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ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้พัฒนำกรอบแนวทำงกำรยกระดับ
สู่ระบบรำชกำร 4.0 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐ
มีกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ “ระบบรำชกำร 4.0” ที่มีกำรท ำงำน
อย่ำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected 
Government) มีกำรท ำงำนโดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
(Citizen-Centric Government) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
โดยอำศัยปัจจัยหลักส ำคัญ คือ กำรสำนพลังทุกภำคส่วน 
(collaboration) กำรสร้ำงนวัตกรรม ( Innovation) 
และกำรปรับ เข้ ำสู่ ก ำรเป็ น ดิ จิ ทั ล  (Digitization/ 
Digitalization) ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีที่มุ่งเน้นประโยชน์สุข
ของประชำชนเป็นหลัก เพ่ือให้สำมำรถเป็นที่ไว้วำงใจ
และเป็นที่พ่ึงพิงได้ของประชำชน 
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ในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 หรือ PMQA 4.0 พร้อมทั้ง
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ในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 จึงเปรียบเสมือนกลไกหนึ่ง 
ที่ท ำให้หน่วยงำนได้มีกำรวิเครำะห์ถึงช่องว่ำงและ
โอกำสในกำรพัฒนำ โดยเป็นกำรประเมินระบบบริหำร
ของหน่วยงำนภำครัฐในเชิงบูรณำกำรที่มีกำรเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนกับเป้ำหมำยและทิศทำงของ
กำรพัฒนำประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ
สำมำรถประเมินสถำนะของกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ได้ด้วยตนเอง และสำมำรถน ำผลจำกกำรประเมินไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร 
แผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับ
ของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นระบบรำชกำร 4.0 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

โปรแกรม PMQA 4.0  
 โปรแกรม PMQA 4.0 เป็นโปรแกรมการประเมินตนเองเบื้องต้น เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
ในส่วนที่ยังขาดอยู่ หน่วยงานสามารถน ารายงานเบื้องต้นไปใช้งานเป็นข้อมูลพื้นฐานได้ 
1.1 การเข้าใช้งาน 
 โปรแกรม PMQA 4.0 เป็น Web application โดยสามารถเข้าได้ที่ URL: pmqa.ddc.moph.go.th  
 

 
1.1.1 การขอรับสิทธิ์ 
 ในช่วงทดสอบโปรแกรมช่วงแรก ผู้ใช้งานสามารถท าการสมัครขอรับสิทธิ์ได้เองเป็นการชั่วคราว 
หลังจากนั้นจะต้องติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เท่านั้น 
 ในการสมัครขอรับสิทธิ์ช่วงทดสอบให้กดที่ "เข้าสู่ระบบ" จากนั้นระบบจะน าไปสู่การกรอกข้อมูล
ส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ข้อควรระวัง ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ให้ตรงกับในภาพด้วย 
จากนั้นกดท่ีปุ่ม OK 
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ในช่องของหน่วยงาน หากไม่พบหน่วยงานของท่าน ท่านสามารถติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
เพ่ือท าการเพิ่มหน่วยงาน เพ่ือใช้งานต่อไป 
 

 
 
** เมื่อระบบเปิดเต็มรูปแบบ อาจจ าเป็นต้องท าการขอรับสิทธิ์ใหม่  
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1.1.2 การส่งข้อมูลลักษณะส าคัญองค์กร 
 เมื่อท าการ Login เข้ามาแล้ว ให้กดไปที่เมนูการจัดการข้อมูลและเลือกลักษณะส าคัญองค์กร 
 

 
  

ให้ผู้ใช้ท าการกรอกลักษณะส าคัญขององค์กรของผู้ใช้ตามข้อ โดยให้ใส่เฉพาะใจความส าคัญ 
กระชับ เข้าใจง่าย  
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โดยผู้ใช้สามารถ upload file ที่เป็นรายละเอียดแบบสวยงามได้ในหัวข้อที่ 14 โดยใส่ได้ 1 file ขนาด file 
ไม่เกิน 100 MB 

 

  
 
และเม่ือผู้ใช้กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กดท่ีปุ่ม Submit 

เมื่อกดแล้ว ระบบจะแจ้งว่าได้ท าการส่งข้อมูลแล้ว และจะน าผู้ใช้กลับมาที่หน้าเมนูหลัก     
ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลในล าดับต่อไป 
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1.1.3 การประเมินหน่วยงานเบื้องต้น ระบบราชการ 4.0 
 ในการประเมินหน่วยงานในเบื้องต้น จะมีทั้งหมด 6 หมวด ซึ่งจะอยู่ในเมนูรายหมวดที่เรียงล าดับกัน 
ผู้ใช้สามารถเข้าระบบตามล าดับหรือจะข้ามหมวดก็สามารถท าได้ โดยข้อมูลหน่วยงานจะถูกเก็บข้อมูล
สุดท้ายไว้เท่านั้น และเม่ือมีการกรอข้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าจะหายไป 
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 เงื่อนไขส าคัญของการทดสอบการประเมินคือ ในทุกหมวด 1-6 ผู้ที่จะท าการทดสอบการประเมิน
จะต้องตอบระดับ Basic ให้ครบทุกข้อก่อน จึงจะสามารถไปตอบระดับ Advance ได้ ส าหรับระดับ Significance 
ผู้ที่จะท าการทดสอบการประเมินก็จะต้องตอบในระดับ Advance ทุกข้อก่อนเช่นกัน 
 เมื่อผู้ใช้ตอบข้อประเมินครบแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit ระบบจะแสดงข้อมูลคะแนนในแต่ละระดับ
ของหมวดนั้นๆ ดังภาพ และผู้ใช้สามารถกดที่เมนูด้านบนเพื่อไปยังหมวดต่อๆ ไปได้ทันที 
 

 
  
หมายเหตุ คะแนนจะถูกเก็บเฉพาะในการประเมินครั้งสุดท้ายเท่านั้น และจะเปลี่ยนไปทุก  ๆครั้งที่ท าการ Update ข้อมูล 
 
1.1.4 การเพ่ิมข้อมูลหมวด 7 
 หมวด 7 เป็นหมวด ผลลัพธ์การด าเนินการ ดังนั้นจึงไม่มีการด าเนินการที่ตายตัวซึ่งในแต่ละ
หน่วยงานจะแตกต่างกัน จึงต้องใส่ชื่อตัวชี้วัดและผลการด าเนินการย้อนหลังให้ครบถ้วน โดยย้อนหลัง     
ได้สูงสุด 3 ปี และสามารถเลือกตัวชี้วัดมาตอบได้ขั้นต่ า 10 ตัวชี้วัด (RM1-RM10) หากหน่วยงานมีตัวชี้วัด
มากกว่านี้ สามารถเพ่ิมเต็มได้ 
 เริ่มจากเข้าไปที่หมวด 7 จากนั้นกรอกข้อมูลที่ต้องการรายงานตัวชี้วัดพร้อมผลการปฏิบัติการ 
หากแต่ในช่วงทดสอบระบบข้อมูลหมวด 7 จะไม่ถูกน ามาค านวณวิเคราะห์ในระบบราชการ PMQA4.0 
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ซึ่งการรายงานผลการด าเนินการ สามารถส่งเป็น file หลักฐานได้ไม่เกิน 100 MB 1 File ซึ่งอาจจะเป็น file 
ชนิดบีบอัดเช่น Zip หรือ RAR ก็ได้  
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โดยกดที่ "เลือกไฟล์" หัวข้อ ส่งข้อมูล File จากนั้นท าการเลือก file ที่ต้องการจะส่ง โดยหากผู้ใช้ต้องการขนาด
และจ านวน file ที่เพ่ิมข้ึนสามารถติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ 
 

 
 
โดยหลังจากเลือก File แล้ว ชื่อ file จะปรากฏหลังปุ่มเลือก file หากท่านเลือก file ผิด สามารถเลือกใหม่ได้ทันที 
จากนั้นกดที่ปุ่ม Submit เพ่ือส่งข้อมูล และเมื่อส่งข้อมูลเสร็จแล้วระบบจะส่งท่านไปยังหน้าเมนูหลัก
เช่นเดียวกับทุกหมวดที่ผ่านมา 
 

 
 
หมายเหตุ หมวด 7 อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน version ต่อไป 
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1.1.5 สรุปรายงานผลประเมินหน่วยงานเบื้องต้น 

 
  

การดูการสรุปรายงานผลการประเมินหน่วยงาน ให้ผู้ใช้กดที่ ผลการประเมิน ระบบจะน าคะแนน
ของหน่วยงานของแต่ละผู้ใช้ที่เก็บไว้ล่าสุดมาท าการแสดงผล โดยข้อมูลจะแสดงเฉพาะหน่วยงานของผู้ใช้เท่านั้น 
ไม่สามารถดูคะแนนของหน่วยงานอื่นๆ ได้ โดยผู้ที่จะดูข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนในภาพรวมได้จะต้องเป็นสิทธิ์
ผู้ดูแลระบบเท่านั้น 

 

 
 



 
 

10 
 

1.2 ผู้ดูแลระบบ  
 ในสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ จะมีแตกต่างจากสิทธิ์ของผู้ใช้ ดังนี้ 
  1. สมัครสมาชิกใหม่ 
  2. ดูรายการผู้ใช้และลบข้อมูลผู้ใช้  
 โดยหน้าจอของสิทธิ์ผู้ดูแลระบบจะแตกต่างจาก ผู้ใช้ดังภาพ 
 

  ผู้ดูแลระบบ 
 

  ผู้ใช้งาน 
 
1.2.1 การบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งาน 
  1. สมัครสมาชิกใหม่ 
  2. ดูรายการผู้ใช้และลบข้อมูลผู้ใช้  
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1. การสมัครสมาชิกใหม ่
 เมื่อเปิดใช้งานระบบแล้ว ผู้ใช้จะต้องขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบผ่านผู้ดูแลระบบเท่านั้น โดยผู้ดูแลระบบ
จะกรอกแบบฟอร์มและให้สิทธิ์การใช้งานระบบต่อไป 
 

 
 
2. ดูรายการผู้ใช้และลบข้อมูลผู้ใช้ 
 

 
 
 จากภาพตัวอย่าง เป็นการทดสอบระบบ โดยข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ 
ก็จะไม่ทราบรหัสผ่านของผู้ใช้ ซึ่งหากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน จ าไม่ได้จริงๆ ผู้ใช้สามารถแจ้งที่ผู้ดูแลระบบ
และท าการสมัครใหม่เท่านั้น โดยให้ผู้ดูแลระบบท าการลบรายการผู้ใช้ออก แล้วจึงเพ่ิมผู้ใช้ใหม่จากเมนู 
สมัครสมาชิกใหม่ 
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1.2.2 สรุปข้อมูลภาพรวมรายหน่วยงาน 
 เป็นสิทธิ์เฉพาะของผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานที่ได้ท าการประเมินหน่วยงานตนเองเข้ามา โดยกดที่ "สรุปข้อมูลภาพรวมรายหน่วยงาน" 
จากนั้นเลือกหน่วยงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลคะแนนรายหมวด รายระดับ และ
สามารถอ่าน และโหลดลักษณะส าคัญองค์กรได้ 
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ส่วนที่ 2 

บทน ำ 
2.1 ควำมเป็นมำของระบบรำชกำร 4.0 

ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบาย
ที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
ดังนั้น ระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
สอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศไทย 4.0 
โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) 
หมายความว่า ระบบราชการไทยจะต้องปฏิรูปขนานใหญ่ 
เพ่ือให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ภาครัฐต้องปรับตัวและต้อง
พลิกโฉมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
สู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 

 ที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงต้อง
มุ่ ง เน้ นความคล่องตั ว เพ่ื อขับ เคลื่ อน ภารกิ จ พิ เศษ 
(Agenda-based) และน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉม
หน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0 
หรือ Gov. 4.0) อันเป็นฟันเฟืองและเสาหลักที่ส าคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางในการบริหารงานของประเทศ
ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กลไก
การพัฒนาระบบราชการมีการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ๆ 
อีกท้ังเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
และยังเป็นการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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2.2 เป้ำหมำยกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 
จากแนวคิดของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็น

ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐ
สามารถเป็นที่พ่ึง ที่เชื่อถือ และไว้วางไว้ได้ของประชาชน โดยได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการไว้ ดังนี้ 
ยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 
(Better Governance, Happier Citizens) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 ระบบรำชกำร 4.0 

 ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการ
หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive 
Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางราชการ 
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่
ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่ อมโยงกัน เองของ
หน่วยงานราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้น
ในจุดเดียว ประชาชนสามารถใช้บริการของทางราชการ
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ และสามารถติดต่อได้
หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อด้วยตนเอง 
ติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น
ทางโทรศัพท์มือถือ 

3. หน่วยงำนของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & High Performance Government) 

ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า 
มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพัน
ต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
กับทบบาทของตน กล่าวคือ 

1) ในฐำนะเป็นผู้สนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐบำล 
จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เชิงลึก และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริง และเกิดความคุ้มค่า 

2) ในฐำนะเป็นผู้ก ำกับดูแล จะต้องมีความเป็นกลาง
และตรงไปตรงมา รวมทั้งวางกฎระเบียบให้เหมาะสม 
(Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลง 
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระหรืออุปสรรคต่อประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ 

1. ระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงถึงกัน 
(Open & Connected Government) 

ต้องมีความเปิดเผย โปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของทางราชการหรือ
มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไก
หรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐ
ไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างาน
ในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตาม
สายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพ
และสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

2. ระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง (Citizen-Centric Government) 

ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถาม
กับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ 
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3) ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติ ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงการท างานตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้น
จนจบ รวมทั้งใช้ทรัพยากรและบริการต่างๆ ร่วมกัน 

  
 
 
 
 

ฉะนั้น ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ  ๆอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 
1. กำรผสำนพลังทุกภำคส่วน ระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคส่วนอ่ืน  ๆในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับ
การท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) 
หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน 
(Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มี
การวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิด
เข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาประเทศ
หรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคม
จะสามารถด าเนินการได้ลุลวงด้วยตนเองโดยล าพัง
อีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมือง
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
2. กำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้น
และแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง (Solutions) ใหม่ๆ 
อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพื่อ
ปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและ
นโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทาย
ของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตาม
สภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบ
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government 
Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึก
ของประชาชน (Empathize) น าข้อมูลมาวิเคราะห์
ถึงปัญหา (Define) และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างไอเดีย (Ideate) ส าหรับพัฒนาต้นแบบ (Prototype) 
และท าการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) ก่อนน าไป
ขยายผลต่อไป หรือเป็นการน าเอาศาสตร์พระราชา
ว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้ 

 3. กำรปรับเข้ำสู่กำรเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) 
เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลข้อมูล
ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภท
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และการท างานร่วมกันผ่าน
เครื่องมือต่างๆ (Collaboration Tools) ท าให้สามารถ
ติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ (Real Time) ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สลับซับซ้อนต่างๆ วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบ
อย่างสูง และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการให้บริการ
ของทางราชการที่จะต้องด าเนินการได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และ
ประหยัด 

ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ได้ รั บ การป รับ เปลี่ ย นกระบวนการท างความคิ ด 
(Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 
(Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะให้มีสมรรถะ
ที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วย
ท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) และ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
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การท างานของระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนจากการท างานรูปแบบเดิมๆ มาสู่ระบบราชการรูปแบบใหม่ 
ดังตารางที่ 1 เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้น 
ตำรำงท่ี 1 สรุปกำรเปรียบเทียบระหว่ำงระบบรำชกำรเดิมและระบบรำชกำรใหม่ 

 
 

ระบบรำชกำรเดิม 

  
 

ระบบรำชกำรใหม่ (ระบบรำชกำร 4.0) 
การท างานแยกตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แม้มีการท างาน
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน แต่ยังไม่ใช่การบูรณาการ
อย่างแท้จริง (Autonomy, Separation) 

 การท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริงในเชิงยุทธศาสตร์ 
ตั้ งแ ต่ ระ ดั บ ก ารวา งน โย บ าย ไป จน ถึ งก ารน า ไป ป ฏิ บั ติ 
(Collaboration) 

การท างานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
และยังเป็นการท างานตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
(Fragmentation, Hierarchy, Silo, Vertical Approach) 

 การท างานมีการเช่ือมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการเช่ือมโยงทุกส่วนราชการในการบริการประชาชน
และมีการบังคับบัญชาในแนวนอน (End-to-end process flow, 
Cross-boundary management, Program/Project Management 
Office, Horizontal approach) 

ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างตายตัวตามสิทธิพ้ืนฐาน
ของบุคคลที่รัฐก าหนด (Standardization) 

 ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถออกแบบ/เลือกรูปแบบ/
วิธีการในการขอรับบริการได้ (Customization, Personalization) 

ระบบท างานในแบบอนาล็อก (Analog)  ระบบการท างานท่ีปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digitization) 
การด าเนินงานเชิงรับ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Passive)  การด าเนินงานที่ตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Pro-Active) 
ยึดกฎเกณฑ์ และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 
(Rule-based, Performance-oriented) 

 สร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอย่างชาญฉลาด มุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน (Innovation, Smart regulation, Results-oriented) 

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็นศูนย์กลาง 
(Government-driven) 

 ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric) 

ระบบการท างานท่ีล่าช้า มีต้นทุนสูง (Red tape, Costly)  สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ท าน้อยได้มาก (Creating 
value for the public, Doing more and better with less) 

เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้อมูลจ ากัด 
(C lose system, Upon Request only) 

 เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบที่สามารถน าไปใช้
ได้ทันที โดยไม่ต้องร้องขอ (Open system, Open access) 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิมๆ (Routine Work)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการท างานรูปแบบเดิม
และสามารถตอบสนองได้ทันที (Non-routine problem solving, 
Real-time capability) 

ต่างหน่วยงานต่างท างานกันล าพังโดยไม่มกีารแบ่งปันทรพัยากร
เพื่อใช้งานร่วมกัน (Stand-alone) 

 แบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (Shared Services) 

วางนโยบาย และปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้สึก และคาดเดา
เอาเอง (Intuition) 

 ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน และ
วางนโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง (Data-driven, 
Demand-driven, Actionable policy solutions) 

บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ (Office-hours only)  บริการประชาชนตลอดเวลา (On-demand services) 
มีความเช่ียวชาญ/ช านาญเฉพาะทาง (Expert/Specialist)  มีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า (Knowledge worker) มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ (Educability) มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethic ability) 

ข้าราชการแบบดั้งเดิม (Public administrator)  มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) 
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2.3 คุณลักษณะส ำคัญ 10 ประกำร ของระบบรำชกำร 4.0 
 
จากแนวคิดใหม่ดังกล่าว อาจสรุปเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของการปฏิบัติงาน
ในระบบราชการ 4.0 ดังน้ี 

 
 

 กำรปฏิบัติงำนในระบบรำชกำร 4.0 
 
 
1. ท างานอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
เ อ้ื อ ให้ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก แ ล ะ
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได ้

  

 
 

2. ท างานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และ
สร้างคุณค่า 

 
5. ปรับรูปแบบการท างานให้คล่องตัว 
รองรับการประสานงานแนวระนาบ
และในลักษณะเครือข่าย 

  
 
8. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคิดริเริ่ม 
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการท างาน
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 

3. แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
เชื่อมโยงการท างานซึ่งกันอย่างเป็น
เอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

 
 
6. ท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลา 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งในระดับ
องค์การและในระดับปฏิบัติการ 

 
 
9. บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง
สู่องค์การที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้น
ผลงานที่ด ี

 
 
4 . ใช้ เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
บริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์
และการตัดสินใจในการท างาน 

 
 
7. เปิดกว้างให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามี
ส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปด าเนินการ
แทนได้ 

 
 
10. ให้ความส าคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่  สร้างความผูกพัน 
สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุกรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
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ส่วนที่ 3  

การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ 
สู่ระบบราชการ 4.0 
3.1 การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 โดยใช้แนวทาง การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

จากแนวคิดของระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว ส านักงานก.พ.ร. ได้น ามาพัฒนาเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการ
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 โดยเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ดังภาพที่ 2 ซึ่งได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการ น ามาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงองค์การ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีข้อก าหนดที่พัฒนาบนแนวคิดของการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถน ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับคุณลักษณะ ทั้ง 3 มิติของระบบราชการ 4.0 ได้ดังนี้ 
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มิติที่ 1 ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open 
and Connectedness Government) มีความสัมพันธ์

กับ PMQA ในหมวดที่ส าคัญ ได้แก่ 
- หมวด 1 การน าองค์การผู้บริหารของส่วนราชการ

จะต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล
มีความโปร่งใสมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน 

- หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ส่วนราชการ
ต้องมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) โดยก าหนด
เป้าประสงค์ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ภาระหน้าที่และบริบทของ
ส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังต้องบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศมีการแก้ปัญหาในเชิ งรุกที่ น าไปสู่ ผลลัพธ์ที่ มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างส่วนราชการ เอ้ือให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองในเชิงรุก
และสอดรับกับความต้องการของประชาชน (Proactive and Customize) 

- หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการคือการท าให้
ทุกกระบวนงานมีความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
การออกแบบการท างานจากต้นน้ าถึงปลายน้ าเพ่ือให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดต้นทุน มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาทดแทนการท างานในรูปแบบเก่าโดยค านึงถึง
ประสิทธิผลของกระบวนการท างานทั้งภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกัน 

มิติที่ 2 การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง(Citizen Centric) 
มีความสัมพันธ์กับPMQA ในหมวดที่ส าคัญ ได้แก่ 

- หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส่วนราชการต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ประชาชน (Demand Driven) ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
มีความหลากหลายตามพ้ืนที่ตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น
การให้บริการบางเรื่องต้องคิดก่อนล่วงหน้า (Proactive) อาจเป็น
การคิดร่วมกันระหว่างประชาชนและภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมการให้บริการ (Service Innovation) 
โดยใช้รูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government 
Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 - หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรส่วนราชการ
จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร
เป็นเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการและเข้าใจ 
ความคาดหวังของประชาชน(Proactive to Customer 
Needs) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการแก้ไข
ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง
ทันท่วงทีและเกิดประสิทธิผลด้วยจิตส านึกที ่มี  
ในการปรับปรุงใส่ใจคุณภาพและการให้บริการในแง่มุม
ของการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ (Public Entrepreneur 
ship) ท างานร่วมกับประชาชนเพ่ือน าสู่สัมฤทธิผล
ของความยั่งยืนและความสุขทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชน (Happy Worker and Happy Citizen) 

- หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการส่วนราชการ
ต้องออกแบบระบบการให้บริการที่ท าให้ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวก (Citizen-centric Design Concept)
กระบวนการท างานต้องค านึงถึงการให้บริการที่บูรณาการ
และมีความเชื่อมโยงกันของหลายๆหน่วยงาน 
(Integrated Service, Horizental Approach) 
หรือมุ่งเน้นความต้องการของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง
การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (Digitalized Service Process) โดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ที่เกิดแก่ประชาชนและภาคสังคมด้วยต้นทุน
ที่ลดลงและคุ้มค่า 

มิติที่ 3 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย(Smart 
and High Performance) เกี่ยวข้องกับ 

PMQA ในหมวดที่ส าคัญ ได้แก่ 
- หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ส่วนราชการ

จะต้องมีมุมมองในการปรับรูปแบบการท างานและ
การน าเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงให้เกิดนวัตกรรม
โดยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
(Strategic Collaboration)และการเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมผ่าน
การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  (Actionable Policy 
Solution) 
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- หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต้องมีความเหมาะสม
ทันสมัยใช้งานได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Digitalization & 
Administration) ในรูปแบบที่เหมาะสมสามารถรองรับการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้
และการแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล
(Organizational Learning) 

- หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ต้องสอดรับกับทิศทางการปรับเปลี่ยนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัยมีการรวมกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลายสาขา
เข้ามาร่วมท างานเพ่ือแก้ปัญหาและโจทย์ที่มีความซับซ้อน
ร่วมกัน (Trans-disciplinary) มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้
ใช้ข้อมูลเปิดสู่การเรียนรู้ (Knowledge worker) ทั้งนี้อยู่บน
พ้ืนฐานของความพร้อมเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
ไปควบคู่กัน (Educability &Ethic Ability) 

 - หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
กระบวนการท างานต้องค านึงถึงการแบ่งปันทรัพยากร
เพ่ือให้ลดต้นทุนลงขณะเดียวกันต้องค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ทุกกระบวนการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (Virtualization and Shared 
service) มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในทุก
กระบวนงาน เพ่ือให้องค์การมุ่งสู่ระบบการท างานที่
มีขีดสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศในระบบ
ปฏิบัติงาน (Operational Excellence) 

- การที่จะท าให้การท างานบรรลุผลดังกล่าว
ต้องอาศัยหมวด 1 การน าองค์การ คือ ผู้น าต้องเชื่อมโยง
และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรมการ
ปรับปรุง (Align and Empower) และบูรณาการไปสู่
ผลลัพธ์ขององค์การในทุกด้านในหมวด  7 และ
เกิดผลกระทบที่น าไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและ
การพัฒ นาเศรษฐกิจสั งคมสิ่ งแวดล้อมและ
สาธารณสุข 

   
3.2 เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0   

ถึงแม้ว่าส่วนราชการจะมีความคุ้นเคยกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) ทั้ง 7 หมวด 
รวมถึงข้อก าหนดของเกณฑ์ PMQA โดยใช้เป็นระบบการรับรองในระดับการพัฒนาที่ 250 - 275 คะแนนและใช้เพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศรายหมวด ตามแนวทางการขอรับรางวัลเลิศรัฐ (ระดับ 300 คะแนน) แต่ทั้งสองแนวทางยังมี
แนวคิดในเชิงตั้งรับ (Reactive) คือ เป็นการด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปหรอืพัฒนาปรับปรงุโดยยึดบริบทของส่วนราชการ
เป็นที่ตั้ง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ  4.0 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาองค์การ ไปสู่การบูรณาการกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์
ของประเทศ รวมทั้งการเร่งให้เกิดการปรับปรุงผ่านกลไกของการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งองค์การและการปรับตัวให้เข้าสู่
ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผล กล่าวคือ ใช้กลไกของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาปรับการด าเนินการจาก
แนวคิดแบบตั้งรับไปสู่การท างานเชิงรุก (Proactive) และการสร้างนวัตกรรมสู่ประสิทธิผลแ  ละตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ (Effective & Innovative) โดยแนวคิดการพัฒนามี 3 ระดับ สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของระบบราชการ 4.0 
ดังแสดงในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 มิติของการพัฒนาในแต่ละระดับสู่ระบบราชการ 4.0 
  

มิติ 
(Overall Concept) 

Basic 
(Reactive) 

Advance 
(Proactive) 

Significance 
(Effective & innovative) 

Collaboration Cooperation Integration Collective Solution 
Innovation Internal Process Service/Output Policy/outcome 
Digitalization Usage/ data base 

Collection of data & 
communication 

Citizen experience 
End to end process 

Integrated and 
connectedness 

Customer Service quality and 
customer satisfaction 

Proactive services 
CRM 

Personalized services 
Government lab 

Process Standardization Data-driven 
improvement 

Integrated process 
improvement 
Operational excellence 

People Rule-base Responsive 
Top-down 

Integrity 
Professional 
Tran-disciplinary 

Problem solvers 
Initiative 
Entrepreneurship 

Leadership Effective leadership Actively engaged 
Pay attention to details 

21st century leadership 

Results Organization Sector/Area National/Impact 

 
ระดับพื้นฐาน (Basic) เป็นการด าเนินงานในเชิงตั้งรับ คือปฏิบัติงานตามหน้าที่และระเบียบปฏิบัติระดับก้าวหน้า 

(Advance) เป็นการด าเนินงานในเชิงรุก คือคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะปฏิบัติงานและมีการคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นล่วงหน้าระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
จนเกิดประสิทธิผลและมีนวัตกรรม (Effective& Innovative) โดยมีค าอธิบายมิติย่อยดังต่อไปนี้ 
1) การให้ความร่วมมือ (Collaboration) มีการพัฒนา
จากพ้ืนฐานการท างานในเชิงให้ความร่วมมือ (Cooperation) 
ไปสู่การบูรณาการวางแผนการท างานร่วมกัน (Integration) 
และต่อยอดไปสู่การท างานในเชิงร่วมกันคิดร่วมกันท างาน
ให้ได้ค าตอบที่ด ี(Collective Solution) 
2) นวัตกรรม (Innovation) จากนวัตกรรมของกระบวนการ
ภายในหน่วยงาน (Internal Process Innovation) คือ
การลดขั้นตอนการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นไปสู่นวัตกรรม
ของผลผลิตและการบริการ (Service Innovation) คือ
นวัตกรรมที่น ามาใช้ พัฒนาและสร้างคุณค่าในงาน
บริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนไปสู่
นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy/Outcome) เป็นการคิดริเริ่ม
นโยบายกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ให้ทันสมัย
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ ์

 3) ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) จากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและสามารถ
สื่อสารได้ฉับไวรวดเร็วขึ้น (Usage/ data base Collection 
of Data& Communication) ไปสู่ระบบดิจิทัลที่ใช้
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือประชาชนเกิด
ประสบการณ์ของผู้รับบริการที่เหนือความคาดหมาย
ท าให้ประชาชนประทับใจหรือสามารถติดตามกระบวนการ
ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายได้รวดเร็ว (Citizen Experience, 
End to End Process) เช่นระบบเตือนไปยังผู้รับบริการ
ล่วงหน้าโดยไม่ต้องใช้ระบบบัตรคิวหรือการนั่งรอไปสู่
ระบบดิจิทัลที่บูรณาการทุกภาคส่วน และสามารถ
แบ่งปันข้อมูลกันได้ (Integrated and Connectedness) 
เช่น การมีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันและสามารถดูได้ทุกที่
ทุกเวลา มีความสะดวก ประชาชนและผู้ใช้งานสามารถ
ใช้งานได้โดยไม่ต้องร้องขอ 
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4) ผู้รับบริการ (Customer) ระดับตั้งรับ คือ การให้บริการ
ที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ (Service Quality 
and Customer Satisfaction) ไปสู่การให้บริการในเชิงรุก
และการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Proactive 
Services, Compliant Resolution Management (CRM)) 
คือ มีการวางแผนรองรับการบริการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
มองเห็นปัญหา และมีกระบวนการในการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีกและพัฒนาไปสู่
การให้บริการที่สามารถออกแบบตรงกับความต้องการ
ของประชาชน (Personalized Services) หรือคิดร่วมกัน
เพ่ือสร้างกลไกขึ้นมาใหม ่(Government Innovation Lab) 
5) กระบวนการ (Process) ระดับตั้งรับในการจัดการกระบวนการ 
คือ การท างานอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานมีการจัดท า
คู่มือมาตรฐานในการท างานและการบริการ (Standardization) 
มีการปรับปรุงงานตามวงจร P-D-C-A ไปสู่เชิงรุกในการปรับปรุง
กระบวนการ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอก (Data-driven Improvement) เพ่ือให้ทราบ
ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบ การกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
จนสามารถเทียบเคียง (Benchmark) กับกระบวนการท างาน
ขององค์การอ่ืน เพ่ือใช้ปรับปรุงกระบวนการท างานให้เป็นเลิศ 
(Integrated Process Improvement Operational Excellence) 
6) บุคลากร (People) ระดับตั้งรับคือบุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบตอบสนองและท างานตามการสั่งการที่มาจาก
ระดับบนสู่ระดับล่าง (Rule-base, Responsive, Top-down) 
การพัฒนาไปสู่เชิงรุก คือเป็นบุคลากรที่มีจิตส านึก
ม ีความเชี่ ยวชาญมีความคล่องตั วมี ความสามารถ
หลากหลาย (Integrity, Professional, Tran-disciplinary) 
และเมื่อพัฒนาไปสู่ระดับเกิดผล คือเป็นบุคลากรที่
แก้ปัญ หาเป็ น  มี ความคิดริ เริ่ม  และมี ความ เป็ น
ผู้ประกอบการภาครัฐ (Public Entrepreneurship) 

 7) ผู้น า (Leadership) ระดับตั้งรับหรือพ้ืนฐานเป็นผู้น า
ที่มีวิสัยทัศน์น าเป็นคิดเป็น (Effective Leadership) 
พัฒนาก้าวหน้าเป็นผู้น าที่ท างานแข็งขันจริงจังใส่ใจ
ในรายละเอียด (Actively Engaged, Pay Attention 
to Details) และพัฒนาไปสู่ผู้น าส าหรับศตวรรษที่ 21 
(21st Century Leadership) 
8) ผลลัพธ์ (Results) จากการบรรลุผลตามยุทธศาสตร์
องค์การ (Organization) ไปสู่การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์
พ้ืนที่ (Sector) จนไปสู่การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) 
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ส่วนที่ 4 
กรอบการประเมินสถานะการเป็น 

ระบบราชการ 4.0  
4.1 ระดับในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 

เครื่องมือการประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ  4.0 หรือ PMQA 4.0 เป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินเพ่ือตอบสนองพันธกิจตามหน้าที่ส่วนราชการและการเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ด้านการพัฒนาของ
ประเทศ โดยเข้าใจความท้าทายทั้งของส่วนราชการและทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือตั้งเป้ายุทธศาสตร์ที่ท้าทาย 
โดยมีระดับการพัฒนา 3 ระดับ (ดังภาพที ่3) คือ 
(1) ระดับพื้นฐาน (Basic) มีผลประเมินเทียบเท่า 
300 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมิน
โดยรวมในระดับ 300 คะแนน หมายถึง มีแนวทาง
และการด าเนินการในเรื่องส าคัญในทุกหมวด
อย่าง เป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ 
อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจ 
และหน้าที่ของส่วนราชการ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(2) ระดับก้าวหน้า (Advance) มีผลประเมิน
เทียบเท่า 400 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนน
ประเมินโดยรวมในระดับ 400 คะแนน หมายถึง 
มีแนวทางและการด าเนินการในเรื่องส าคัญในทุกหมวด
อย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจ
และหน้าที่ของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับความ
ต้องการ และการบรรลุเป้าหมายของประเทศ
มีการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 

 (3) ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) มีผล
ประเมินเทียบเท่า 500 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนน
ประเมินโดยรวมในระดับ 500 คะแนน หมายถึง มีแนวทาง
และการด าเนินการในเรื่องส าคัญในทุกหมวดอย่าง
ครบถ้วนเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ จนเกิด
ประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ
และเชื่อมโยงกับความต้องการ และการบรรลุเป้าหมาย
ของประเทศ มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วนจนเกิดการพัฒนา
ตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 จนเกิดผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ระดับของการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
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ในการประเมินโดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 มีแนวทางในการประเมินหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) และ
หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ดังนี้ 
 
หมวด 1 - 6 มีการด าเนินการใน 3 ระดับ คือ 

    
ระดับ ระดับพื้นฐาน 

(Basic) 
ระดับก้าวหน้า 
(Advance) 

ระดับพัฒนาจนเกิดผล 
(Significance) 

คะแนน 300 400 500 
ค าอธิบาย มีแนวทางของการด าเนินการที่เป็น

ระบบและถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิผล 
(Approach and Deployment 
หรือ A&D) 

แนวทางในการด าเนินการมีความ
สอดคล้ องกั บ เป้ าประสงค์ ของ
องค์การและของระดับประเทศ 
(Alignment) 

แนวทางการด าเนินการมีการบูรณาการ
กับส่วนงานภายในและสนับสนุนการ
เกิดผลสู่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 
(Integration) 

    
หมวด 7 มีการด าเนินการใน 3 ระดับ คือ 

    
ระดับ ระดับพื้นฐาน 

(Basic) 
ระดับก้าวหน้า 
(Advance) 

ระดับพัฒนาจนเกิดผล 
(Significance) 

คะแนน 300 400 500 
ค าอธิบาย มี ก า ร ร ะ บุ ตั ว วั ด ที่ ส า คั ญ แ ล ะ          

มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับ
กระบวนการ มีการตั้งเป้าหมายที่มี
ความท้าทายโดยมีการบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้(Level and EarlyTrend) 

ตัววัด ได้ รับการปรับปรุง  และมี
ผลลัพธ์ดีกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 – 5 
(Focus improvement) 

ตัววัดได้รับการปรับปรุงและมีผลลัพธ์
ดีกว่าค่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 อันเป็น
ผลมาจากความพยายามในการปรับปรุง 
ทุกส่วนงาน (Integration) 

    
4.2 เกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ PMQA 4.0 

 
PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

 
กรอบการประเมิน PMQA 4.0 มีทั้งหมด 7 หมวด (อิงตามเกณฑ์ PMQA ฉบับ พ.ศ. 2558) โดยหมวด 1 – 6 

ซึ่งเป็นหมวดกระบวนการ จะมีประเด็นในการพิจารณาหมวดละ 4 ประเด็น ส่วนหมวด 7 ซึ่งเป็นหมวดผลลัพธ์
การด าเนินการจะมีประเด็นในการพิจารณา 6 ประเด็น รวมทั้งหมด 30 ประเด็น ในการประเมินแต่ละประเด็น จะมีระดับ
การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ พ้ืนฐาน ก้าวหน้า และพัฒนาจนเกิดผล 
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เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
 
ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร คือ ภำพรวมของหน่วยงำน สิ่งส ำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีกำรด ำเนินงำน 
และควำมท้ำทำยส ำคัญที่หน่วยงำนเผชิญอยู่ ส ำหรับกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่ต้องกำรตอบสนองกำร
บริหำรจัดกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ควรพิจำรณำในรำยละเอียด ดังนี้ 
 
1. ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะส าคัญของหน่วยงานคืออะไร 

ให้อธิบำยถึงสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและควำมสัมพันธ์ที่ส ำคัญ กับควำมส ำเร็จ
ในกำรตอบสนองยุทธศำสตร์ประเทศ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหน่วยงำนอ่ืน และประชำชนโดยรวม 
ใหห้น่วยงานตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

- พันธกิจหรือหน้ำที่หลักตำมกฎหมำยของหน่วยงำนคืออะไรบ้ำง? 
- ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้ำที่ต่อควำมส ำเร็จของหน่วยงำน และกำรเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศคืออะไร? 
- กลไกท่ีหน่วยงำนใช้ในกำรส่งมอบผลผลิตและบริกำรตำมพันธกิจคืออะไร 

(2) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
- เป้ำประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม ของหน่วยงำนที่ได้ประกำศไว้คืออะไร? 
- สมรรถนะหลักของหน่วยงำนคืออะไร และมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับพันธกิจของหน่วยงำน? 

ควำมส ำคัญของสมรรถนะหลักของหน่วยงำนที่มีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไร ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

- ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในหน่วยงำนเป็นอย่ำงไร? 
- มีกำรจ ำแนกบุคลำกรหรือพนักงำนออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้ำง? 
- อะไรคือข้อก ำหนดพ้ืนฐำนกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มบุคลำกรและพนักงำนประเภทต่ำงๆ 
- องค์ประกอบส ำคัญที่ท ำให้บุคลำกรเหล่ำนี้  มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเพ่ือบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ของหน่วยงำนคืออะไร? 
- ในกำรท ำงำนจ ำเป็นต้องมีข้อก ำหนดด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย  และควำมเสี่ยงภัยของ

หน่วยงำนอะไรบ้ำง? 
- ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญคืออะไร? พ้ืนฐำนของบุคลำกรที่มีผลต่อกำรวำงแผน 

กำรพัฒนำและกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงมีอะไรบ้ำง? 
(4) สินทรัพย์ 

- หน่วยงำนมีอำคำรสถำนที่ เทคโนโยลี และอุปกรณ์ที่ส ำคัญอะไรบ้ำง รวมทั้งเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรและกำรให้บริกำร? 
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(5) กฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
- หน่วยงำนด ำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส ำคัญ

อะไรบ้ำง? 
- กฎหมำยและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่ และเอ้ือให้หน่วยงำนท ำงำนอย่ำงมีควำมคล่องตัว และตอบสนอง

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(6) โครงสร้ำงองค์กำร 

- โครงสร้ำงและระบบกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนมีลักษณะอย่ำงไร? 
- ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรก ำกับดูแลหน่วยงำน ผู้บริหำรหน่วยงำนที่ก ำกับมี

ลักษณะเช่นใด? 
(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ระดับของกลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มผู้รับบริกำรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญของหน่วยงำนมี
อะไรบ้ำง? 

- กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญต่อผลผลิต ต่อกำรบริกำรที่มีให้ และต่อ
กำรปฏิบัติกำรของหน่วยงำนอย่ำงไร? 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร? 
(8) หน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 

- หน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกันที่ส ำคัญมีหน่วยงำนใดบ้ำง? 
และมีบทบำทอย่ำงไรในระบบงำนของหน่วยงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 
และกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ? 

- กลุ่มเหล่ำนี้มีส่วนร่วมอะไรในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่หน่วยงำน 
- กลไกท่ีส ำคัญในกำรสื่อสำร และข้อก ำหนดส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมีอะไรบ้ำง? 

 
2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

ให้อธิบำยถึงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ
และระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

- สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศของหน่วยงำนเป็นเช่นใด? 
ประเด็นกำรแข่งขันคืออะไร และผลต่อกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน? 
(10) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

- กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ (ถ้ำมี) ซึ่งมีผลต่อสถำนะกำรแข่งขันของหน่วยงำนและของประเทศ 
รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือคืออะไร? 
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
- แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในภำรกิจที่คล้ำยคลึงกันมี

อะไรบ้ำง? 
- แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งในหน่วยงำน นอกหน่วยงำน 

และจำกต่ำงประเภทกันมีอะไรบ้ำง? 
- มีข้อจ ำกัดอะไร (ถ้ำมี) ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้? 
 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

- ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนในด้ำนพันธกิจ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และด้ำนบุคลำกรคืออะไร? 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

- องค์ประกอบส ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร รวมทั้งกระบวนกำรประเมิน กำร
ปรับปรุงโครงกำรและกระบวนกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนคืออะไรบ้ำง? 
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หมวด 1 การน าองค์กร 
 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ระบบการน าองค์กรของหน่วยงานมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร 
โดยหน่วยงานก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริตและการสร้างความโปร่งใส 
สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ
การแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 หมวด 1 การน าองค์การ 
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1.1  ระบบการน าองค์กรของหน่วยงานได้สร้างองค์กรที่ยั่งยืน โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่การบรรลุพันธกิจ การมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน  
และการบรรลุผลยุทธศาสตร์ชาติและความสามารถในการแข่งขัน 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- ผู้บริหารของหน่วยงานได้สร้างความยั่งยืน
โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจและภาระหน้าที่
ของหน่วยงาน (Mission based) 
- มีการถ่ายทอดผ่านระบบการน าองค์กร
เพื่อให้เกิดการด าเนินการทั่วทั้งองค์กร 

 ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดชัดเจน ตอบสนอง
ต่อพันธกิจและภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดไปสู่ทุกระดับ
ขององค์กรอย่างทั่วถึง 
 หน่วยงานมีระบบการสื่อสารภายในองค์กร
ทั่วถึง รวดเร็ว ทันการณ์ 

- ผู้บริหารของกรมฯ น าโดยอธิบดีให้ความส าคัญต่อการน าองค์การ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าวิสัยทัศน์ ค่านิยมของกร มฯ 
ทั้งนี้ ปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2560 ได้ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี  ของกระทรวงสาธารณสุข น ามาก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมควบคุมโรค มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579” 
ตลอดจนปรับปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมฯ ให้ก้าวทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนและการเพิ่มคุณภาพการท างานเพี่อการบริการที่ดีสู่ประชาชน 
- ทั้งนี้ ผู้บริหารจะใช้วิธีการประชุมเพื่อทบทวนเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว 
ค่านิยม และเป้าหมายผลการด าเนินการไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจน าไปปฏิบัติ
และให้ความร่วมมืออย่างทั่วถึงด้วยระบบการสื่อสาร แบบ 2 ทิศทาง (Two – Way Communication) ตลอดจนน าผลและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับกลยุทธ์
ในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ของกรมฯ ให้เข้าถึงในทุกกลุ่มตัวอย่าง ผลงานส าคัญ
ที่เกิดจากการน าองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนาระบบของกรมฯ ให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นกรมอัจฉริยะ (Smart Department) มากขึ้น 

Advance   
- ผู้บริหารของหน่วยงานได้สร้างความยั่งยืน 
โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจและภาระหน้าที่
ของหน่วยงาน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(Alignment with National Strategies) 

 การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

 สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม 
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม 

- ผู้บริหารของกรมฯ น าโดยอธิบดีให้ความส าคัญต่อการน าองค์การ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าวิสัยทัศน์ ค่านิยมของกร มฯ 
ทั้งนี้ ปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2560 ได้ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี  ของกระทรวงสาธารณสุข น ามาก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมควบคุมโรค มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579” 
ตลอดจนปรับปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมฯ ให้ก้าวทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนและการเพิ่มคุณภาพการท างานเพี่อการบริการที่ดีสู่ประชาชน  
- ส่วนราชการมีการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ส าคัญอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของระบบป้องกันควบคุมโร ค
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ เพื่อสร้างแผนงานและโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้
บรรลุตามยุทธศาสตร์ระดับกรม กระทรวง และประเทศ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- ผู้บริหารของหน่วยงานได้สร้างความยั่งยืน 
โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
ต่อพันธกิจและภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
สอดรับกับทิศทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์พื้นที่ 
สร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมในการมุ่ง
ประโยชน์สุขประชาชน (Innovation, 
Citizen-centric) 

 การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

 บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ /
ยุทธศาสตร์พื้นที่ (ถ้ามี) 

 สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประชาชน เช่น มีนโยบาย
การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

- การก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นการก าหนดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และค านึงถึง
ผลกระทบด้านสุขภาพในทางที่สร้างสรรค์เป็นหลัก อาศัยเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโรค หลักเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Model Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนากรมฯ 
ไปสู่ DDC 4.0 (SMART DDC) ทั้งนี้ ผู้บริหารจะใช้วิธีการประชุมเพื่อทบทวนเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และเป้าหมายผลการด าเนินการไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิด
การรับรู้เข้าใจน าไปปฏิบัติและให้ความร่วมมืออย่างทั่วถึงด้วยระบบการสื่อสาร แบบ  2 ทิศทาง (Two – Way Communication) ตลอดจนน าผลและ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ของกรมฯ ให้เข้าถึง
ในทุกกลุ่ม ตัวอย่างผลงานส าคัญที่เกิดจากการน าองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนาระบบของกรมฯ ให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นกรมอัจฉริยะ 
(Smart Department) มากขึ้น โดยพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เช่น ระบบการเฝ้าระวังทันระบาด เป็นเครื่องมือ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ทันสมัยสามารถประมวลผลให้ทราบทันที ผลการส ารวจโดยเครื่องมือนี้แสดงให้เห็นจุดเสี่ยง
การระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ทันที สามารถพยากรณ์ความเสี่ยง และใช้เตือนภัยป้องกันควบคุมโรคที่น าโดยยุงลาย นับเป็นการพัฒนาระบบการจัดการ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการแก้ปัญหาโรคซิก้าที่น าโดยยุงลายเช่นกันได้อีกด้วย 

 
1.2 

 
การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- นโยบายและระบบการก ากับดูแลที่
เสริมสร้างความโปร่งใสและการ
ป้องกันทุจริต รวมทั้งระบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 
- มีมาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
และการติดตามรายงานผลอย่างชัดเจน 

 แนวทางและระบบการตรวจสอบ
ก ากับดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใสและ
ป้องกันทุจริต 
 มาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและ
ติดตามรายงานผลอย่างชัดเจน  
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- กรมฯ ได้ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะเกิดความสูญเสียต่อรัฐ 
สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานภายในกรมฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์การ นอกจากนั้นผู้บริหารกรมฯ 
ยังได้สนับสนุนให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ด้วยการวางระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพ การดูแลความปลอดภัยของบุคลากร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้มอบอ านาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีในการสั่งการ อนุญาต  อนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานอื่นที่อธิบดีกรมควบคุมโรคพึงปฏิบัติ หรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี  
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
  - กรมฯ ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยให้หน่วยงานรายงานผลด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้กองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ มีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ในวาระเพื่อทราบของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาว่ามีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ก ากับ และตัวแทนหน่วยงานในสังกัดในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงระบบและตัดสินใจโดยด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร/
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น แต่จากการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ระบบที่เป็นอยู่มีปัญหาในการรายงานผลงานและ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ มีความล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร  ดังนั้นผู้บริหารกรมฯ จึงได้น า
ระบบ Estimate มาใช้ในการด าเนินงานโดยเป็นการคีย์ข้อมูลผ่านระบบ Internet ได้ทุกที่ตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ จนกระทั่งท าให้
หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ มีความสะดวกในการรายงานผลงาน ท าให้การรายงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ด้านการควบคุมก ากับความรับผิดชอบด้านการเงิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การควบคุมภายใน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับกองและขึ้นตรงต่ออธิบดี 

Advance   
- การประเมินประสิทธิผลและตัววัด
การป้องกันทุจริตและการสร้างความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน และมีการปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ 
- การรายงานผลการด าเนินการของ
หน่วยงานต่อสาธารณะ และหน่วยงาน
บังคับบัญชา 

 มีตัววัดในการตรวจติดตามป้องกัน
การทุจริต และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
 มีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก 
(Pro-active) เช่น พัฒนากระบวนการท างาน
ให้ โปร่งใส มีระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
สร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบการทุจริต
และการปกป้องผู้ร้องเรียน 
 เปิดเผยผลการด าเนินงานสู่สาธารณะ 

- กรมควบคุมโรคมีระบบควบคุมและสร้างมาตรการการป้องกันทุจริตภายในหน่วยงานที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินประสิทธิผลของมาตรการอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงเชิงรุก โดยในปี พ.ศ.2558-2560 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ สามารถด าเนินการผ่านเกณฑ์
ประเมินความโปร่งใส และมีแนวโน้มดีขึ้นทุกปี (ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์ประเมินความโปร่งใสในการด าเนินการ เป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ปี 58 = 94.87 ปี 59 = 89.00 และปี 60 = 90.24) อีกทั้งมีระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ของกรมฯ และหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ จ าแนกประเภทข้อร้องเรียน ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขตามแนวคิดธรรมาภิบาล
ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องรับทราบและน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

Significance   
- ผลการประเมินความโปร่งใสใน
ระดั บ อ งค์ ก ร  โด ยอ งค์ ก รอิ ส ระ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
- เป็นแบบอย่างที่ดีและการสร้าง
ต้นแบบด้านความโปร่งใส 

 มีดัชนีความโปร่งใสจากการประเมิน
โดยองค์กรอิสระและมีผลลัพธ์ที่ดี 
 มีการส่งเสริมการเป็นองค์กรด้านความโปร่งใส 
เช่น มีการค้นหาความเป็นเลิศ (Best Practice : 
BP) ด้านความโปร่งใส มีการสร้างต้นแบบ 
(Role Model) ด้านความโปร่งใส 
 ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจาก
องค์กรภายนอก 

- กรมควบคุมโรคมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน แนวทาง  
การพึ่งพาตนเองตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการป้องกันการทุจริต และการมีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่
บุคลากรโดยผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรคด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
เป็นต้น อีกทั้งผู้บริหารได้มีการก าหนดนโยบาย และมาตรการที่ส าคัญเพื่อให้บุคลากรกรมฯ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและสามารถน าไปปรับใช้กับการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ทราบ และมั่นใจต่อการบริหารงานที่โปร่งใสของกรมฯ ท าให้กรมฯ ได้รับรางวัล
องค์กรโปร่งใสจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช)  ประจ าปี พ.ศ.2558 และรางวัลประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ประจ าปี พ.ศ.2558 และ 2559 
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1.3  การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- การสื่อสารและการสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในเพื่อให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
- การสร้างกลไกที่เอื้อให้ประชาชน
และเครือข่ายภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท างาน 

 หน่วยงานมีแนวทางสื่อสารและสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน 
 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 
 มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และท้องถิ่นจากองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกันใน
การท างาน 

- ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560-2579) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาความร่วมมือ โดยกรมฯ มีการพัฒนาและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคกับภาคีเครือข่ายที่ส าคัญๆ เช่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบจัดการสาธารณสุข กรมควบคุมโรคด าเนินการด้านกฎอนามัยระดับชาติ (national focal point) โดยมีระบบ 
กลไก แนวทางและวิธีการที่จะประสานการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากกรม กระทรวง และหน่วยงาน
ต่างๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะท างานในสมรรถนะต่างๆ ของกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ เช่น ในเหตุการณ์ที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่ผ่านมา เป็นต้น ทั้งยังมีกลไกการสื่อสารหลาย
ช่องทางเพื่อใช้ในการท างาน เช่น การประชุมผ่านระบบ VDO Con. และติดตามก ากับเพื่อประเมินและสรุปสถานะของการด าเนินงานตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ 

Advance   
- การตั้ งเป้ าหมายท้ าทาย และการ
ส่ งเสริ มให้ เกิ ด น วั ต ก รรม ข อ ง
กระบวนการและการบริการผ่าน
เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และท้องถิ่น 

 ม ีก า ร ตั ้ง เป ้า ห ม า ย ที ่ท ้า ท า ย รอ ง ร ับ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
 มีแนวทางการส่ งเสริม ให้ เกิดนวัตกรรมของ
กระบวนการท างานและการให้บริการผ่านเครือข่าย
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น 

- ผู้บริหารกรมควบคุมโรค มีนโยบายมุ่งเน้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ Model Thailand 4.0 และพัฒนากรมฯ ไปสู่ DDC 4.0 
(SMART DDC) โดยได้ให้นโยบายในการท างาน คือ คนต้อง SMART & Happy งานบรรลุเป้าหมาย พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนา
ค่านิยมร่วม ISMART ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก MOPH น าสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ อีกทั้ง ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่มีความส าคัญในการติดตาม
และการบรรลุผลด้านต่างๆ พร้อมตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

Significance   
- การสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบ
สู งและเชิ งนโยบายที่ น าไปสู่ การ
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน 

 ผู้บริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่
ส่งผลในระดับประเทศและน าไปสู่การแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อน เช่น การสร้างความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน หรือการใช้กลไกห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
ภ าค รั ฐ  (Government Innovation Lab) โด ยน า
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ใน
ลักษณะที่ให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการ  
 
 
 
 
 

- 
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1.4  การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- การประเมินและติดตามโครงการ 
กระบวนการ และยุทธศาสตร์ที่อาจ
มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
- การติ ดตามตั วชี้ วั ดและผลการ
ด าเนินการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 ประเมินความเส่ียงโครงการ กระบวนการ และ
ยุทธศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น 
การท าประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ทั้งก่อน/
ระหว่าง/หลัง ด าเนินโครงการ 
 ก าหนดตัวชี้วดัและติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 รวบรวมข้อมูล/สถิติ/ผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องให้
พร้อมต่อการถูกติดตาม/ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

- กรมฯ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบจากการด าเนินการตามพันธกิจของกรมฯ การคาดการณ์โอกาสที่อาจจะเกิดผลกระทบ
ต่อสังคม รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการ และก าหนดวิธีการ/มาตรการในการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เหล่านั้น ทั้งในส่วนของการด าเนินการเชิงรุก คือ มาตรการในการป้องกันไม่เกิดผลกระทบต่างๆ รวมถึงการด าเนินการเชิงรับ หากเกิดผลกระทบ
นั้นแล้วน ามาทบทวนอย่างรอบด้านต่อเนื่องทุกปี และจัดท าเป็นแนวทางการด าเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภารกิจด้านการผลิตและ
พัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการผลักดัน และบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของกรมฯ การให้ข้อมูลข่าวสารด้านโรคและภัยสุขภาพ มีการวางมาตรการป้องกันความเสี่ยง การเกิดความเสียหาย
จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารฯ เป็นต้น  อีกทั้งได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการด าเนินงานผ่านการประชุมอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการในทุกไตรมาส ผลลัพธ์ของการจัดการผลกระทบทางลบท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการบริการต่างๆ 
ที่ส าคัญของกรมฯ โดยเฉพาะการพ่นยุงเพื่อก าจัดไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคซิก้า การสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนรับรู้และป้องกันตนเองมี
ผลความพึงพอใจมากขึ้นทุกปี (จ านวนข่าวที่สื่อสารความเส่ียงตอบโต้ได้ทันเวลา (เรื่อง) ปี 58 = 3,255 ปี 59 = 3,789 และปี 60 = 6,009 และ
ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ 
เป้าหมาย ร้อยละ 96 ปี 58 = 100.00 ปี 59 = 100.00 และปี 60 = 100.00) 

Advance   
- การติดตามรายงานผลกระทบ โดย
ผ่านกลไกการสื่อสารและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
อย่ างทั น ก ารณ์  ป ร ะ ช า ช น 
ภาคเอกชน และท้องถิ่น 

 ใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อ
ติดตามตัวชี้วัดและผลการด าเนินการเพื่อรายงานผลได้อย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

- กรมฯ มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชจ้ัดท าแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การ
บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบ Real time 2) การบริหารจัดการสินทรัพย์สารสนเทศ 3) การบริหารงานบุคลากร 4) การบริหาร
ความเสี่ยง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ นอกจากนี้  ได้
ด าเนินการพัฒนาห้อง Network Operation Center (NOC) และ Security Operation Center (SOC) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีทีมสารสนเทศสนับสนุนงานเฝ้าระวัง ป้องกันภัยด้านเครือข่าย (EOC) ตลอด 24 ชั่วโมง การใช้
เทคโนโลยีด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบ (Block chain) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานให้ผู้บริหาร สั่งการป้องกันและควบคุมโรคด้วย
ระบบ Business intelligent ซ่ึงปรับรูปแบบรายงานและการประมวลผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีหรือ
ขโมยข้อมูลระหว่างการเชื่อมต่อด้วยการเข้ารหัสลับที่มีมาตรฐาน (Encryption) ตาม “กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ” 
เพื่อให้ระบบ Block chain มีความมั่นคง ปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- การติดตามผลการด าเนินการและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และผลกระทบที่มี
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 หน่วยงานมีการก าหนดตัววัดที่บรรลุผลลัพธ์ในเชิง 
 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์พื้นที่ (ถ้ามี) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม 
 หน่วยงานมีการติดตามตัววัด โดยมีการวิเคราะห์
เพื่อรู้ เท่ าทันสถานการณ์และก าหนดมาตรการ/
แนวทางเพื่อป้องกัน/ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

- ผู้บริหารของกรมควบคุมโรคมีการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผ่านการ
วิเคราะห์ผลกระทบและประมวลผลจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับไว เช่น การน าสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่
การตัดสินใจ ขณะเดียวกันเสริมมาตรการที่จะสนับสนุนให้ส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
 

เป้าหมาย : เพ่ือให้หน่วยงานมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วนมีการติดตามผล
ของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงท ี

ภาพที่ 2 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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2.1  กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และบรรลุพันธกิจหน่วยงาน 
- แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์เป็นระบบ
และสนับสนุนการบรรลุพันธกิจหน่วยงาน
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว 
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 
 วางแผนยุทธศาสตร์โดยค านึงถึง 

 ประโยชน์สุขประชาชน 
 รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การแข่งขัน
จากภายนอกองค์กร/นอกประเทศ ความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป 
 แนวทาง/ช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ เน้นกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รวมถึงเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ มองภาพอนาคตและก าหนดทิศทางร่วมกันตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based) 
ในการประมวลผลวิเคราะห์องค์การ (SWOT) เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ เป็นผู้ก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ และผลักดันการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนหน่วยงานขับเคลื่อนงาน
ด้านควบคุมโรคให้เป็นไปตามเป้าหมายทิศทางที่ก าหนด อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในระดับเขต จังหวัด อ าเภอ และพื้ นที่ 
ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส าคัญของการป้องกันควบคุมโรค จัดท าเป็นจุดเน้น (Highlight) และกรอบการด าเนินงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของการลดโรคระดับประเทศ โดยเฉพาะประเด็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เช่น โรคอุบัติใหม่  โรคภัยที่เกิดจากการบาดเจ็บทางจราจร โรคตามกลุ่มวัย 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

Advance   
- แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองความท้าทาย
ของหน่วยงานมีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่ก าลังจะเกิดในอนาคต และแผนรองรับ
เพื่ อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
(รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน าเอา
ระบบดิจิทัลมาใช้) 

 การวิเคราะห์ความท้าทายและคาดการณ์
ถึ งก ารเปลี่ ยนแปลงในอนาคต อั นมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการ 
การรับรู้ การเข้าถึงของภาคส่วนต่างๆ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ที่ตอบสนอง
ต่อความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง 
 

- การประเมินสภาพการแข่งขันขององค์การภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรค น ามาก าหนดเป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ของกรมฯ รวมทั้งทิศทางนโยบาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่มีเป้าหมาย 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพเข้มแข็ง และมีจุดเน้นเป้าหมายการด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค (PP Excellence)  
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการลดโรคที่เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ รวมถึงการค านึงถึงประเด็นท้าทายใหม่ๆ เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สุขภาพโลก 
(Global Health) การระบาดของโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าเป็นแผนระยะยาว คือ กรอบยุทธศาสตร์งานป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 20 ปี เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579” แผนระยะ
ปานกลาง คือ แผนยุทธศาสตร์กรมฯ พ.ศ.2559-2563 แผนพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแหง่ชาติ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ.2560-2564 
แผนพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (Revitalizing Disease Control Program : RDCP) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตลอดจนแผน
ยุทธศาสตร์การลดโรค ก าจัดโรคต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์ก าจัดโรคไข้มาลาเรีย ยุทธศาสตร์โรคอุบัติใหม่ เป็นต้น และแผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี แผนแก้ปัญหาเฉพาะกิจ แผนบูรณาการระดับชาติและกระทรวงสาธารณสุขที่มีเป้าหมายและการด าเนินงานร่วมกัน เช่น แผนบูรณาการ
พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย แผนพัฒนาระบบควบคุมโรค เป็นต้น รวมถึงมาตรการการป้องกันควบคุมโรคที่ส าคัญ ตั้งแต่ระดับประเทศ เขต และพื้นที่  
พร้อมทั้งจัดท าแผนบริหารความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ ตามมาตรฐาน COSO เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์การ 
- ปี พ.ศ. 2560-2561 กรมฯ จัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล และความคุ้มค่าเป็นหลักในการพัฒนา 



37 
 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่น าไปสู่
ประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

 แผนยุทธศาสตร์  แผนงานที่สร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้าง
โอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น 
 การน าระบบดิจิทัลมาใช้ 

 มีแผนน าระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยน
การท างานและรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 มีแผนการยกระดับการให้บริการ
ที่รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่ า เข้าถึงง่าย และ
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 

- 

 
2.2  

 
การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- การก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
ของหน่วยงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
รวมทั้งการสร้างการเปลี่ยนแปลง 

 มีแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) 
แผนระยะสั้นและแผนระยาวที่ส่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ตอบสนอง
พันธกิจของหน่วยงาน และการเปลี่ยนแปลง 

- กรมฯ มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ และยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนา
ก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีการด าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยในระยะที่ 1 เป็นระยะปฏิรูป (พ.ศ.2560 -
2564) โดยมีจุดเน้นและผลสัมฤทธิ์ของการลดโรคและภัยสุขภาพ และมีเป้าหมายย่อย (Small success) ภายในแต่ละปี ทั้งนี้ กรมฯ ได้น ามุมมองทั้ง 
4 มิติ ของ Balance Scorecard มาเป็นกรอบแนวทางในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับปรับปรุงกลยุทธ์/
มาตรการให้มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เติบโตของบุคลากรและกระบวนการภายในองค์กรให้สามารถตอบสนองลูกค้าภายนอกองค์กรและตอบสนอง
ต่อความท้าทายทั้งด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร และด้านสังคม โดยจัดล าดับความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เพื่อติดตามและประเมินผลส าเร็จ อีกทั้งกรมฯ ได้เสริมความเข้มแข็งของระบบการควบคุมโรค โดยใช้แผนพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 

Advance   
- มีการวิเคราะหผ์ลกระทบของเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ เกิดกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในมิติต่างๆ  เช่น การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การลด
ผลกระทบจากข้อบังคับทางกฎหมาย  

- มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาวในมิติต่างๆ เช่น การลดผลกระทบจาก
ข้อบังคับทางกฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านก าลังคน อุปกรณ์ และสถานที่ท างาน เพื่อให้ช่องทางเข้าออกประเทศสามารถ
ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- มีการวิเคราะห์ความเส่ียงระดับองค์กร
และผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรที่
อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อแผนงานและ
เป้าประสงค์ที่วางไว้ 
 วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรที่
อาจเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษ ฐกิ จ  สั งคม  ส าธารณ สุ ข  แล ะ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

- 

 
2.3  

 
แผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานลงไปทุกภาคส่วน โดยผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
ชัดเจน และสื่อสารสู่การปฏิบัติไปยังทุกกลุ่ม 
ทั้งภายในและภายนอก 

แผนปฏิบัติการ 
 รองรับยุทธศาสตร์ทุกด้าน ครอบคลุม
ทุกส่วนงาน 
 ถ่ายทอดลงไปถึงเครือข่ายระดับพื้นที่ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 มีความชัดเจน และสื่อสารสู่การปฏิบตัิ
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

- การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ กรมฯ ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มาตรการไว้อย่างชัดเจน และถ่ายทอดผ่านตัวชี้วัดระดับกรมฯ สู่หน่วยงาน 
และหน่วยงานสู่บุคลากร ทั้งนี้ ได้แปลงทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่การด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการก าหน ด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ตั้งแต่ระดับองค์การไปถึงหน่วยงาน กลุ่มงาน และเช่ือมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 
สื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานและการบริหารจัดการทรัพยากรตามภารกิจ 

Advance   
- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์ของหน่วยงานครอบคลุม
ทุกส่วนงาน ชัดเจน และเน้นการเกิด
ประสิทธิภาพ (การท าน้อยได้มาก) และ
การสร้างคุณค่าแก่ประชาชน (Public value) 

แผนปฏิบัติการค านึงถึง 
 ประสิทธิภาพควบคู่กับประสิทธิผล 
(การท าน้อยได้มาก) 
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการสื่อสาร 
การลดต้นทุน การปรับปรุงการให้บริการที่
สร้างความพึงพอใจ รวดเร็ว สร้างคุณค่า
แก่ประชาชน 

- แผนปฏิบัติการของกรมฯ ได้เน้นให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรของกรมฯ และเครือข่ายในทุกระดับโดยประชุม
ถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น เอกสาร Website อีกทั้งยังมีการลงนามการปฏิบัติราชการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกปี 
เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บูรณาการ
กับแผนงานด้านบุคลากรและการใช้ทรัพยากร
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
และสื่อสารสู่การปฏิบัติผ่านเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก และการใช้ข้อมูลร่วมกัน
เพื่อการประสานงานให้เกิดความส าเร็จ 

แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยพิจารณา 
 แผนด้านบุคลากรทั้งการพัฒนาขีดความสามารถ
และอัตราก าลัง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 แผนการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันกับ
ความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูล
ผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

- 

 
2.4 การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิผล 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- การติดตามรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผน และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
และการรายงานผลสู่สาธารณะ (Open 
by default) 

 ระบบการติดตามรายงานผลของ
ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 รายงานสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 เตรียมการแก้ไขปัญหากรณี

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 การรายงานผลที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ 

- กรมฯ มีระบบการติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบเวลาของแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ระบุไว้  โดยมี
การควบคุมก ากับติดตามโดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดสรรทรัพยากร การติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณ กรมฯ ใช้ระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค (Estimates SM : ESM) ซ่ึงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ช่วยในการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงาน 

Advance   
- การคาดการณ์ของผลการด าเนินการ
ตามแผน การแก้ปัญหา และการปรับ
แผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Projection) 
 

 แผนมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้  
 สามารถปรับแผนปฏิบัติการให้

สอดคล้องกับผลที่เกิดทั้งในกรณีที่ไม่บรรลุผล 
หรือดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ส าม า ร ถ ปรับ แ ผ น ให้ทัน ต่ อ
การ เปลี่ยนแปลงได้  
 มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการที่เกิดขึ้น 
 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรท์ุกปี เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- กรมฯ ได้มีการทบทวน วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตามกลุ่มโรค (Cluster) และเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานอย่างเหมาะสม และ 
ESM ยังเป็นฐานข้อมูลที่ใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยที่ผู้บริหาร
สามารถติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง แบบ Real-time และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อทบทวน 
ปรับปรุงกลยุทธ์ มาตรการ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบต่อไป 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- การเตรียมการเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้ นจาก
ภายในและภายนอก และการปรับแผน
ที่ตอบสนองทันเวลา เชิงรุก อย่างมี
ประสิทธิผล (Proactive and effective) 

 ติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อ
ก ารด าเนินการตามแผน โดยสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าปัญหาเกิดที่ใดและจะส่งผลต่อ
การปฏิบัติการอย่างไร 
 มีการเตรียมความพร้อมและมีความคล่องตัว
ต่อสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 
 มีแผนการจัดการเชิงรุกเพื่อปรับแผน
ให้ทันเวลาและเกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นไปตาม
ต้องการ 

- 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

เป้าหมาย : เพ่ือให้หน่วยงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็ว 
และเข้าถึงในทุกระดับ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถออกแบบได้ (Personalized 
Service) วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ โดยปฏิบัติงาน
บนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อความพึงพอใจ สร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาพที่ 3 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3.1  ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็ว และเข้าถึงในทุกระดับ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่าง (Customer centric) 

 น าข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างกันโดยรวบรวมข้อมูลจาก 

 ช่องทางต่างๆ เช่น ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ แบบสอบถามความคิดเห็น 
การประชุมรวบรวมความคิดเห็นจาก
ภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร/เครือข่าย 
เป็นต้น 

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

- กรมควบคุมโรค ไดอ้อกแบบวิธีการและช่องทางในการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 2 วิธีการหลักที่เหมาะสม คือ 1) การด าเนินการเชิงรุก 
กรมฯ ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสารองค์ความรู้และภาพลักษณข์องกรมฯ การส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการเข้ารับบริการ
จากสถานบริการในสังกัด การส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์วิชาการประเภทต่างๆ การส ารวจความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายต่อ
แผนงาน/โครงการของกรมฯ รวมถึงผลการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด การรับฟังความคิดเหน็เฉพาะกลุ่ม (Focus group) การสร้างความสัมพนัธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer Relationship Management) ทั้งนี้มีการน ารูปแบบของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์
มากขึ้น เช่น ส ารวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมฯ การน าส่งข้อมูลผ่านกลุ่มเครือข่าย Line facebook เป็นต้น 2) การด าเนินการเชิงรับ 
ได้แก่ การเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นทางโทรศัพท์สายด่วนกรมควบคุมโรคไปรษณีย์กล่องรับความคิดเห็นศูนย์รับข้อร้องเรียน Social Media 
(Line Application facebook E-mail Website) เป็นต้น นอกจากข้อมูลที่รับฟังจากผู้รับบริการแล้ว กรมฯ ยังได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่น สถานการณ์โรค อัตราป่วย-ตายจากฐานข้อมูลมรณบัตร ฐานข้อมูลจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ สถานการณ์
ปัจจัยเสี่ยงจากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (Thai National Health Examination Survey, NHES) ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (health data center : HDC) เป็นต้น อีกทั้งกรมฯ มีการพัฒนาข้อมูลส าหรับ
การเฝ้าระวังฯ บูรณาการข้อมูล 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ได้แก่กลุ่มแผนงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน (SALT) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ (NATI) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env-Occ) และกลุ่มแผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะในพื้นที่ ซ่ึงกรมฯ ใช้สารสนเทศจาก
ระบบเฝ้าระวังโรคที่น ามาสู่ประโยชน์ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) ทราบปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค 2) ทราบปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ 3) ทราบขนาดของปัญหา 
4) ตรวจจับความผิดปกติของการเกิดโรคและ 5) ผลผลิตจากการเฝ้าระวังน าไปสู่การตอบโต้ภาวะโรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์ 

Advance   
- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล) เพื่อค้นหา
ความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง
ได้อย่างมีประสิทธิผล (Digital technology, 
Customer centric) 
 

 ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ดิจิทัลและช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ 
(เช่น Mobile Application หรือ facebook 
ที่มีการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์) เพื่อ  

 รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
จากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ Big Data เสียง 
ภาพ และข้อความ 

 ค้นหาความต้องการ ความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
น าไปสู่การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น  

- กรมควบคุมโรค ได้น ารูปแบบของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ได้แก่ การส ารวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมฯ การน าส่งข้อมูล
ผ่านกลุ่มเครือข่าย Line facebook การเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นทางโทรศัพท์สายด่วนกรมควบคุมโรค ศูนย์รับข้อร้องเรียน Social Media 
(Line Application facebook E-mail Website) เป็นต้น 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งภายในและภายนอก (รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม) เพื่อวางนโยบายเชิงรุก
ในการตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและ
ผู ้มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยทั้ งปั จจุบั นและ
อนาคต (Actionable policy solution) 

 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศ
จากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อ  

 วิเคราะห์และเข้าใจความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบัน
และอนาคต  

- กรมควบคุมโรค ได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการเฝ้าระวังและตรวจจับโรคและภัยสุขภาพ ( Detect) 
จากฐานข้อมูลและแนวโน้มการเกิดภัยต่างๆ มาใช้ก าหนดแนวทางในการเฝ้าระวังใน 5 มิติ เพื่อเตรียมการตอบโต้ภาวะโรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์ 
ขณะเดียวกันได้วางมาตรการการรับฟังให้ครอบคลุมและทันการณ์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 
3.2  

 
การประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- การประเมินความพึงพอใจและความผกูพนั
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วน เสียหลัก เพื่อน ามาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 ประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน
ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
และปรับปรุงกระบวนการท างาน เช่น 
การให้บริการทันการณ์ การส ารวจพฤติกรรม
ที่ตอบสนองต่อนโยบายการบริการต่างๆ  เป็นต้น  

- กรมควบคุมโรคมีแนวทางการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ประชุมทบทวนแนวทางฯ เป็นประจ าทุกปี และได้น าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการ บริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์ รวมถึงสารสนเทศของความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดประเด็น รูปแบบและแนวทาง 
การส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พงึพอใจ ซ่ึงมีกระบวนการการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พงึพอใจ ดังนี้ 1) ก าหนดความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) พัฒนาเครื่องมือในการส ารวจ 3) จัดท าแผนการส ารวจ 4) รวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นทางการ (แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ Focus group ในกลุ่มผู้รับบริการเฉพาะ) 
และไม่เป็นทางการ (ทางโทรศัพท์ Website Facebook Line) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5) วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 

Advance   
- การใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อน ามา
วิเคราะห์ความต้องการและแก้ปัญหาในเชิงรุก 

 น าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพันมาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาโอกาส
ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก 
  

- กรมควบคุมโรค มีการประเมินผลการส ารวจการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไทยปีพ.ศ.2558 พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสือ่สารความเสี่ยงของกรมฯ ในภาพรวม ร้อยละ 92.08 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 90) แต่ยังมีบางประเด็นที่ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจ เช่น ความเพียงพอของปริมาณข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 3 ความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 2.1 ความเข้าใจได้ง่าย
ของข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 1.3 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ regression analysis เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและน ามาจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ร่วมวางแผนให้ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ เช่น การรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่ให้มากขึ้น อาทิ e-mail Facebook Line Website 
ทั้งนี้ เครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชนยังมีความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที จึงได้วางมาตรการและด าเนินการตอบสนองให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว เช่น การพัฒนา Application พิชิตลูกน้ ายุงลาย โดยให้ประชาชนร่วมแจ้งข้อมูลแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย แจ้งสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญในทุกพื้นที่ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- การบูรณาการข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันกับฐานข้อมูลของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากแหล่งอื่นๆ เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์
และการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

 บูรณาการข้อมูลจากผลการส ารวจกับ
ฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากแหล่งอื่นๆ เพื่อ 

 แก้ปัญหาความไม่พึ งพอใจ
ในการให้บริการที่ดีขึ้น 

 เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์
และการสร้างนวัตกรรม  

- 

 
3.3  

 
การสร้างนวัตกรรมการบริการ ที่สร้างความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และต่างความต้องการ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- การบริการที่ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และการถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 มีกระบวนการในการทบทวนและการปรับปรุง
การบริการอย่างต่อเนื่อง  
 มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
 มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

- กรมควบคุมโรค ได้มีการน าข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะการให้บริการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มา
วิเคราะห์/สังเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญก่อนน าไปจัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการในระดับหน่วยงาน รวมถึงการใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
จากภายนอกร่วมด้วย และตั้งแต่ ปีพ.ศ.2556 เป็นต้นมา กรมฯ ได้ถ่ายทอดแนวทางให้ทุกหน่วยงานภายในกรมฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ ในงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในมิติคุณภาพ เพื่อน าข้อมูลมาใชใ้นการวางแผนปฏิบัติงาน
และปรับปรุงกระบวนการ/การบริการใหม่ๆ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ซ่ึงวิธีการในการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจจะมีความ
แตกต่างกันในกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Advance   
- การสร้างนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการทั้งภาพรวมและเฉพาะ
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผล (Customer 
groups and segments) 

 สร้างนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ 
ที่ตอบสนอง 

 ความต้องการภาพรวม  
 ความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น 

กลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะให้สามารถ
เข้าถึงการบริการได้  

- จากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการใหม่ๆ ท าให้กรมฯ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน 
ตัวอย่างผลงาน ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคมาลาเรียจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สามารถ
ให้บริการเฉพาะบุคคลที่สามารถออกแบบได้ 
(Personalized /Customized service) 

 การสร้างนวัตกรรมการให้บริการที่ 
 มีความคล่องตัวในการให้บริการ

ตามความแตกต่างของผู้รับบริการ  
 เอื้ อ ให้ ผู้ รับบริการสามารถ

ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคล 
(Customized Service)  
 การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อความสะดวก
ในการเข้าถึงบริการ 

- 

 
3.4  

 
กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองได้ทันความต้องการ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- กระบวนการรับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สามารถ
เข้าถึงได้ 
 มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่ ให้
ความสะดวกในการร้องเรียนของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
และการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน 
(Response) 

- กรมฯ ใช้กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับริการและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์และรับฟังเสียงข องผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เดินทางมาด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์หรือจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร Call Center 1422 กล่องรับเรื่องร้องเรยีนภายในกรมฯ 
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิคส์ เว็บไซด์http://old.ddc.moph.go.th/complaint และระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 
โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกรมฯ และหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ จ าแนกประเภทข้อร้องเรียน ผู้เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการแก้ไข
ตามแนวคิดธรรมาภิบาลภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องรับทราบและน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมฯ 
ก าหนดเป็นนโยบายและมีระบบการติดตามอย่างใกล้ชิด 
- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนกรมฯ ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญโดยร่วมก าหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของกรมฯ มีคณะท างานกลั่นกรองข้อร้องเรียนร้อง
ทุกข์ พิจารณาข้อร้องเรียนในเบ้ืองต้น เพื่อก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) เรื่องที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อกรมฯ สูง เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 2) ระดับปกติ เรื่องปกติไม่มีความรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
กรมฯ คณะท างานกลั่นกรองข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ พิจารณาเสนอผู้บริหารหน่วยงานสั่งการผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดแนวทางฯ 
พร้อมกับจัดท าคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนให้แก่ทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรมฯ ถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ มีการสร้าง
เครือข่ายในการประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงานภายในกรมฯ มีการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อก ากับติดตามให้เห็นเป็นรูปธรรม ส าหรับช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนมีหลายช่องทาง เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการได้ง่ายได้แก่ เดินทางมาด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์หรือจดหมาย โทรศัพท์สายตรง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
Call Center 1422 โทรสาร กล่องรับเรื่องรอ้งเรียนภายในกรมฯ อิเล็กทรอนิคส์ เว็บไซด์ http://old.ddc.moph.go.th/complaint และระบบการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยในทุกๆ ปี กรมฯ จะมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อน าไปปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป จึงท าให้กรมฯ รับรู้ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระบบการรับเรื่องร้องเรียนมีหลักเกณฑ์ข้อก าหนด
เรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน เพื่อจ าแนกเป็นประเภทเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ ซ่ึงหากมิใช่เรื่องร้องเรียนกร มฯ มีมาตรการด าเนินการส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับพิจารณาเพื่อน าไปสืบสวนข้อเท็จจริงและปรับปรุงบริการต่อไป 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Advance   
- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่าง
เป็ นระบบ รวดเร็ว ทั นการณ์  และ
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล 

 มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน
อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ 
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการท างาน
และการแก้ปัญหาในเชิงรุก (Response 
and React) 

- ในปี พ.ศ.2560 ร้อยละความพึงพอใจด้านการให้บริการต่อการตอบสนองข้อร้องเรียนลดลง เนื่องจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับส่วนใหญ่มาจาก
ช่องทางระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ร้อยละ 61 ของเรื่องทั้งหมดที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซ่ึงช่องทางระบบ รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของรัฐบาล 1111 เข้าถึงประชาชนในภาพใหญ่ของประเทศ และในทุกๆ ปี กรมฯ จะมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป ท าให้กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียน ทั้งการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับเรื่องและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ โดยน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุน เป็นการเพิ่มช่องทางและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงบริการต่างๆ เช่น การพัฒนา Mobile Application และ Web Application ต่างๆ ซ่ึงมีการด าเนินการทั้งระดับกรมฯ และในระดับหน่วยงาน เป็นต้น 

Significance   
- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่าง
เป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมา
เพื่อการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล
และสร้างความพึงพอใจในการจัดการ
ข้อร้องเรียน 

 มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน
อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์ 
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาระบบ
การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน 

- 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

เป้าหมาย : เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับ
ปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล
สู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก มีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้ และสติปัญญาในการแก้ปัญหา เรียนรู้ และมีเหตุผล
ในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ 

ภาพที่ 4 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
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4.1  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการสื่อสารสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- การวางแผนและการรวบรวมข้อมูล
และตัววัดทั้งในระดับปฏิบัติการและ
ยุทธศาสตร์ โดยผ่านระบบเทคโนโลยี
ส า รส น เท ศ อ ย่ า งมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ 
(Efficient Use of Performance Measures) 

 มีการวางแผนและรวบรวมข้อมูลตวัวดั
ในระดับปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ 
 น าข้อมูลมาใช้ในการติดตาม การปฏิบัติงาน
และใช้สนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการบูรณาการข้อมูล 

- กรมควบคุมโรคมีการเลือกและก าหนดกรอบการวัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium 
Development Goals - MDGs) ปี พ.ศ.2533-พ.ศ.2558 ในเป้าหมายด้านสุขภาพ ได้แก่ ลดอัตราการตายของเด็ก การต่อสู้โรคเอดส์ โรคมาลาเรีย 
และโรคส าคัญอื่นๆ และสานต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ปี พ.ศ.2558–พ.ศ.2573 เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ ประกอบกับรัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิด
ในการปฏิรูปประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุล เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สังคมที่มี
คุณภาพ คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ด้วยการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดล 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 ปี ก าหนดเป็นเป้าหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
- การก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานพิจารณาจากการประมวลและทบทวนชุดข้อมูลสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพของกรมฯ จากแหล่งที่มา
ของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 5 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มแผนงานควบคุมโรคติดต่อ 
(CD) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน (SALT) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและ
ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ (NATI) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env-Occ) และกลุ่มแผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ที่เป็นปัญหาเฉพาะในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค พิจารณาความเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีความยืดหยุ่น สามารถวัดกระบวนการและผลลัพธ์ได้ รวมไปถึง
การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล และกระบวนการวัดผลการด าเนินงานขององค์การที่เหมาะสม ก าหนดตัวชี้วัดระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว เพื่อวัดผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญของกรมฯ ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการ
ตามพันธกิจ 2) ตัวชี้วัดเป้าหมายการลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 3) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 4) ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) ตัวชี้วัดด้านพัฒนาองค์การ 6) ตั วชี้วัด
ด้านงบประมาณ และ 7) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ  ซ่ึงมีระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ 
EstimatesSM รายงานสถานการณ์โรค รายงานการเฝ้าระวังโรค (รง.506) รายงานการประเมินผล และรายงานการส ารวจต่างๆ  ข้อร้องเรียน
ข้อร้องทุกข์ ระบบ DPIS และระบบ GFMIS เป็นต้น  เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในการติดตามการปฏิบัติงานและสนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Advance   
- ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
พร้อม ใช้  และเอื้ อ ให้ บุ คลากรและ
ผู้ ใช้ งานที่ เกี่ ย วข้องสามารถเข้าถึ ง
ได้อย่างมีประสิทธิผล (Quality and 
availability of data and information) 

 ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
น่าเช่ือถือ และพร้อมใช้ 
 ค านึ งถึ งผู้ ใช้ งาน ทั้ งภ าย ใน และ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

- กรมควบคุมโรคมีระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้ม (Trend) คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น
ภายในกรมฯ เพื่อใช้สนับสนุนการทบทวนผลการด าเนินการ รวมถึงท าให้ทราบสาเหตุของปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของการใช้ทรัพยากร 
และกรมฯ มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล ข้อตกลงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อน ามาเป็นกรอบทบทวนผลการด าเนินงานของกรมฯ และมีการจัดท าฐานข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบไว้เป็นรายปีย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานและก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ในการลดเส่ียง ลดโรค ลดตายในกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกลุ่มวิเคราะห์และทบทวน
ผลการด าเนินการ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาการ 2) กลุ่มบริการ และ 3) กลุ่มบริหาร 

Significance   
- การจัดให้ข้อมูลและสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานภายนอก รวมทั้ง
ภาคประชาชนสามารถน าไปใช้ได้ทันที
โดยไม่ต้องร้องขอ (Public data portal) 

 มีการรายงานผลการด าเนินการของ
หน่วยงานและน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยไม่ต้องร้องขอ
และอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจ 
 การด าเนินการอยู่บนพื้นฐานการส ารวจ
ความต้องการและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน
อย่างสม่ าเสมอ 

- 

 
4.2  

 
การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด
ที่รวบรวมในทุกระดับในหน่วยงาน เพื่อ
การแก้ปัญหาในกระบวนการต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

 มีกลไกในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัด
ในทุกระดับ เพื่อใช้ในการติดตามและ
แก้ไขปัญหา 
 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินการ
กับค่าเป้าหมาย เพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
 

- กรมควบคุมโรคขับเคลื่อนการพัฒนางานตามทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดสู่ทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ซ่ึงมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน 
เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ โดยน าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาสร้างเป็นแผนที่กลยุทธ์ ( Strategy Map) 
ตาม Balance Scorecard (BSC) ให้เห็นความเชื่อมโยงในทุกมิติ และมีการทบทวนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน มีการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ในรูปแบบ Dashboard เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
เพื่อวัดผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
- หน่วยงานในสังกัดมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลต่อการลดโรคและภัยสุขภาพอย่างสูงสุด โดยน าตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญมาจัดท าเป็นค ารับรอง
การปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) เป็นพันธะสัญญาให้ทุกหน่วยงานด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดที่ตกลงร่วมกันและใช้ BSC เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ ก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดผลได้ตั้งแต่ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
  ระดับกรม กอง ลงไปจนถึงระดับบุคคล มอบหมายผู้รับผิดชอบตามภารกิจหรือพื้นที่ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ และให้ความส าคัญต่อเครื่องมือ

และกระบวนการถ่ายทอดที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ ผ่านทาง VDO Conference 
- กรมฯ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อเพิ่มสมรรถนะหลักด้านระบาดวิทยา ประกอบด้วย การเฝ้าระวัง 
การสอบสวนโรค และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างผลผลิตและคุณค่าให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค และ
หน่วยงานภายนอกประเทศ โดยเฉพาะระบบการป้องกันควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาโรค
และภัยสุขภาพที่ส าคัญ เช่น พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของแผนงานโรค (Revitalizing Disease Control Program) ปรับแผนงานโรคที่ด าเนินการ
อยู่เดิม 11 แผนงานโรค เป็น 17 แผนงานโรค กับ 1 ระบบงานระบาดวิทยา ให้มีแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของแผนงานโรคอย่างชัดเจน 
ทัดเทียม คู่เทียบเคียง คือ CDC (Centers For Disease Control) 
- กรมฯ มีระบบการวัดผลการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและปัจจัยส าคัญทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีการ Monitor เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี มีแนวปฏิบัติ
เพื่อให้การก ากับติดตามมีมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 : วางแผนการติดตามก่อนด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/มาตรการ/
โครงการ ระยะที่ 2 : ติดตามระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/มาตรการ/โครงการ ระยะที่ 3 : สรุปผลการด าเนินการแผนงาน/มาตรการ/
โครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

Advance   
- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด
ในทุกระดับในหน่วยงาน เพื่อค้นหา
สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย
และการปรับยุทธศาสตร์ 

 การน าผลการวิเคราะห์มาค้นหาสาเหตุ
ของปัญหา และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น 
 น าไปแก้ปัญหาในเชิงนโยบายและ
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

- กรมฯ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้ม (Trend) ของผลการด าเนินการการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น
ภายในกรมฯ รวมถึงการเปรียบเทียบผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับคู่เปรียบเทียบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพื่อน ามาใช้
สนับสนุนในการทบทวนผลการด าเนินการ รวมถึงช่วยให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของการใช้ทรัพยากร  นอกจากนี้ 
กรมฯ ยังได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล ข้อตกลงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อน ามาเป็นกรอบทบทวนผลการด าเนินงานของกรมฯ และมีการจัดท าฐานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ไว้เป็นรายปีย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
และก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ ผลลัพธ์ในการลดเสี่ยงลดโรคลดตายในกลุ่มเป้าหมาย  

Significance   
- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด
ที่รวบรวมเชื่อมโยงในทุกระดับในหน่วยงาน 
เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา แก้ปัญหา
ได้อย่างทันการณ์ และสามารถคาดการณ์
ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ 

 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด
ที่รวบรวมในหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงค้นหา
สาเหตุของปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์ 
 การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงที และสามารถ
คาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ 

- จากการพัฒนาระบบการวัดวิเคราะห์ที่เข้มแข็งของกรมฯ โดยการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ต้ังแต่ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรม
และปัจจัยเสี่ยง การติดเชื้อ/การป่วย/การตาย/การพิการ เหตุการณ์ผิดปกติ/การระบาด การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค ที่แสดงให้เห็นรูปแบบการเกิดโรคและภัยสุขภาพ
ที่ชัดเจนทั้งบุคคล เวลา และสถานที่ มีการวิเคราะห์ แปรผลข้อมูลสาธารณสุขระดับประเทศ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด มาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง รวมถึงการตอบสนอง
ของแผนงานควบคุมโรค  เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข การวางแผน การจัดท ามาตรการ และการประเมินผลมาตรการป้องกันและควบคุมปัญหาสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง สามารถน าข้อมูลมาใช้สร้างความมั่นใจต่อการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ โปรแกรมการป้องกันควบคุมโรค และการจัดท าแผนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สนับสนุนการตัดสินใจ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ การพยากรณ์โรคหรือคาดการณ์เหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดกับประชาชนทั้งด้านความเสี่ยง
หรือภาระโรคที่จะเกิดข้ึนสรุปเป็นสถานการณ์โรครายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี จัดท าเป็นเอกสาร DDC Watch ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้กับประชาชน 
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4.3  การใช้ความรู้ และสติปัญญาในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผล 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ 
พัฒนา และต่อยอดการพัฒนาของ
หน่วยงาน 

 กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
อย่างเป็นระบบ 
 น าข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

- กรมฯ มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ กรณีองค์ความรู้ใหม่ มีดังนี้ 1) หน่วยงานมีการแจ้งหัวข้อความรู้ หรือองค์ความรู้ 
ที่จะจัดท ากับทางสถาบันวิจัยฯ โดยใช้มาตรฐานกระบวนการด า เนินงานที่กรมควบคุมโรคก าหนด 2) ผู้รับผิดชอบงานของสถาบันวิจัยฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของหัวข้อความรู้และแผนการด าเนินงานว่าสอดคล้องและถูกต้องหรือไม่ 3) มีการควบคุมกระบวนการท างานโดยการรายงาน
ในระบบ estimateSM 4) เมื่อหน่วยงานด าเนินการแล้วเสร็จจะส่งให้สถาบันวิจัยฯ เพื่อจัดเก็บในคลังข้อมูล ในเว็บไซด์ของสถาบันฯ เพื่อเก็บรวบรวม
แบ่งตามรายหน่วยงาน และรายปีของการด าเนินงาน 
- กรมฯ ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพื่อน าไปท าประโยชน์ต่อยอดการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  โดย 1) ในภาพรวมของกรมฯ 
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ คือ สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรคที่จะมีการพิจารณาวิเคราะห์ผลงานจาก
หน่วยงานภายในกรมฯ ที่ส่งมาเพื่อคัดเลือกผลงานที่เป็น good or best practice เพื่อเป็นแบบอย่างส าหรับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อปรับใช้ หรือ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานและเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่สามารถด าเนินการได้ดีมีก าลังใจในการพัฒนางาน และเป็นการสร้างความรู้สึก
ภาคภูมิใจในผลงานที่ได้รับการยอมรับ 2) คลังข้อมูลซ่ึงเป็นฐานข้อมูลของการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในกรมฯ สามารถค้นหา เปิดดู 
เพื่อให้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อการพัฒนา 

Advance   
- มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับข้อมูล 
สารสนเทศ และองค์ความรู้นอกหน่วยงาน 
เพื่อการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม 

 กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ เชื่อมโยง
กับข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้จาก
ภายนอกองค์กร 
 น าองค์ความรู้มาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม 

- กรมฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศรับผิดชอบวางระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้งานร่วมกันทั้งระบบ
เพื่อรองรับการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิผล ได้แก่ 1) ระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย ระบบ Internet ความเร็วสูง 2) ระบบความปลอดภัย
ทางเครือข่าย ได้แก่ ระบบ Authentication ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และระบบการเก็บ Log file ต่างๆ 3) ระบบข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร
ใช้ตัดสินใจ โปรแกรม Cognos 4) ระบบประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่าย Internet ที่มีประสิทธิภาพและสามารถน าข่าวสารถึงมือประชาชน
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว รวมถึงการค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ Website กระดานข่าว การรับเรื่องร้องเรียน และ Social Network ต่างๆ รวมไปถึง
สายด่วน 1422 เป็นศูนย์บริการข้อมูลประชาชนของกรมฯ ในการตอบค าถาม ท าความเข้าใจและให้ค าแนะน า รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน 
ประสานงานด้านการป้องกันควบคุมโรค ทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพ
ให้กับประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (5) ระบบติดต่อสื่อสารเพื่อการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ระบบ VDO Conference 

Significance   
- มีการวิเคราะห์และน าไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุงจนเกิดเป็นกระบวนการที่เป็นเลิศ 
และผลลัพธ์ที่ดีสู่การบรรลุยุทธศาสตร์
และการบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น 

 การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) 
 การพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดการสร้าง
มาตรฐานใหม่หรือรูปแบบการบริการที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ประชาชน 

- กรมฯ ได้ใช้ผลการทบทวนการด าเนินงานและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/แข่งขัน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (แผนระยะสั้น) ใช้หลัก 3R 
(Review การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ผลงาน และทรัพยากร โดยใช้หลักงบประมาณฐานศูนย์ (Zero - based budgeting) Redeploy 
การทบทวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อด าเนินการต่อ/ชะลอ/ยกเลิก/ปรับลดกิจกรรมหรือเป้าหมาย งบประมาณในการด าเนินงาน และ Replace 
การเสนอโครงการใหม่) เพื่อจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติการที่
แก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่การน าข้อเสนอจากที่ประชุมผู้บริหารมาทบทวนสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพเพื่อสะท้อนข้อมูลที่เป็นปัญหาส าคัญ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบได้ตรงจุด น าไปสู่การปฏิบัติให้ตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป 
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4.4  การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- การวางแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท างานและการรวบรวมข้อมูลมาเป็น
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ และมีตัววัดการบรรลุ
ตามแผนงานอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ 
(Planning of digitalization) 

 การจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท างานและการรวบรวมข้อมูลมาเป็น
ระบบดิจิทัล 
 มีตัววัดเพื่อใช้ติดตามการบรรลุตาม
แผนการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
ของข้อมูลกับหน่วยงานอื่นตามภาระหน้าที่) 

- กรมควบคุมโรคมีแผนในการรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรวบรวมข้อมูลมาเป็นระบบดิจิทัล 
มีการวิเคราะห์กระบวนการและโอกาสในการพัฒนารูปแบบการท างาน รวมทั้งการเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับเทคโนโลยี  มีฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมรองรับ 

Advance   
-  มีการวิเคราะห์ความเส่ียงการป้องกัน
การโจมตีทางไซเบอร ์และการเตรียมพร้อม
ต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิผล 
(Cyber security and BCM) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 การวางแผนการป้องกันการโจมตีทาง
ไซเบอร์ 
 การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ที่อาจมีต่อระบบฐานขอ้มูลและการปฏบิัตกิาร
บนไซเบอร์ พร้อมทั้งแผนรองรับ 

- กรมควบคุมโรค มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรมควบคุมโรค 
ด้วยการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test) อีกทั้งประสานความร่วมมือกับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต : Thai CERT) ซ่ึงข้อมูลจากการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และข้อมูลจาก 
Thai CERT นั้น กรมควบคุมโรคได้น ามาก าหนดเป็น Policy เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยด าเนินการจัดตั้งให้มีรวมถึงมีระบบเฝ้าระวัง
ระบบเครือข่าย (Network) และความมั่นคงปลอดภัย (Security) ซ่ึงจะแจ้งเตือนแบบอัติโนมัติ (Alert) ให้กับบุคลากร ตลอด 7X24 ชั่วโมง และ
พร้อมปฏิบัติการแก้ไข้ปัญหาและป้องกันการโจมตีบนไซเบอร์ นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคมีแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมโรค โดยกรมควบคุมโรคได้เตรียมทรัพยากรส าหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น บุคลากร การเช่า
ระบบส ารองและกู้ข้อมูล การเช่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส ารอง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น 

Significance   
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการท างาน ลดต้นทุน และ
การรายงานผลได้ทันการณ์และมีประสิทธิผล 
(Efficiency and effectiveness) 

การใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานที่ครอบคลุมพันธกิจ
หลักของหน่วยงาน 
 ลดต้นทุน 
 ติดตามงานอย่างรวดเร็ว 
 การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 
 การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล 

- 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

เป้าหมาย : เพ่ือให้หน่วยงานมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ที่ดีก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ก้าวทัน
เทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้และความมีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่น าไปสู่
นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ภาพที่ 5 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
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5.1  นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และ
การจัดวางคนไปยังต าแหน่งงานที่ตรงกับ
ความถนัดและความต้องการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของระบบงานของราชการ โดยค านึงถึง
ความต้องการที่หลากหลายของประชาชน 

 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเหมาะสม 
 การจัดโครงสร้างการท างานและ
การจัดวางบุคลากรไปอยู่ต าแหน่งที่เหมาะสม
กับการใช้ความรู้และประสบการณ์อย่าง
เต็มความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
ต่อองค์กรและตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชน 

- กรมฯ จัดโครงสร้างการท างานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์กรมฯ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน กรมฯ 
วิเคราะห์บทบาทภารกิจ และจัดโครงสร้างการท างานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยแบ่งงานหน่วยงานภายใน เป็นหน่วยงานระดับกอง จ านวน 
41 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานตามกฎกระทรวง จ านวน 27 หน่วยงาน และหน่วยงานที่จัดตั้งภายใน 14 หน่วยงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานระดับกองโดยครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมฯ และแต่ละกองมีการแบ่งงานภายในออกเป็นกลุ่มให้ครอบคลุมหน้าที่
ความรับผิดชอบของกอง พร้อมทั้งก าหนดสายงานและจ านวนบุคลากรที่ควรมีให้สอดรับกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน (Workforce 
Demand) จัดท าค าบรรรยายลักษณะงานของต าแหน่งงานในแต่ละกลุ่มงาน เพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งวุฒิการศึกษาที่ต้องการ
ตลอดจนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของแต่ละต าแหน่งงาน (Job Description) เพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้
ได้บุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน  
- กรมฯ วิเคราะห์อัตราก าลังที่มีอยู่ (Supply) เพื่อให้ทราบส่วนต่างก าลังคน และจัดท าแผนก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเกลี่ยอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับภาระงานของแต่ละหน่วยงาน ส าหรับการเกลี่ยอัตราก าลังที่มีคนครอง กรมฯ ใช้วิธีการโน้มน้าวให้บุคลากรมีความสมัครใจ เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่วนการจัดวางบุคลากรไปอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถนั้น 
กรมฯ มีระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรภายใน โดยมีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย โปร่งใส และคัดเลือกผู้สมัครที่มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยมีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานท าหน้าที่กลั่นกรองตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลระดับกรมพิจารณาคัดเลือก
เพื่อแต่งต้ังในต าแหน่งที่คัดเลือก 
- ส าหรับการสรรหาบุคลากรใหม่ กรมฯ ด าเนินการสรรหาว่าจ้าง บรรจุบุคลากรใหม่ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ภายใต้มาตรฐาน
ความโปร่งใสในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลของส านักงาน ก.พ. เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ กรมฯ มีระบบ
การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากรใหม่ในระบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
บุคลากรใหม่ และข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการสอบของกรมฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถยื่นใบสมัครในระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทาง
มาที่กรมฯ ส่วนการเข้าสอบของผู้สมัคร กรมฯ ว่าจ้างหน่วยงานที่มีความเป็นมืออาชีพในการด าเนินการเข้าสอบของผู้สมัคร ได้แก่ การจัดสถานที่สอบ
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบอย่างเสมอภาค การจัดพิมพ์ข้อสอบ กระดาษค าตอบ และการตรวจกระดาษค าตอบปรนัย  
(Outsource) เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินการสอบและเพิ่มความปลอดภัยของการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสอบ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Advance   
- การประเมินประสิทธิผลการท างาน
และเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
ทุกกลุ่มสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ทุ่มเท และท างานให้มีประสิทธิภาพสูง 
ตอบสนองยุทธศาสตร์และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
แก่ประชาชน (High Performance) 

 ระบบการประเมินประสิทธิผลการท างาน
ของบุคลากรทุกกลุ่มมีความชัดเจน โปร่งใส 
 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของตนเอง
และพัฒนาความสามารถของตนในระยะยาว 
 กลไกในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
แรงจูงใจ และมีการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง 

- กรมฯ ใช้การวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยพิจารณาความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กับการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ โดยแต่ละปีมีการถ่ายทอดเป้าหมาย จัดท าตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน และท าความตกลงผลการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงาน ถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเป้าหมาย ร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี มีความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกับองค์กรโดยใช้ตารางแสดงความรับผิดชอบ (Owner-Supporter Matrix : OS Matrix) ร่วมกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ผ่านระบบออนไลน์ (Performance Management System : PMS Online) มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง โดยด าเนินการผ่านระบบ PMS Online 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และให้ข้อเสนอแนะสะท้อนผลการปฏิบัติงาน โดยน าผลการประเมินผลแต่ละรอบไปพิจารณา
ในการเลื่อนเงินเดือนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก อีกทั้งน าไป
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ที่จะเข้ารับทุน คัดเลือกเข้าสู่หลักสูตรการพัฒนาที่ส าคัญ และการเล่ือนต าแหน่งที่สูงขึ้น ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว กรมฯ ก าหนดเป็นนโยบาย 
หลักเกณฑ ์และวิธีการพร้อมทั้งจัดท าคู่มือและแนวทาง การด าเนินงาน เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียว นอกจากนี้ กรมฯ ได้จัดท าเส้นทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning & Development) รวมทั้งจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมรองรับแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และได้เผยแพร่ให้บุคลากรทราบทางเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผน
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้ 

Significance   
- นโยบายการจัดการด้านบุคลากร
สนับสนุนการท างานที่มีความคล่องตัว 
และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมการท างาน 

 การบูรณาการงานบริหารบุคลากรกับ
การปรับปรุงการท างานของทุกๆ กระบวนงาน
ให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง 
 นโยบายด้ านการส่ ง เสริม ให้ เกิด
การสร้างนวัตกรรมและการท างานเป็นทีม 
 การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนวระนาบ
กับหน่วยงานอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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5.2  ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ 

 ปลอดภัย 
 สนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 คล่องตัว 
 ร่วมกันท างานให้เกิดประสิทธิผล 

การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ 
 ปลอดภัย 
 มีประสิทธิภาพ 
 เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
 คล่องตัวและร่วมกันท างานให้ เกิด
ประสิทธิผล 

- กรมฯ ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและความสุขของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน สร้างผลงานที่ดี และรู้สึกผูกพัน
กับองค์การเสมือนบ้านหลังที่สอง โดยน าแนวคิด Healthy & Happy Workplace ซึ่งกรมฯ ได้พัฒนาจากเดิมที่ใช้กิจกรรม 5 ส ร่วมกับ
การด าเนินการตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 เป็นพื้นฐาน แล้วยกระดับสู่การพัฒนา
สภาพแวดล้อมการท างานด้วยหลักการ 4 ประการ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” สู่การเป็นสถานที่ท างาน น่าอยู่ น่าท างาน 
(Healthy Workplace) และประกาศนโยบายสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่
ในทุกหน่วยงานทราบ เพื่อด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด ตัวอย่างการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน โดยมีการจัดสภาพแวดล้อม 
- กรมฯ ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดมีแผนและจัดกิจกรรมมีการตรวจประเมินจัดประกวดตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและจัดโล่ประกาศเกียรติคุณ 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและเกิดความภาคภูมิใจ จากการด าเนินการที่ผ่านมาได้มีการวัดร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่
ท างานน่าอยู่ และความพึงพอใจของบุคลกรต่อสภาพแวดล้อมในการท างานสูงขึ้นทุกปี มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 

Advance   
- สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อ ให้บุคลากร
มีความรับผิดชอบ (Empower) กล้าตัดสินใจ 
เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการท างาน
และการแก้ปัญหา เพื่อบรรลุแผนงานหลัก
ขององค์กร 

หน่วยงานควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้
บุคลากร 
 มีความรับผิดชอบ 
 กล้าตัดสินใจ 
 เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการท างาน
และการแก้ปัญหา 
 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้พร้อม
สนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- กรมฯ มีการปรับโครงสร้างภายในของส่วนราชการให้รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 เป็นกลุ่มภารกิจตามยุทธศาสตร์ ส่งผลให้กรมฯ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามเกณฑ์ PMQA ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดได้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และจากที่กรมฯ ปรับบทบาทเป็นการอภิบาลระบบป้องกันควบคุมโรคของ
ประเทศตามนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพ จึงได้มีการทบทวนนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปรับกลไกการท างานจากเดิมที่มี
ลักษณะของ top down policy เป็นแบบ Matrix Organization เพื่อให้เกิดความคล่องตัวปิดช่องว่างในเรื่องบุคลากรขาดศักยภาพและเกิดความสมดุลของ
ภาระงาน โครงสร้างการด าเนินงานเชื่อมโยงงานส่วนกลางไปสู่ระดับพื้นที่ เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค และยังมีการจัดโครงสร้างอย่างไม่เป็น
ทางการ เพื่อลดช่องว่างและเกิดความคล่องตัวในการบริหารภารกิจที่ส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ต้องบูรณาการหลายหน่วยงานและหลายสายงานให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานแบบ Cross Functional Team โดยเฉพาะในการด าเนินการด้านคุณภาพภายใต้มาตรฐาน HA PMQA 
รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของรฐั แผนยุทธศาสตร์ของชาติ ปรับระบบการท างาน โดยมีการกระจายอ านาจเพื่อลดระดับชั้นของการบังคับบัญชาเพื่อให้สอดรับกับ
รูปแบบของงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรคและภัยสุขภาพที่ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ลดล าดับชั้นของการสั่งการ 
ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ คล่องตัว และมีการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังช่วยสนับสนุนระบบการสื่อสาร 
ในองค์การให้สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การไปสู่ทุกระดับได้อย่างทั่วถึง ผ่านการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจั ดท าข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงาน การประชุมผู้บริหาร และการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  

Significance   
- การท างานที่เป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง 
มีความคล่องตัว และสามารถท างาน
ร่วมกับเครือข่ายภายนอกเพื่อน าไปสู่
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิผล 

 มีการท างานเป็นทีมภายในองค์กร 
 มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนภายนอก
ในลักษณะของทีมสหสาขา (Trans-disciplinary) 
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 

- 
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5.3  การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- การสร้างวัฒนธรรมในการท างาน
ที่เป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสในการน าเสนอ
ความคิดริเริ่มและสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ 

 การสร้างวัฒนธรรมในการท างาน
ที่เป็นมืออาชีพ คือ มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ 
และถูกต้องตามมาตรฐาน 
 เปิดโอกาสในการน าเสนอความคิดริเริ่ม
และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ 
 

- กรมฯ มีวัฒนธรรมในการท างานโดยใช้หลัก “Do the work > Learn > Share >Do the work” เมื่อก าหนดเป้าหมาย ด าเนินการ (ปฏิบัติจริง) 
กลับมาทบทวน และบันทึกข้อมูล ข้อคิด ที่ผ่านการทบทวนอย่างดีมาปรับปรุง ยกระดับการด าเนินงาน หรืออาจสร้างนวัตกรรมใหม่ในระหว่างทาง 
เป็นวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบและมุ่งเน้นการท างานเป็นทีมร่วมกับการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกรมฯ โดยใช้การสื่อสารแบบสองทาง 
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจท าให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ปัญหา รับทราบข้อมูลในทิศทางเดียวกัน 
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นศูนย์รวมให้คนท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล กรมฯ จึงได้จัดระบบการสื่อสารภายในให้เกิดประสิทธิภาพ  
มีการจัดการความรู้ เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความหลากหลายทางความคิดและมุมมอง 
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายผ่านรูปแบบเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งภายใน ภายนอก ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและร่วมกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
- กรมฯ มีบุคลากรคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีองค์ความรู้ในตัวคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็นสิ่งมีค่า สามารถน ามาต่อยอด 
เพิ่มคุณค่าในงาน ประกอบกับปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ 2) สัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน 3) การท างาน
เป็นทีม จะสร้างคนในองค์กรให้เห็นคุณค่าในตนเองผ่านการท างาน กรมฯ จึงได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ โดยให้ด าเนินการผ่าน
ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส่งผลให้เกิดการทบทวนหลังจากการท างานสิ้นสุด (AAR) การถอดบทเรียน น าปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่
จะต้องปรับปรุง มาปรับกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และได้จัดท าพิพิธภัณฑ์ด้านป้องกันควบคุมโรค ชีวประวัติของผู้เช่ียวชาญ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ในการท างาน กิจกรรม Stories telling of the best experiences เป็นการเล่าเชิงบวก
แฝงคุณค่าให้คิดหาวิธีท างาน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดและสร้างนวัตกรรมมหกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวดผลงานคุณภาพ
โดยสนับสนุนงบประมาณ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรกระตือรือร้นในการผลิตผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นแรงบันดาลใจ
ให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพิ่มขึ้น 

Advance   
- การค้นหาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมี
ความผูกพัน ทุ่มเท มีผลการปฏิบัติงานที่ดี 
และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ขององค์กร 

 การค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
การทุ่มเท และผลการปฏิบัติงานที่ดีของ
บุคลากร 
 มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ขององค์กร 
 น าปัจจัยดังกล่าวมาใช้ในการสร้างให้บุคลกร
เกิดแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี 

- กรมฯ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร มีการค้นหาปัจจัยความผูกพันโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา ผลการส ารวจความผูกพัน ข้อมูลการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ผู้ที่ลาออก น ามาวิเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญ 
ได้องค์ประกอบส าคัญของความผูกพัน ได้แก่ นโยบายและการบริหารจัดการองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน สภาพแวดล้อม
การท างาน ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน และ
สวัสดิการ จัดท าแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมฯ ก าหนดตัวชี้วัด และติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสื่อสาร  
ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
- กรมฯ ได้น าดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนท างานในองค์กร (Happinometer) มาใช้เป็นเครื่องมือที่จะท าให้ “เจ้าหน้าที่มีความสุข” มีการปรับนโยบาย
และก าหนดแนวทาง การด าเนินงานเสริมสร้างบรรยากาศของบุคลากรในทุกหน่วยงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายของกรมฯ คือ “คนท างาน 
มีความสุข ที่ท างานน่าอยู่” ภายใต้แนวคิด “Happy 8 and Happy Work life” มีการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามลักษณะการจ้างและช่วงอายขุอง
กลุ่มบุคลากร โดยก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกและจัดล าดับส าคัญของปัจจัย จาก 1) ปัจจัยที่บุคลากรมีความสุขน้อย 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
  ของบุคลากร ได้จุดเน้นระยะแรกใน 3 ประเด็น ได้แก่ สุขภาพการเงินดี (Happy Money) สุขภาพกายดี (Happy Body) การงานดี (Happy 

Work Life) โดยจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน สนับสนุนการเสริมสร้างความผูกพันตามกลุ่มอายุ เช่น Gen BB 
มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ใกล้เกษียณ Gen X เป็นกลุ่มที่กรมผลักดันให้ได้รับการพัฒนาในหลักสูตรส าคัญ และ Gen Y 
จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ท างานท้าทายและได้เรียนรู้ส่ิงใหม่  
- ในระดับหน่วยงานได้ก าหนดเป็นนโยบายและถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องตามบริบทเฉพาะ
ของบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ มีการก าหนดตัววัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันต่อองค์กรที่วัดในเชิงปริมาณและเชิงพฤติกรรม น ามาพิจารณา
และก าหนดแนวทาง การขับเคลื่อนการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในปีต่อไป มีการก าหนดตัวชี้วัดร่วมกันและถ่ายระดับการท างานมาแต่ละหน่วยงาน
และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เป็นส่วนที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจให้ด าเนินงาน
จนได้ผลลัพธ์ที่ดี รวมทั้งน าไปสู่การให้รางวัลและสิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นเงิน ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจและทุ่มเทการปฏิบัติงาน 
ส่งมอบผลลัพธ์การด าเนินงานที่มีคุณค่าแก่ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคได้บรรลุผลส าเร็จ สะท้อนความส าเร็จ ได้จากผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ในภาพของกรมฯ สูงขึ้นทุกปี 

Significance   
- การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจและ
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร (Public 
Entrepreneurship) และร่ วมมื อ เพื่ อ
น าพ าองค์กรไปสู่ ความส า เร็จและ
ประโยชน์ที่เกิดกับสังคมและประชาชน 

 สร้างวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ งเน้น
ความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสูง 
 ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุก 
 สร้างแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก 

- 

 
5.4  

 
ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้และความมีจริยธรรม 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
ระบบการพัฒนาบุคลากรที่สร้างคนให้มี 

 คุณธรรม จริยธรรม 
 มีความรู้และทักษะในการแก้ปญัหา 
 ทักษะด้านดิจิทัล และความรอบรู้

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ  ที่ครอบคลุมเรื่อง 
 ความรู้ ความสามารถในการท างาน
และการแก้ปัญหา 
 คุณธรรมและจริยธรรม 
 ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
 

- กรมฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมฯ จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกกรมฯ ประกอบกับการศึกษาเอกสารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เป็นคนดี มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของกรมฯ 
อย่างแท้จริง มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรมฯ จึงใช้กระบวนการในการเรียนรู้และพัฒนา 
โดย 1) ก าหนดความต้องการในการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากร (Training Needs) 2) พิจารณาเปรียบเทียบสมรรถนะที่องค์กรต้องการกับ
สมรรถนะของบุคลากรที่มีอยู่ ผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  น าข้อมูลไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และ 
Training Roadmap และจัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรใช้ในแต่ละหน่วยงาน มีการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา โดยพิจารณารูปแบบ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
  การเรียนรู้และพัฒนาความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมรรถนะที่จ าเป็น

ในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มในองค์กรด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยวิธีการเรียนรู้และพัฒนาแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ  
- กรมฯ ได้จัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมเพื่อด าเนินงานด้านจริยธรรม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งชมรมจริยธรรม จัดท าจรรยาข้าราชการพลเรือน
เป็นคู่มือเพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับคู่มือดังกล่าว ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็น “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
ก าหนดอัตลักษณ์ ไว้ว่า “ซ่ือสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ด้านการด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างชัดเจน 
เป็นมาตรการส าคัญและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นแนวทางให้หน่วยงานใช้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดและถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน แนวทางการพึ่งพาตนเองตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการป้องกันการทุจริต 
และการมีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่บุคลากรโดยผ่านโครงการต่างๆ 

Advance   
- ระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน 
สั่งสมทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ  ที่มีความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก
และการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

 แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองการสร้าง
สมรรถนะหลักขององค์กร ทั้ งทักษะ
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 

- กรมฯ สร้างหลักสูตรรองรับการพัฒนาที่ส าคัญๆ ในการสนับสนุนสมรรถนะตามภารกิจของกรมฯ คือ การพัฒนาด้านระบาดวิทยา การวิจัยและ
พัฒนา การติดตามและประเมินผล มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรค หลักสูตรเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐ
แบบดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ที่จะก้าวสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น ในการพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้น า การแก้ปัญหาและตัดสินใจ บุคลิกภาพ การน าเสนอ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่กรมฯ 
ด าเนินการเองอย่างต่อเนื่อง  
- หลักสูตรที่โดดเด่น คือ หลักสูตรนักระบาดวิทยาภาคสนาม มีการพัฒนาบุคลากรบริหารจัดการการควบคุมป้องกันโรค Emergency 
Operation Center พัฒนาบุคลากรรองรับระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน น ากลยุทธ์ Workforce Enrichment น ามาออกแบบรูปแบบการพัฒนาก าลังคน
ด้านระบาดวิทยา โดยมุ่งหวังให้มีนักระบาดวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญมีทีมสอบสวนที่มีคุณภาพ เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าให้
พันธกิจของกรมฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนเพื่อให้สามารถประสานงานและด าเนินงานด้านเฝ้าระวัง  ป้องกัน 
ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ในหลักสูตร SRRT 120 ชั่วโมง ทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและความสามารถทางด้านภาษา 
มีการถอดบทเรียนจากการสอบสวนโรคทุกคร้ัง เพื่อเรียนรู้ แก้ปัญหา และวางแผนในการด าเนินงานครั้งต่อไป  
- รูปแบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนามเข้าสู่ระบบการป้องกันควบคุมโรคอย่างมีคุณภาพ 
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีการน าเสนอแนวทาง การพัฒนาทีมสอบสวนโรค ส่งผลให้ประเทศภาคี Global Health Security 
ปรับเป้าหมายแผนการพัฒนานักระบาดวิทยา ในลักษณะที่มีความเชี่ยวชาญลดหลั่นกันตามแนวทางของประเทศไทยด้วย จึงสามารถการันตีคุณภาพ
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้อย่างสมบูรณ์ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้น าให้มี
ทักษะที่สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
มคีวามรอบรู้ สามารถตัดสินใจและมีความคิด
ในเชิงวิกฤติพร้อมรับปัญหาที่มีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น (Fluid Intelligence/Complex 
problem solving) 

 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ
สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย  
 การพัฒนาบุคลากรและผู้น าให้มีความรอบรู้ 
เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ 
มีความคิดเชิงวิกฤต (Critical Thinking) 
ที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน  

- 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 

เป้าหมาย : เพ่ือให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ 
และการบริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้มี
ขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ภาพที่ 6 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
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6.1  กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือน าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- การออกแบบกระบวนการท างานให้มีการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end process design) 
เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน 
รวมถึงประสานการท างานที่ข้ามหน่วยงาน 
(Cross-boundary process) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

 แนวคิดการออกแบบกระบวนการท างาน
ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end 
process design) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่า
แก่ประชาชนและไม่เกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 การประสานงานในกระบวนการที่ต้องผ่าน
หลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 
 

- การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า กรมฯ ค านึงถึงข้อก าหนดที่ส าคัญและการควบคุมให้เกิดความต่อเนื่องสามารถปฏิบัติได้จริง การลดความซ้ าซ้อนของ
กระบวนการ การปรับลดขั้นตอนให้สั้นลง การใช้เวลาและทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกระบวนการสนับสนุน กรมฯ มีวิธีการก าหนด
จากความต้องการภายในเพื่อเกื้อหนุนให้งานหลักและพันธกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไม่สร้างภาระให้กรม แต่ต้องท าให้
กระบวนการหลักของกรมฯ ท างานได้คล่องตัวมากขึ้น กระบวนการสนับสนุนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพจะช่วยให้การบริหารจัดการโครงการต่างๆ 
รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพิ่มทักษะในการท างานของบุคลากร ส่งผลต่อ
การท างานในระยะยาว โดยค านึงถึง 3 ป. ได้แก่ ประโยชน์ ประหยัด และประสานงาน มาใช้ในการออกแบบกระบวนการที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ คือ ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และต้นทุน 
- การสื่อสารกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน กรมฯ ได้ใช้เวทีการประชุม เพื่อชี้แจง ท าความเข้าใจ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ให้กับทีมงาน
และบุคลากรภายในกรมฯ ทราบถึงหลักการและขั้นตอนในการออกแบบกระบวนการ ก าหนดขั้นตอนการท างานให้เป็นมาตรฐาน เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามและปรับใช้ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถึงความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ เช่น การสูญเสียเวลาโดยไม่จ าเป็น 
การใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า รวมถึงปัจจัยเร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในการผลิตหรือการบริการ 

Advance   
- มีการติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวชี้วดั
และใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัย และข้อมูลร่วมกับเครือข่ายภายนอก
เพื่อการท างานที่เกิดประสิทธิผล 

 การติดตามควบคุมกระบวนการ โดยใช้
ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์จารกเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 
 การติดตามควบคุมกระบวนการ โดยการใช้
ข้อมูลร่วมกับเครือข่ายจากภายนอก  

- กรมฯ ได้มีการติดตามและควบคุมกระบวนการผ่านตัวชี้วัด เช่น การปรับปรุงกระบวนงานการยืมเงินราชการโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายผ่านกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เฉพาะการจ่ายเงินสวัสดิการ (ค่าการศึกษาบุตร
และค่ารักษาพยาบาล) ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยการประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร 
ประโยชน์ที่ได้รับ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ยืมเงินราชการไม่ต้องเดินทางมารับเช็คที่กองคลังเพื่อน าไปขึ้นเงินที่ธนาคาร ช่วยลดปัญห าการส ารอง
จ่ายเงินส่วนตัวกรณีต้องเดินทางโดยเร่งด่วน เนื่องจากเงินยืมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ยืมโดยตรงและช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานเรื่องเช็คของกรมฯ 

Significance   
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการ
และการติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว ฉับไว 
และตอบสนองการบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลศิ 
(Operational excellence) 

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการ
และการติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว 
 การวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาที่ เกิดขึ้น 
หรือการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) 
ผลการด าเนนิงานเพื่อออกแบบกระบวนการท างาน
ให้ตอบสนองการบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

- 
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6.2  การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic   
- การบริหารจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ
ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน มีการติดตาม
และปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นคุณค่า
แก่ประชาชน 

 มีการบริหารจัดการกระบวนหลักและกระบวนการ
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
 ก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามควบคุมการด าเนินการ 
 มีแนวทางและเครื่องมือในการปรับปรุงผลผลิต 
กระบวนการ และการบริการให้ดีขึ้น 

- กรมฯ มีการควบคุมกระบวนการตั้งแต่ ผู้ส่งมอบ บุคลากร ปัจจัยน าเข้า วิธีการท างาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วดัก ากับการด าเนินการที่ท้าทายเพิ่มขึ้นทุกปี การจัดท าเป็นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติหรือ
คู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับใช้เป็นแนวทาง การปฏิบัติ หรือการฝึกอบรม หรือสอนงานให้แก่บุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานจะบันทึกข้อมูล สารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการติดตามควบคุมทั้งเชิงรับ (การรายงานผล) และเชิงรุก (การตรวจสอบ) 
ประเมินผลกระบวนการ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ การเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่าย หรือการป้องกันข้อผิดพลาดได้อีกทางหนึ่ง 
นอกเหนือจากการจัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

Advance   
การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ  

 กระบวนการหลัก 
 กระบวนการสนับสนุน 
 การบริการประชาชน 
 ความสะดวกและการสื่อสาร 

มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงให้เกิดขึ้นใน 
 กระบวนการหลัก 
 กระบวนการสนับสนุน  
 การบริการประชาชน 
 ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร 

- กรมฯ มีการส่งเสริมและผลักดันเป็นนโยบายและมีกระบวนการคิดค้น นวัตกรรมตาม ADDIE Model 5 ขั้นตอน รวมถึง
การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างาน ท าให้กรมฯ มีผลงานเด่นเสนอขอรับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติอย่างต่อเนื่องในทุกประเภท รวมถึงผลักดันผลงานสู่ระดับสากล เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลงานและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริง เช่น ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (1st Place Winner) United Nations Public Service Awards 2014 ในสาขาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไกนวัตกรรม (Fostering participation in policy-making decisions through 
innovative mechanisms) จากผลงาน มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพบริกา รแบบบูรณาการ “Community 
Participation for Effective Malaria Management in Tha Song Yang Di” ซ่ึงขยายผลและต่อยอดจากผลงาน 
“มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ” ที่ได้รับรางวัลการบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2556 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
จากผลงานคนเปื้อนฝุ่น : การพัฒนาการบริการ ป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ระดับดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2559 ส านักโรคติดต่อ 
น าโดยแมลง ได้รับรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการจากผลงานการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2560 มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ลดเสี่ยง ลดโรค 
ลดตาย จากโรคและภัยสุขภาพ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Significance   
- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต และ
การแก้ไขปัญหาในเชิงกระบวนการระดับองค์กร จนเกิด
ความเป็นเลิศน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนและภาคธุรกิจ (Public value) 

 การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา
เชิงบูรณาการ 
 การสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงที่มีผลกระทบสูง
จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง อาจด าเนินการผ่าน  
Government Innovation Lab โดยอาศัยกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ  (Design Thinking) 

 

 
6.3  

 
การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพ่ือสร้างความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- มีการวิเคราะหต์้นทุนและการลงทุนในทรัพยากรต่างๆ 
ที่ใช้ในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
เพื่อการควบคุมต้นทุนโดยรวม 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุนในทรัพยากรต่างๆ 
ที่ใช้ในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนรวม ต้นทุนโครงการ ต้นทุน
ด้านการบริหารจัดการทั้งทางตรง ทางอ้อม ค่าใช้สอย 
และ ค่า วั สดุ  จ า แนก เป็นสั ดส่ ว น เพื่ อน า ไป ใช้
ในการติดตามควบคุม 
 มีการวางแผนการลดต้นทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

- กรมควบคุมโรคให้ความส าคัญกับการใช้จ่ายทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด โดยมีแนวคิด คือ การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจ ากัดให้เหมาะสม 
เกิดความสมดุลในแต่ละกิจกรรม การวิเคราะห์งบประมาณใช้จ่ายในแต่ละปีเทียบกับเป้าหมายและผลผลิตแต่ละกระบวนการ
เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการองค์การที่มีคุณภาพและจัดท างบประมาณสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รวมทั้งกระบวนการท างานที่ส าคัญและจ าเป็นต่างๆ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ส่วนกิจกรรม 
ที่ไม่จ าเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดมูลค่าก็ท าการลดหรือปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมฯ ได้มีการทบทวน
เร่ืองการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมกรณีการลดค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กรมฯ มีมาตรการให้จ ากัดความเร็วของ
รถยนต์ราชการ และไม่ติดเครื่องยนต์ขณะรอเจ้าหน้าที่ Car pool บ ารุง รักษา ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ ติดตามปริมาณการใช้
น้ ามันเช้ือเพลิงอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ผลปรากฏว่าค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 
2,433,089.18 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเงิน2,305,318.99 บาท ลดลงเป็นเงิน 127,770.19 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.25 เป็นต้น 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Advance   
- น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จาก 

 นโยบายการลดต้นทุน 
 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 แบ่งปันทรัพยากรในการท างาน

ร่วมกัน 

 การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานจากการใช้เทคโนโลยีและการ
แบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกัน 
 การติดตามผลการลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

- กรมควบคุมโรคได้วางกลไกในการควบคุมต้นทุน การใช้จ่ายทรัพยากรในกระบวนการท างาน ดังนี้ 1) มีการก าหนดจุดควบคุมในการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการส าคัญต่างๆ 2) การก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS และระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ (Estimates SM : ESM) เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงาน
รายเดือน รายไตรมาส 3) มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญของกรมฯ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายรวม โดยกองคลัง
ควบคุม ติดตาม ก ากับรายงานการเบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานผ่านเว็บไซต์กองคลัง เพื่อเป็นการเร่งรัดหน่วยงานให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้ารายเดือน รายไตรมาส 4) ผู้บริหารจะติดตามผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน และการประชุมติดตามงานที่ส าคัญทุกสัปดาห์ (Monday Breakfast Meeting) 5) การนิเทศงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิและน าผลที่ได้
จากการติดตาม ควบคุม ไปปรับแผนปฏิบัติการ ช่วยให้เกิดการป้องกันและการแก้ปัญหาในทุกระดับ ท าให้ได้ผลลัพธ์ของกระบวนการเป็นไปตามเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาในกระบวนการได้รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 

Significance   
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมใน
การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลเทียบเคียงทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมใน
การลดต้นทุน 
 การใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อการลด
ต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- 
 
 
 
 

 
6.4  

 
การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
Basic   
- การติดตามควบคุมประสิทธิผลของ
กระบวนการหลักและตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ทั้ งในด้ านคุณภาพ ความปลอดภั ย 
ต้ น ทุ น  เพื่ อ ก ารส่ งม อบ คุณ ค่ าต่ อ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ก ารติดตามควบ คุมกระบวนการ
สนับสนุนต่างๆ ภายในของหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย ต้นทุน เพื่อการส่งมอบคุณค่า
ต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มีการติดตามควบคุมกระบวนการหลัก 
โดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของกระบวนการหลัก
ในมิติต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ต้นทุน 
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคม การดูแลสาธารณสุขและสาธารณภัย 
เป็นต้น 
 

- ในการควบคุมกระบวนการสร้างคุณค่า กรมควบคุมโรคได้จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการโดยค านึงถึงคุณค่าที่ส่งมอบให้กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในทุกกระบวนการ ร่วมกับเครือข่ายและเขตบริการสุขภาพ 
เช่น กระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเฝ้าระวังค านึงถึง มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา/ความแม่นย าของการพยากรณ์โรค/
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านการป้องกันค านึงถึงข้อมูลในการตัดสินใจที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา/มีมาตรการเชิงรุก
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายที่มีคุณภาพ ด้านการป้องกันค านึงถึงทีมงานและเครือข่ายที่เพียงพอมีศักยภาพในการป้องกันและ
ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ ด้านการควบคุมค านึงถึงมีบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้ทักษะ มีความเช่ียวชาญ/มีมาตรการ แนวทางที่มีมาตรฐาน/  
มีกลไกการติดตาม ประเมินผลที่มีความต่อเนื่อง/มีการบูรณาการร่วมกับเครือข่าย พหุภาคี 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ตัวอย่าง 
  มีการติดตามควบคุมกระบวนการสนับสนุน 

โดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของกระบวนการ
สนับสนุนในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการ 

- ส าหรับกระบวนการสนับสนุน กรมฯ มีการควบคุมกระบวนการสนับสนุนโดยใช้ระบบการท างานที่เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
ในทุกระดับ ควบคุม ก ากับติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิด มีการประชุมติดตามงานจากผู้บริหารทุกเดือน ทั้งการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค 
ประชุมสายงานรองอธิบดี ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงมีการประชุมเฝ้าระวังตอบโต้ข่าว ทุกสัปดาห์ ทั้งประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีช่องทางในการสื่อสารทั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาง line, facebook และระบบหนังสือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในแต่ละกระบวนการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน   
มีการควบคุมติดตามและก ากับโดยผู้บริหารระดับสูง การติดตามก ากับโดยประธานยุทธศาสตร์ การจัดท าเป็นค ารับรองที่ถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงาน
และบุคคลอย่างต่อเนื่อง จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานมีการก าหนดจุดควบคุมของกระบวนการไว้ มีงบประมาณในการสนับสนุน และผลักดัน และ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมฯ 

Advance   
การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดต่อประสิทธิผลขององค์กร โดย  

 การจัดการความเส่ียง 
 การติดตามควบคุมกระบวนการหลัก

และกระบวนการสนับสนุน โดยใช้ตัวชี้วัด
และข้อมูลทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุก 

 การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ
เหตุการณ์ภัยพิบตัิและภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการ
และน ามาแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

 ก า รติ ด ต าม ค ว บ คุ ม ตั ว ชี้ วั ด น า 
(Leading Indicators) ทั้งเชิงป้องกันและ
เชิงรุก ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
กระบวนการและน ามาแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที 
 การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการเตรียมตัวล่วงหน้า
เพื่อลดความเสียหาย 

- เนื่องจากการด าเนินภารกิจในปัจจุบันมีโอกาสหยุดชะงักทั้งจากเหตุภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตต่างๆ กรมควบคุมโรคจึงได้มีการเตรียมการ
โดยก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กร (Business Continuity Management : BCM) และ Incident 
Management Plans (IMP) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 เพื่อให้มั่นใจว่ากรมฯ จะสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาด าเนินการ 
ในเวลาที่เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และด าเนินกระบวนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคให้กับประชาชนได้ในระดับพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่อง ปกป้องชีวิต ลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน 

Significance   
- การประสานงานและบูรณาการของ
กระบวนการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองยุทธศาสตร์
และส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร ์
 การประสานงานและบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์
แ ละผลกระท บ ต่ อ เศรษ ฐกิ จ  สั งคม 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

- 
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หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
 

เป้าหมาย : เพ่ือให้หน่วยงานก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวดกระบวนการ ทั้ง 6 หมวด 
สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมาย
ที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการ เพ่ือค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรม
ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์กร ทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับองค์กร ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาส
บรรลุเป้าหมายดีขึ้น 

หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 
 

 
 

7.1 ดา้นพนัธกจิ 

 

 

7.2 ดา้นผูร้บับรกิารและ 
ประชาชน 
 

 

7.3 ดา้นการพฒันาบคุลากร 

 

 
 

7.4  ดา้นการเป็นตน้แบบ 

 

7.5  ดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ 

สงัคม สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม 

 

 

7.6 ดา้นการลดตน้ทนุ 

สรา้งนวตักรรม และการจดัการ 

กระบวนการ 

ภาพที่ 7 หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

หน่วยงานควรมีผลลัพธ์การด าเนินการที่แสดงถึงการพัฒนาสู่การเป็นราชการ 4.0 ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

2. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

3. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 

4. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 

5. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

6. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

ในผลลัพธ์แต่ละด้าน ให้น าเสนอตัววัดมา 5 ตัว โดยเลือกจากตัววัดที่ก าหนดไว้กว้างๆ ในแต่ละเรื่อง 
อาจมีได้มากกว่า 1 ตัววัด และไม่ควรน าเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้ าในหัวข้ออ่ืนๆ 

Basic 
(Revel & Early Trend) 
ต ัง้เป้าหมายทีท่า้ทาย 

และวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
เชงิเหตผุลกบักระบวนการ 

การบรรลผุลตามตวัชีว้ดั 

 

Advance 
(Focus Improvement) 

มตีวัวดับางสว่นทีม่ ี
แนวโนม้การปรบัปรงุดขี ึน้ 

 

Sign 
(Revel & Early Trend) 
ต ัง้เป้าหมายทีท่า้ทาย 

และวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
เชงิเหตผุลกบักระบวนการ 

- ตัววัดตามภารกิจหลัก           - ตัววัดตามแผนยุทธศาสตร์     - ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
- การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่นๆ - การด าเนินการด้านกฎหมาย 

- ความพึงพอใจ     - การแก้ไขเรื่องร้องเรียน     - การปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ 
- ความผูกพันและการให้ความร่วมมือ              - ประชารัฐ 

- จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร     - บุคลากรร่วมในภาคีเครือข่าย     - การเรียนรู้และผลการพัฒนา 
- บุคลากรอาสาสมัครในโครงการที่สนองนโยบายหน่วยงาน             - ความก้าวหน้า 

- จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก     - การจัดอันดับในระดับนานาชาติ     - จ านวน Best Practice 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก    - จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/กระทรวง 

- การบรรลุผลตัววัดร่ว      - ตัววัดด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

- การลดต้นทุน     - ประสิทธิผลการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ      
- นวัตกรรมด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย     - นวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ           
- ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                                                                 
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7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ 
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการ
ตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการด าเนินการตามกฎหมาย
และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

กลุ่มตัววัด ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตามพันธกิจ

หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่ระบุไว้ 
(Function base, Area base) 

 

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตามนโยบาย
และแผนรัฐบาล (Agenda base) 

 

3. การด าเนินการด้านกฎหมาย ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการด าเนินการ
ด้านกฎหมาย 

 

4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์  
5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่นๆ 
เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ 
เป็นต้น 

ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น  ๆ
ตามนโยบายของหน่วยงานหรือของรัฐบาล 
เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุง
ระดับในการจัดอันดับ โดยองค์กร
ภายนอกประเทศในด้านต่างๆ เป็นต้น 

 

 
7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน จากการบริการ
หน่วยงานในด้านต่าง  ๆได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุงเน้นประโยชน์
แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 

กลุ่มตัววัด ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการ
ของหน่วยงาน 

 

2. ผลของความผูกพันและการให้
ความร่วมมือ 

ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและ
การให้ความร่วมมือจากประชาชนและ
ผู้เข้ามารับการบริการจากหน่วยงาน 

 

3. ผลการด าเนินการด้านโครงการ
ประชารัฐ 

ตัวชี้ วัดที่ แสดงการบรรลุผลหรือ
ความส าเร็จของการด าเนินการด้านโครงการ
ประชารัฐ เช่น ยอดการจ าหน่ายสินค้า
ภายใต้โครงการประชารัฐ 

 

4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ
ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถ
วัดผลได ้

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยน
ด้านการบริการและนวัตกรรมการบริการ
ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถ
วัดผลได ้

 

5. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล 
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7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือให้มีสมรรถนะสูง 
กลุ่มตัววัด ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

1. จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจาก
บุคลากรของหน่วยงาน 

 

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 

 

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่
ต าแหน่งตามแผน 

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของ
บุคลากรและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 

 

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอก
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของหน่วยงาน
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่าย
ภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 

5. จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการ
ที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของหน่วยงาน
ไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนอง
นโยบายหน่วยงาน 

 

 
7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบ
ของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 

กลุ่มตัววัด ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
1. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการเป็น

ต้นแบบของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึง
ความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 

 

2. จ านวน Best practice ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการเป็น
ต้นแบบของหน่วยงานที่เป็น Best practice 

 

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงาน
ระดับกรม/ระดับกระทรวง 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการเป็น
ต้นแบบของหน่วยงาน ได้แก่ 
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่หน่วยงาน
ระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด 
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบ
ให้กับหน่วยงานระดับกรมในสังกัด 

 

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของ
การแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับในระดับ
นานาชาติ 

 

5. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง
จากภายนอก 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการเป็น
ต้นแบบของหน่วยงาน โดยมีบุคลากร
ของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก 
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7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่างๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินการ

แล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่และประเทศ 
กลุ่มตัววัด ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

1 . ก ารบ รรลุ ผ ลข อ งตั ว วั ด ร่ ว ม 
(กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลาย
หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผล
ของตัววัดร่วมในการมีกระบวนการที่
ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงานของ
หน่วยงาน (Area base) 

 

2. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการ
ที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจาก
การด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 

 

3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการ
ที่มีต่อด้านสังคม 

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจาก
การด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม 

 

4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการ
ที่มีต่อด้านสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจาก
การด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 

 

5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการ
ที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจาก
การด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 
7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลดต้นทุน 
การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

กลุ่มตัววัด ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
1. การลดต้นทุน (ทั้งในระดับกระบวนการ
ที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้) 

ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับ
กระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุงงาน 
และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพื่อลดต้นทุนในการท างาน 

 

2. จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุง
กระบวนการ 

ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุง
กระบวนการ 

 

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยี 

ตัวชี้ วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุง
กระบวนการ และการบริการจากการใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบ
ด้านภัยพิบัติต่างๆ 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของ
การบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ 

 

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย 
กฎระเบียบ และกฎหมาย 

ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุง
ด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
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ส่วนที่ 5 
แนวทางการพัฒนา  
สู่ระบบราชการ 4.0 
5.1 การวางแผนพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 

ส ำนักงำนก.พ.ร. ได้ก ำหนดกลไกกำรขับเคลื่อนกำรน ำเครื่องมือประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร  4.0 
(PMQA 4.0) ไปใช้ในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ สำมำรถ
น ำเครื่องมือไปวิเครำะห์องค์กำรด้วยตนเอง เพ่ือหำโอกำสในกำรปรับปรุงองค์กำร และน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรน ำไปสู่กำรยกระดับองค์กำรให้เป็นระบบรำชกำร  4.0 โดยอำศัย
หลักกำร 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
1) ประเมินตนเอง (Self Assess) ส่วนรำชกำร
ริเริ่มกำรประเมินตนเองด้วยกำรรวบรวม

ข้อมูลกำรด ำเนินกำรและตัววัดต่ำงๆ ที่มี ว่ำตอบ
ข้อก ำหนดต่ำงๆ ได้หรือไม่ มีกำรรวบรวมข้อมูลและ
กำรติดตำมประเมินผลเพ่ือให้ เกิดประสิทธิผล
อย่ำงไร มีคู่มือและเอกสำรในกำรถ่ำยทอดกำร
ด ำเนินกำรที่ เป็ นระบบโดยใช้แน วทำงในกำร
ประเมินตำมคู่มือเล่มนี้ 

2) ชี้บ่งจุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) 
หลังกำรประเมินตนเองให้ทบทวนว่ำ

ผลกำรประเมินที่ได้ตรงกับระดับพัฒนำกำรหรือไม่ 
หัวข้อที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรมีควำมเป็นไปได้เพียงใด 
ส่วนใดที่ขำดหำยไปและมีข้อมูลที่ต้องรวบรวมและ
ด ำเนินกำรอีกมำกน้อยเพียงใด 

 3) ก าหนดเรื่องส าคัญที่ต้องลงมือท า (Set Priorities 
for Improvement) ในกำรวำงแผนกำรปรับปรุง

อำจมีบำงเรื่องที่ส ำคัญและต้องลงมือด ำเนินกำรก่อน หรือ
เป็นเรื่องต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรที่จะน ำไปสู่ผลลัพธ์
ของเรื่องอื่น เช่น กำรรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
พัฒนำกลุ่มเครือข่ำยธุรกิจใหม่ด้ำนอีคอมเมอร์ส (ตัววัดผล
ของนวัตกรรมกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร ) ต้องด ำเนินกำร
ควบคู่ไปกับกำรวัดผลกระทบต่อกำรสร้ำงรำยได้และตลำด 
(ตัววัดด้ำนผลกระทบต่อเศรษฐกิจ) เป็นต้น บำงเรื่องอำจต้อง
ค้นหำเครื่องมือหรือศึกษำแนวทำงจำกตัวอย่ำงที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ที่มีส่วนรำชกำรหรือภำคเอกชนด ำเนินกำร
ส ำเร็จมำแล้ว 
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4) น าไปปฏิบัติ (Implement Solutions) 
ก ำหนดผู้รับผิดชอบและแผนงำนในกำรปรับปรุง

กำรติดตำมประเมินผลและตัววัดผลที่เก่ียวข้อง 

 5) วัดผลการปรับปรุง (Measure Results and 
Impacts) ประเมินผลกำรปรับปรุงว่ำส ำเร็จตำม

ตัวชี้วัดและแผนปรับปรุงและเกิดประสิทธิผลในกำรด ำเนินกำร
มำกน้อยเพียงใดก่อนเริ่มต้นวงจรใหม่อีกครั้ง 

   
5.2 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีกลไกส่งเสริมกำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 ดังนี้ 
1) ประเมินตนเอง (self assessment) : เมื่อหน่วยงำนภำครัฐได้ประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 

ด้วยตนเองและมีผลกำรประเมินตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป สำมำรถยื่นควำมจ ำนงขอรับกำรตรวจรับรอง ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
เพ่ือตรวจรับรองสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 

2) ตรวจสอบผลการประเมินเบื้องต้น (screen) : ส ำนักงำนก.พ.ร. จะตรวจสอบผลกำรประเมินตนเอง
ของหน่วยงำนในเบื้องต้นเพื่อยืนยันผลคะแนน 

3) ตรวจรับรอง ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (site visit) : หน่วยงำนที่ได้รับกำรยืนยันผลคะแนนตั้งแต่ 350 คะแนน 
ขึ้นไป ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะจัดให้มีผู้ตรวจรับรองฯ ไปตรวจ ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงำน เพ่ือกำรพิจำรณำรับรองสถำนะในกำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 และจะได้รับกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์รำงวัลเลิศรัฐ สำขำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ต่อไป 

 
นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้เรื่อง “เทคนิคกำรพัฒนำองค์กำรสู่ระบบรำชกำร 4.0” 

เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ ได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำองค์กำรและพัฒนำขีดควำมสำมำรถไปสู่กำร
เป็นระบบรำชกำร 4.0 

 
 
 




