริการ 
ด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้
โรคและภัยสุขภาพ (>85%) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 8.   

- - ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
6. สื่อสาร
ความเสี่ยง 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
เสียงโรคและ
ภัยสุขภาพ 

1. ถ่ายทอด
ความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มี
คุณภาพ 
2. พัฒนา
ระบบสื่อสาร
สาธารณะฯ 
3. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือและ
สร้างการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 

1. สื่อมวลชนใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 
9 เช่น โทรทัศน์ 
เคเบิ้ลทีวี วิทยุ
หลัก วิทยุชุมชน 
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร สื่อ 
online เป็นต้น 
2. ประชาชน 

1. คู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารประชาสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค (กรมฯ ปี 2554) 
2. คู่มือการปฏิบัติงานการสื่อสารในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (กรมฯ ปี 2553) 

(ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.2.2 ปี 2560) 
ระดับความสาํเร็จในการสื่อสารความ
เสี่ยงเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
เหมาะสมในการปอ้งกันควบคุมโรค
และภัยสขุภาพ (ระดับ 5) 
 

ระดับ 
4.80 

 

ระดับ 5
 

- 1. สื่อสารความ
เสี่ยง ผ่านช่องทาง
ต่างๆ (ต.ค.2560 - 
ก.ย.2561) 
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือและ
สร้างการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย (ต.ค.
2560 - ก.ย.2561)

กลุ่มสื่อสาร
ความเสี่ยงฯ 

(ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.2.2 ปี 
2560) ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรค
และภัยสุขภาพระดับสูง (>84%)
  

ร้อยละ
92.80 

(ผูโ้ดยสาร
รถประจํา
ทาง) 

ร้อยละ 
96.5 

(ไขห้วดั
ใหญ ่กลุม่
นักเรยีน)

ประเมิน
ต.4 

ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
การสื่อสารความเสี่ยงระดับมาก 
(มากกว่าร้อยละ 94) 
 

ร้อยละ
90.80
 

ร้อยละ 
95 

(ไขห้วดั
ใหญ ่กลุม่
นักเรยีน) 

ประเมิน
ต.4 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี
พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม 
(มากกว่าร้อยละ 84)  
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
96.0 

ร้อยละ 
87 

(ไขห้วดั
ใหญ ่กลุม่
นักเรยีน) 

 

ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
7. พัฒนาข่าว
กรองและการ
พยากรณ์โรค
และภัย
สุขภาพ 

1. พยากรณ์โรค
และภัยสุขภาพที่
มีคุณภาพ 
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือและ
สร้างการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 

1. สสจ. สสอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
รพ.สต. อปท. 
2. สื่อมวลชน  
3. ประชาชน 

1. คู่มือการจัดทํารายงานสถานการณ์โรคที่
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการพยากรณ์
โรค เขตสุขภาพที่ 9 (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน 
สคร.9 ปี 2556) 
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม ZR506 ระดับเขต (สคร.9 ปี 2559)

11.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 2.2 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนางาน
บริการของหน่วยงาน (กระบวนการ
สอบสวนโรค) (ระดับ 5)  
ผลลัพธ์PMQA ข้อ3 มิติ7.2 RM3 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 7. 
 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

2 ขั้นตอน 1. สอบสวนโรคตาม
เหตุการณ์โรคพิษ
สุนัขบ้า จ.สุรินทร์ 
และเสนอผู้บริหาร 
(ม.ค.261)  
2. คืนข้อมูลแก่พื้นที่
(ก.พ.2561) 
3. ประเมินผลความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในชุมชน
เกิดเหตุ 32 คน 
และทีม SRRT 18 
คน มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.2  
4. สรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการ
ให้บริการ (มี.ค.- 
ก.ย.2561) 

กลุ่มระบาด
วิทยาและ
ข่าวกรอง 

ผลลัพธ์PMQA ข้อ3 มิติ7.2 RM3  
ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (กระบวนการ
สอบสวนโรค) ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 
2.2 (>85%)  
 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ร้อยละ 
93.2 

จํานวนรายงานการพยากรณ์โรค
และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ (5 โรค)
 

5 
โรค/ภัย

5 
โรค/ภัย

5 
โรค/ภัย

จํานวนรายงานประเมิน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
พื้นที่จังหวัด (4 จังหวัด) 
 
 
 
 
 
 
 

4 
จังหวัด

4 
จังหวัด 

4 
จังหวัด 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
8.เตรียมพร้อม
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข 

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และเตรียมความ
พร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
2. เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือและ
สร้างการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 
3. เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคที่เป็นปัญหา
สําคัญ 
4. พัฒนา
สมรรถนะช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศและ
จังหวัดชายแดน 

1. สสจ. สสอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
รพ.สต. อปท. 
2. ประชาชน 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
โรค กลุ่มวัย กลุ่ม
พื้นที่เป้าหมาย 
เช่น ต่างด้าว ผู้
เดินทาง ชายแดน 
เป็นต้น 

1. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) 
การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะปกติ (สคร.9 ปี 2560) มี 5 
ขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ติดตามสถานการณ์โรค การระบาด หรือภัย
สุขภาพ 

1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุม
หารือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

1.3 ประเมินสถานการณ์เข้าข่ายภาวะฉุกเฉิน
หรือไม่ 

1.4 กรณีที่ไม่เป็นโรคหรือภัยที่มีระบบเฝ้าระวัง ให้
ออกแบบเครื่องมือหรือนําเครื่องมือจากสํานัก
มาเก็บข้อมูล สร้างความเข้าใจแก่เครือข่ายใน
การใช้เครื่องมือ 

1.5 ดําเนินการตามระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรค เขียนรายงานข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (QM, SOP) 
(สคร.9 ปี 2560) จํานวน 20 เรื่อง (SOP) 

7.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.2 ระดับ
ความสําเร็จในการสนับสนุนให้
จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง (ระดับ 5) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 2. 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ระดับ 5
 

3 ขั้นตอน 1. สนับสนุนการจัด
ทีมปฏิบัติการระดับ
จังหวัดในส่วน
ภารกิจปฏิบัติการ 
(Operation 
Section) เพื่อ
ปฏิบัติการในภาวะ
ปกติและภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
2. สนับสนุนการจัด
ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ระดับจงัหวัดเพื่อเฝ้า
ระวัง ตรวจจบั และ
ประเมินสถานการณ์
การเกิดโรคและภัย
สุขภาพ 
3. วิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยงสําคัญ
ของโรคและภัย
สุขภาพระดับ
จังหวัดร่วมกับสสจ. 
(ต.ค.2560- ก.ย.
2561) 

-กลุ่ม
ระบาดฯ 
-กลุ่มปฏิบัติ 
การควบคุม
โรคฯ 
 

ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
(ร้อยละ 95) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 2. 
 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

(4 จังหวัด)

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรค)  

5 
ขั้นตอน

5 
ขั้นตอน

ประเมิน
ต.4 

จํานวนแผน All-Hazards Plan 
(ไม่น้อยกว่า 5 โรค/ภัย) (Zika, 
DHF,RTI, Food poisoning, Influenza)
 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

5 โรค/ภัย
 

ประเมิน
ต.4 

จํานวนครั้งการนาํระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (ICS) มาใช้จริง หรือ
ซ้อมแผนฯ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) 

4 ครั้ง 
(อบุัตเิหตุ
ชว่งปีใหม,่ 
สงกรานต,์ 
Zika, DHF)

3 ครั้ง 
(อบุัตเิหตุ
ชว่งปีใหม,่
สงกรานต,์

Zika) 

ประเมิน
ต.4 

จํานวนแผนบริหารความต่อเนื่อง
ขององค์กร (BCP) (1 เรื่อง) 
 

1 เรื่อง
 

1 เรื่อง 
 

1 เรื่อง 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
กระบวนการสนับสนนุ 6 กระบวนการ       

1. จัดการเชิง
ยุทธศาสตร์  
1.1 กํากับ 
ติดตาม 
ประเมินผล 

1. Road map 5 
ปี (2561-2565) 
การติดตาม 
ประเมินผล 
สคร.9  
2. ผลิตภัณฑ์ด้าน
การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ เช่น คู่มือ
การติดตาม
ประเมินผลปี
2561 ตาม
มาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบ 
กลไกการติดตาม
ประเมินผลที่มี
มาตรฐาน เช่น 
ระบบการตรวจ
ราชการกรณีปกติ 
ระบบการกํากับ
ติดตามผลงานกับ
แผนงานที่กําหนด
ทุก 6 เดือน 
ระบบการรายงาน
ตัวชี้วัดPA เป็นต้น

1. เขตสุขภาพที่ 9
2. หน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 
3. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4. หน่วยงาน
ภาครัฐนอกสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข เช่น 
ปศุสัตว์ ศึกษา 
เป็นต้น 
5. ภาคประชาชน
เช่น อสม. ผู้นํา
ชุมชน แกนนํา
สุขภาพครอบครัว 
เป็นต้น 

1. คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการปี 2561 
2. แผนการตรวจราชการกรณีปกติ 

ปีงบประมาณ 2561 
3. แนวทางการบริหารโครงการที่เปน็งบ

ดําเนินงานปี 2561  
4. คู่มือการติดตามและประเมินผล 

ปีงบประมาณ 2561  

(ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 1.1.2 ปี 
2560) ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาความเข้มแข็งแผนงาน
ควบคุมโรค (RDCP) (ระดับ 5) 
 

ระดับ 5 ระดับ 5
 

- จัดทําแนวทางการ
สรุปผลดําเนินการ
(One page) ที่มี
คุณภาพ และ
สื่อสารให้ทุกกลุ่ม
งานทราบ (มี.ค.- 
ก.ย.2561) 

กลุ่มแผนงาน
และ
ประเมินผล 

จํานวนแผนงานควบคุมโรค 
(Cluster) (4 แผน) 
 

4 แผน
 

5 แผน 
(5 ระบบ)

5 แผน 
(5 ระบบ)

ผลลัพธ์PMQA ข้อ1 มิติ7.1 RM1 
ร้อยละความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ขององค์กร (>85%) 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

59.62%
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
4. การประเมินผล 
การดําเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหาสําคัญของ
พื้นที่ ได้มาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ
ปี 2560 เรื่องการ
ประเมินผลมาตร
กาลดการแพร่เชื้อ
มาลาเรียในพื้นที่
เสี่ยงสูงจังหวัด
สุรินทร์ และปี 
2561 เรื่องการ
ประเมินผล
กระบวนการและ
ผลลัพธ์ของ
มาตรการเชิงรุก
เพื่อลดการ
เสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่เสี่ยงสูง (อยู่
ในระหว่างเก็บ
รวบรวมข้อมูล) 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
1. จัดการเชิง
ยุทธศาสตร์  
1.2 บริหาร
จัดการองค์กร 

1. พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหาร
จัดการองค์กร 
 
 

1. หน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 
2. หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
มูลนิธิส่งเสริมที
คิวเอ็ม เป็นต้น 

1. คู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร กรม
ควบคุมโรค (กพร. กรมฯ ปี 2559) 
2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (สํานักงาน ก.พ.ร. ปี 
2558) 
3. คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 
(สํานักงาน ก.พ.ร. ปี 2561) 
4. หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี 
พ.ศ. 2561 (สํานักงาน ก.พ.ร. ปี 2561) 
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการ
บริหารจัดการองค์กร (สคร.9 ปี 2559) 
6. คู่มือมาตรฐานการรายงาน Self- 
Assessment Report (SAR) อย่างมีคุณภาพ 
(สคร.9 ปี 2560) 

14.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 5 ระดับ
ความสําเร็จของหน่วยงานในการ
ดําเนินการบริหารจัดการองค์กร
ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
กําหนด (ระดับ 5)  
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 11. 
 

(ปี 2560 RM7 รอ้ยละความพงึพอใจ
ของบคุลากรทีม่ตีอ่การนําองคก์าร
ของผูบ้รหิาร ได ้4.99 (เต็ม 5))

ระดับ 
4.984

ระดับ 
4.99922

 

3 ขั้นตอน วิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูล
ตัวชี้วัดที่สําคัญ, ผล
การดําเนินงาน และ
สารสนเทศที่ใช้ใน
การวางแผน
ยุทธศาสตร์ (มี.ค.- 
มิ.ย.2561) 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

ร้อยละความสําเร็จผลลัพธ์การ
ดําเนินการ (ผลลัพธ์ หมวด 7) 
(ร้อยละ 100 /ป ี2561 ไม่วัดผล) 

ร้อยละ
99.68

ร้อยละ 
99.9218

ประเมิน
ต.4 

 กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

ผลลัพธ์PMQA ข้อ2 มิติ7.1 RM2 
ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน (มิติที่ 1 
ด้านประสิทธิผล) (>85%) 

ร้อยละ 
99.60 

ร้อยละ 
99.40 

ร้อยละ 

59.62 
(6 เดือน)

พัฒนาวิธีการและ
เครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามกํากับ
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ 
(มี.ค., ส.ค.2561) 

   ผลลัพธ์PMQA ข้อ9 มิติ7.4 RM7 
ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการนําองค์การ
ของผู้บริหาร (>85) 

ร้อยละ 
94.93
 

ร้อยละ 
84.8047

ประเมิน
ต.4 

ประเมินความพึง
พอใจ Online โดย
ใช้แบบสอบถาม 
กพร. (ส.ค.2561) 

ผลลัพธ์PMQA ข้อ10 มิติ7.4 (GAP 
หมวด 1) 
ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน
ปรับปรุงวิธีการในการกํากับดูแล
องค์การที่ดี (>85) 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ประเมิน
ต.4 

1. จัดทําแผน
ปรับปรุง (มี.ค.
2561) 
2. ดําเนินงานตาม
แผนฯ และสรุปผล 
(มี.ค.- ส.ค.2561) 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
ผลลัพธ์PMQA ข้อ12 มิติ7.6 RM9
ร้อยละความสําเร็จการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ
ที่สําคัญ (>85) 
(คดัเลอืก 1 กระบวนการหรอื
มากกวา่ มาดําเนนิการ และหาก
ตวัชีว้ัดที ่2.2 เป็นการปรับปรงุ
กระบวนการ ก็สามารถนําผลมา
ตอบตวัชีว้ัดนีไ้ด)้ 

- ร้อยละ 
100 

ประเมิน
ต.4 

1. กําหนดตัวชี้วัด
ของกระบวนการ 
(มี.ค.2561)  
2. จัดทําแผน
ปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 
และสรุปผล (มิ.ย.- 
ส.ค.2561) 

2. บริหาร 
Supply และ
ตรวจสอบ
ภายใน 

1. ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพล
เรือน และ
เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
กรมควบคุมโรค 
2. ศึกษาวิเคราะห์ 
พัฒนาแนวทาง 
และรูปแบบของ
งานบริหาร 
3. ดําเนินการด้าน
บริหาร และ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

1. หน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 
2. ส่วนจังหวัด 
3. สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานสร้างความโปร่งใสในสํานักงาน 
(สคร.9 ปี 2560) มี 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัด 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.3 ทบทวนการดําเนินงาน และวางแผน เสนอ

ผู้บริหาร 
1.4 ประกาศนโยบาย ชี้แจง 
1.5 ดําเนินการ รายงานผลตามแผน และประเมิน

ความโปร่งใส 
1.6 กํากับ ติดตาม รวบรวมผล ตรวจสอบ 
1.7 สรุปผล เสนอผู้บริหาร และส่งกรม 

17.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 8 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
คุณธรรมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน (ระดับ 5)  
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 17. 
 

ระดับ 5 ระดับ 5
 

3 ขั้นตอน 1. ประเมินแบบ
สํารวจความคิดเห็น
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ และ
วิเคราะห์ (ธ.ค.2560) 
2. จัดทําแผนปฏิบัติ
การสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ 
(มี.ค.2561) 
3. ดําเนินการตาม
แผนฯ และรายงาน
ความก้าวหน้า 
(มี.ค.- ส.ค.2561)  
4. ประเมินแบบ
สํารวจความคิดเห็น
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ และ
สรุปผล (ส.ค.2561) 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

ผลลัพธ์PMQA ข้อ8 มิติ7.4 RM6 
ร้อยละคะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน (ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 8) 
(>80%) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 17. 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
2. บริหาร 
Supply และ
ตรวจสอบ
ภายใน (ต่อ) 

   ร้อยละการประหยัดพลังงาน 
(ไฟฟ้า น้ํามัน) ได้ลดลงจากค่า
มาตรฐานการใช้พลังงานของ
หน่วยงาน (EUI) (มากกว่าร้อยละ 
10) และมีการใช้กระดาษลดลง
จากปี 2560 (ร้อยละ 10) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 3. 

-ไฟฟ้า 
168,242
หน่วย 
-น้ํามัน 
53,358 
ลิตร 
-กระดาษ
705 รีม

-ไฟฟ้า 
166,650 
หน่วย 
-น้ํามัน 
18,233 
ลิตร 
-กระดาษ 
774 รีม 

ข้อมูล ณ 
ก.พ.2561 
-ใช้ไฟฟ้า
ลดลงจากค่า 
EUI88.93%
-ใช้น้ํามัน
ลดลงจากค่า 
EUI32.20%
-ใช้กระดาษ
ลดลงจากปี 
2560 ร้อย
ละ 30.23 
 

1. แต่งตั้งคณะทํางาน
ด้านการประหยัด
ทรัพยากร (พ.ย.60) 
2. กําหนดมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน 
สคร.9 (ม.ค.2561)
3. ดําเนินงานและ
ติดตาม กํากับ 
ประเมินและรายงาน
ผล (ธ.ค.60-ส.ค.61) 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

ร้อยละของจํานวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับการดําเนินการจนยุติ (ร้อย
ละ 100)  
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 6. 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

มีข้อ
ร้องเรียน... 
เรื่อง 
ดําเนินการ
จนยุติ..... 
เรื่อง (ร้อย
ละ 100) 
 

ตรวจสอบ 
ดําเนินการ ติดตาม
และรายงานผลข้อ
ร้องเรียน (ต.ค.
2560- ก.ย.2561) 

ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงการควบคมุ
ภายใน (ร้อยละ 100) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 9. 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

จัดทําแผน
ปรับปรุง
การ
ควบคุม
ภายใน 3 
กิจกรรม 

1. วางแผนการ
ดําเนินงานควบคมุ
ภายใน (ต.ค.2560) 
2. รายงานผลการ
ติดตามการควบคุม
ภายใน (มี.ค., ก.ย.
2561) 



 21

กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
3. บริหาร
งบประมาณ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ 
พัฒนาแนวทาง 
และรูปแบบการ
บริหาร
งบประมาณ 
2. ดําเนินการ
บริหาร
งบประมาณ และ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน 
 

1. หน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 
2. กรมบัญชีกลาง
3. คลังจังหวัด 
4. สํานัก
งบประมาณ 
5. สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ในประเทศ (สคร.9 ปี 2559) 
2. คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ (ศตม.9.1 ปี
2559) 

12.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 3 ร้อยละ
ของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายรวม (>96%)

- ไตรมาส 1 = 30.29%  
- ไตรมาส 2 = 52.29% 
- ไตรมาส 3 = 74.29% 
- ไตรมาส 4 = 96% 

ผลลัพธ์PMQA ข้อ11 มิติ7.5 RM8

ร้อยละ
99.99
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
92.24 

(ณ 20 มี.ค.
2561) 

ติดตาม กํากับ แจ้ง
เตือนให้กลุ่มงานส่ง
ข้อมูลรายงานการ
ประเมินและสรุปผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ให้
ครบถ้วน เพื่อใช้
ประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
(มี.ค.- ก.ย.2561) 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

4. บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

1. วางแผนและ
พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพและ
สมรรถนะในการ
ดําเนินงาน 
2. พัฒนาระบบ
การจัดทํา กํากับ 
ติดตาม ปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน  

1. หน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 
2. มหาวิทยาลัย 

1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ สคร.
9 (สคร.9 ปี 2560) มี 12 ขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการ 

1.2 จัดทําและต่อรองตัวชี้วัด 
1.3 ระบุผู้ประเมิน และบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด

รายบุคคล และสมรรถนะ 
1.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนใน

การบันทึกข้อมูล 
1.5 ตรวจสอบ สรุปภาพรวมตัวชี้วัดและ

สมรรถนะ 
1.6 ดําเนินการตามแผน รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ แนบหลักฐาน 
1.7 ติดตามและให้ความเห็น 
1.8 ประเมินสมรรถนะตนเอง 

15.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 6 ระดับ
ความสําเร็จของการเสริมสร้าง
ความสุขของบุคลากรใน
หน่วยงาน (Happinometer) 
(ระดับ 5)  
ผลลัพธ์PMQA ข้อ6 มิติ7.3 RM5 
(RM 5 ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 16. 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

3 ขั้นตอน 1. แต่งตั้ง
คณะทํางานสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 
(พ.ย.2560) 
2. วิเคราะห์ข้อมูล
ความสุขบุคลากร 
(ธ.ค.2560) 
3. จัดทําแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้าง
ความสุข (มี.ค.2561) 
4. ดําเนินงานตาม
แผน และประเมิน
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (ม.ค.- 
ก.ย.2561) 
 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
   1.9 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยืนยัน 

แจ้งผล 
1.10 ดูผลการประเมิน และต่อรองผล

ประเมิน 
1.11 พิมพ์แบบสรุปการประเมินฯ ลงนาม

รับทราบ และส่งผลการประเมิน 
มายังงานการเจ้าหน้าที่ 

1.12 สรุปผลการประเมิน เสนอผู้บริหาร 
ส่งกรมฯ 

ผลลัพธ์PMQA ข้อ7 มิติ7.3 (GAP 
หมวด 5) 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนเสริมสร้าง
ความสุข ความผูกพันของ
บุคลากร (ร้อยละ 100)  
 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

ผลลัพธ์PMQA ข้อ5 มิติ7.3 RM4 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 
100)  
(ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร)
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 15. 
 
(ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 6 ปี 2560) 
ระดับความสําเร็จการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลหน่วยงาน (ระดับ 5)
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
- 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สคร.9 ปี 
2561 (ร้อยละ 100)  
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 14. 
 
 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
5. พัฒนา
ระบบข้อมูล
และ
สารสนเทศ 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลใน
การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ
และการ
ดําเนินงาน 
2. เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

1. เขตสุขภาพที่ 9
2. หน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 
3. มหาวิทยาลัย 
4. หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น 
สวทช. NECTEC 
ICDL เป็นต้น 

1. แผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ
ในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน กรณีพบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เสนอผอ. แจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน วันที่ 24 พ.ค.2560 และซ้อมแผนฯ 
วันที่ 6 มิ.ย.2560 มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

(1) User แจ้งเหตุ หรือตรวจพบภัยคุกคาม 
(2) ตรวจสอบภัยคุกคาม 
(3) ควบคุม แก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคาม 
(4) ทดสอบ กู้คืนระบบ/ข้อมูล 
(5) สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

 
2. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สคร.9 (สคร.
9 ปี 2560) จํานวน 5 เรื่องดังนี้  

(1) แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
(2) แนวปฏิบัติการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
(3) แนวปฏิบัติจัดการสินทรัพย์ด้านสารสนเทศ 
(4) แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ: ไวรัสคอมพิวเตอร์
(5) แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ: กรณีไฟไหม้ 

เสนอผอ. และแจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2560  

13.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 4 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนิน
นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (ระดับ 5) 
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 13. 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ระดับ 5
 

2 ขั้นตอน 1. วิเคราะห์และ
จัดทําแผนพัฒนา
ระบบความ
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ สคร.9 
(พ.ย.- ธ.ค.2561) 
2. จัดทําแนวปฏิบัติ
เมื่อเกิดผลกระทบ
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 
(มิ.ย.2561)  
3. ซ้อมแผนความ
พร้อมใช้งานระบบ
สารสนเทศในภาวะ
ฉุกเฉิน (มิ.ย.2561) 
4. จัดทําสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ, ผล
การดําเนินงาน, 
สารสนเทศที่ใช้
วางแผนยุทธศาสตร์ 
และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ สคร.9 
(มี.ค.- ก.ย.2561) 
5. ประเมินผล
คุณภาพของระบบ
ข้อมูล (ส.ค.2561) 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้
ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (>50%)

- 
 

ร้อยละ 
79.84 

ร้อยละ 
100 

(45 คน)
จํานวนแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
กระทบความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ (5 แนวปฏิบัติ) 

- 
 

5 แนว
ปฏิบัติ 

ประเมิน
ต.4 

ร้อยละความเข้าใจของบุคลากร
ที่มีต่อแนวปฏิบัติฯ 5 แนว
ปฏิบัติ (มากกว่าร้อยละ 70) 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ประเมิน
ต.4 

ผลลัพธ์ PMQA ข้อ 14. มิติ 7.6 
(GAP หมวด 2)  
ร้อยละความครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัยของสารสนเทศที่ใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ (>85%)  
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 12. 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ประเมิน
ต.4 

ผลลัพธ์ PMQA ข้อ 15. มิติ 7.6 
(GAP หมวด 4)  
ร้อยละความครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัยของข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดที่สําคัญฯ(>85%)
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 12. 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ตัวชี้วัด
ใหม่ 

 

ประเมิน
ต.4 
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กระบวนการ ผลผลิต/บริการ ลูกค้า/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่มือการปฏิบัติงานและ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ (ระบุ
เดือนปีที่ดําเนินการ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(6 เดือน)
6. จัดการ
ความรู้  
 

1. จัดการความรู้
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ
บุคลากร 

1. หน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 
2. มหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กรม
ปศุสัตว์ เป็นต้น 
4. หน่วยงานอื่น 
เช่น สคส. สสส. 
สรส. GotoKnow
SCG เป็นต้น 

1. คู่มือการจัดการความรู้ (กรมฯ ปี 2558) 16.ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 7 จํานวน
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่
หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้
นําไปใช้ประโยชน์ (3 เรื่อง)   
ผลลัพธ์ PMQA ข้อ 13. มิติ 7.6 
RM10  
*การกํากับดูแลองค์การที่ดี 10. 

ระดับ 5
/3 เรื่อง

ระดับ 5
/3 เรื่อง

แผน KM
3 เรื่อง 

1. ถ่ายทอดเป็น
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของทุกกลุ่ม
งาน (MOU) 
2. กําหนดเป็น
แนวทางประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากร (PMS) 
3. ติดตาม กํากับ
การดําเนินงาน 
(ต.ค.60 - ก.ย.61) 

กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 
(งานวิจัย) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน/ Show & Share 
- ตัวชี้วัดคํารับรองที่ 7 ปี 2560
ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน (ระดับ 5) 

- 
 

ระดับ 5
 
 

9 เรื่อง 
(22 พ.ค.
2560) 

ระดับ 5

5 เรื่อง 
(6 ม.ีค.
2561) 

- 

จัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน/ Show 
& Share (มี.ค., 
ส.ค.2561) 

-กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
 

ร้อยละความสาํเร็จการบรรลเุป้าหมายตัวชีว้ัดของกระบวนการที่สําคัญ (2 ตัวชี้วัด)
(กระบวนการสร้างคุณค่า 25 ตัวชี้วัด และกระบวนการสนับสนุน 49 ตัวชี้วัด รวม 74 ตัวชี้วัด) 

ดําเนินการได้เฉลี่ย ร้อยละ 66.48
(กระบวนการสร้างคุณค่า 52.77%
กระบวนการสนับสนุน 80.19%)

  

 
ผู้เสนอ …………………………………………………………………………  ผู้อนุมัติ ............................................................................   
                 ( .........นายเสวียน  คําหอม........... )                 ( ......นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร........ ) 
ตําแหน่ง...........นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ................... 
คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ (ประธาน หมวด 6)  

ตําแหน่ง............ผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา........... 
คณะทํางานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ (ประธาน) 

วันที่เสนอ .....29...../...........มีนาคม.........../........2561.........  วันที่อนุมัติ .......29..../........มีนาคม......../.......2561.......... 
 


