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ลักษณะสําคัญขององคกร 
1. ลักษณะองคกร 

ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหนาทีต่ามกฎหมาย แนวทางและวิธีการใหบริการ ของสํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ 

พันธกิจ ผูรับบริการ แนวทางและวิธีการใหบริการ บริการที่ให ความตองการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน 
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ดานการปองกันควบคุมโรค
ทางสื่อ ตางๆ  

การใหสุขศึกษาประชาสมัพันธผาน
ทางสื่อตางๆ 

ความรูทีท่ันสมยัและถูกตองตาม
หลักวิชาการดานการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรค 

ประชาสัมพันธผานทางสื่อตางๆ เชน 
การรณรงค การจัดรายการวทิยุ การ
แถลงขาว เอกสาร แผนพับ Website  

มีศูนยสาธิตบรกิารใหบริการ
ตรวจรักษาวัณโรค โรคเรื้อน 
โรค เอดสและโรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ 

ตรวจรักษาควบคุม  ปองกันและ
สงเสรมิฟนฟสูขุภาพ 

บริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว  ถูกตอง  
ปลอดภยั  ราคาเหมาะสม   

ชี้แจง  ใหคําแนะนําปรึกษาสรางความ
เขาใจรายบุคคลและรายกลุม แผนพับ 
ปายประกาศ Website กลองรับเรื่อง
รองเรียน หนังสือราชการ 

ประชาชน 

ตรวจและวิเคราะหสิ่งแวด 
ลอมในสถานประกอบการ 

ตรวจประเมินและวิเคราะหสิ่งแวด 
ลอมทางดานกายภาพ/ดานเคมี 

ผลการวิเคราะหไดมาตรฐานสากล ใหคําแนะนําผานชมรมจป. หนงัสือ
ราชการ แผนพับ ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน 

สนับสนุนขอมูลสถานการณ
โรคเพื่อใหนําไปใชในการ
วางแผนเฝาระวงั ปองกัน 
ควบคุมโรค 

แจงเตือนภยั  การระบาดของโรค
และภยัคุกคามสุขภาพตลอดจน
แนวทางควบคมุปองกันที่ได
มาตรฐาน 

-มีชองทางในการรับรูขาวสาร
ความรูทีห่ลากหลาย 
-ขอมูลการเตือนภัยสามารถเชือ่ถือ
ได 

หนวยงาน
ภายในกระทรวง
สาธารณสุข 
ไดแก สสจ. 
สสอ. สอ. รพศ. 
รพท. รพช. 
และ สํานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

สนับสนุนวิชาการดานการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
เพื่อใหนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินงานได 

-ถายทอดองคความรู กฎหมายและ
มาตรฐานดานการเฝาระวัง  ปองกัน  
ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ 
-การนิเทศตดิตามประเมินผลรวมกับ
ผูตรวจราชการและเฉพาะกิจ 

องคความรู กฎหมายที่ถูกตอง  
ทันสมัย  เขาใจงาย  และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 

1. คูมือ/เอกสาร/สื่อประเภทตางๆ 
2.หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส/ Website 
4. การฝกอบรม  
5. การประชุมชีแ้จงตางๆ 
6. การประชุมนําเสนอผลงานวชิาการ 
7. คณะกรรมการ /คณะทํางานรวมกัน
ในการดาํเนินงานตางๆ 
8.ผูประสานประจําแตละจังหวดั 
9.โทรศัพท โทรสาร 

สนับสนุนขอมูลสถานการณ
โรคเพื่อใหนําไปใชในการ
วางแผนเฝาระวงั ปองกัน 
ควบคุมโรค 

ประสานงานและ เชื่อมโยงเครอืขาย
เพื่อใหการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
ไดตามมาตรฐาน 

สามารถไดขอมลูทีถู่กตองทันสมัย 
สะดวก รวดเร็วอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ  

1. จัดการความรูและ
ภาคีเครือขายเพื่อ
การเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรค    และ
ภัยคุกคามสุขภาพที่
ไดมาตรฐาน และ
ประยุกตใชไดอยางมี
ประสทิธิ ภาพแก
ประชาชนและหนวย 
งานที่เกี่ยวของใน
พื้นที่สาธารณสขุเขต 
13 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
ไดแก เทศบาล 
องคการบรหิาร
สวนตาํบล 

สนับสนุนวิชาการดานการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
เพื่อใหนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินงานได 

ถายทอดองคความรู กฎหมายและ
มาตรฐานตลอดจนการประยุกตใช
เทคโนโลยีการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ 

องคความรู กฎหมายที่ถูกตอง  
ทันสมัย  เขาใจงาย  และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 

1. คูมือ/เอกสาร/สื่อประเภทตางๆ 
2. หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส / Website 
4. การฝกอบรม 
5. การประชุมชีแ้จงตางๆ   
6. คณะกรรมการ /คณะทํางานรวมกัน 
7.ผูรับผิดชอบเครือขายประจาํจังหวัด 
8.โทรศัพท โทรสาร  
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หนวยงาน
ภายในกระทรวง
สาธารณสุข 
ไดแก สสจ. 
สสอ. สอ. รพศ. 
รพท. รพช. 
และ สํานักงาน
ประกันสุขภาพ
แหงชาต ิ

-รวมกันปฏิบัติงานในการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภยัคุกคามสุขภาพใน
พื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน 
-พัฒนาระบบ กลไกและ
เครือขายในการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคมุโรคและภัย
คุกคามสุขภาพ  
 

-ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาองค
ความรูและเทคโนโลยีในการเฝา
ระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพ 
-ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุม
โรคและภยัคุกคามสุขภาพของ
ประชาชน 
- รวมดําเนินการตามพระราชบญัญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบหุรี่ 
และ พระราชบญัญัติโรคติดตอ 

-การแลกเปลี่ยนขอมูล 
-การรวมดําเนินการศึกษาวิจยั 
-สนับสนุนองคความรูและ
เทคโนโลยีดานการเฝาระวัง 
ปองกันควบคุมโรค 
-การปฏิบัติการรวมกันอยางมี
ประสทิธิภาพ 

1. คูมือ/เอกสาร/สื่อประเภทตางๆ 
2.หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส/ Website 
4. การฝกอบรม  
5. การประชุมชีแ้จงตางๆ 
6. การประชุมนําเสนอผลงานวชิาการ 
7. คณะกรรมการ /คณะทํางานรวมกัน
ในการดาํเนินงานตางๆ 
8.ผูประสานประจําแตละจังหวดั 
9.โทรศัพท โทรสาร 

2. สนับสนุนการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภยัคุกคาม
สุขภาพแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งในและ
นอกพื้นที่สาธารณสุข
เขต 13 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
ไดแก เทศบาล 
องคการบรหิาร
สวนตาํบล 

-รวมกันปฏิบัติงานในการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภยัคุกคามสุขภาพใน
พื้นที ่
-พัฒนาระบบ กลไกและ
เครือขายในการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคมุโรคและภัย
คุกคามสุขภาพ  
 

-ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
ของประชาชน 
 
-รวมดําเนินการตามพระราชบญัญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบหุรี่
และ พระราชบญัญัติโรคติดตอ 

-การแลกเปลี่ยนขอมูล 
-สนับสนุนองคความรูและ
เทคโนโลยีดานการเฝาระวัง 
ปองกันควบคุมโรค 
-การปฏิบัติการรวมกันอยางมี
ประสทิธิภาพ 

1. คูมือ/เอกสาร/สื่อประเภทตางๆ 
2. หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส / Website 
4. การฝกอบรม 
5. การประชุมชีแ้จงตางๆ   
6. คณะกรรมการ /คณะทํางานรวมกัน 
7.ผูรับผิดชอบเครือขายประจาํจังหวัด 
8.โทรศัพท โทรสาร  
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(2)  วิสัยทัศน เปาประสงคหลกั วัฒนธรรม คานิยม 

  
 
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร   
 

จากขอมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 มีบุคลากรทั้งสิ้น 375 คน โดยเปนขาราชการ 131 คน (รอยละ 
34.9) เปนลูกจางประจํา 202 คน (รอยละ 53.8 ) ลูกจางชั่วคราว 26 คน (รอยละ 6.9)และพนักงานราชการ 16 
คน (รอยละ 4.4 ) บุคลากรที่เปนขาราชการอายุเฉลีย่โดยรวม 45.37  ป อายุราชการเฉลี่ยโดยรวม 21.20  ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 58 คน รอยละ 44.28 รองลงมาต่าํกวาปริญญาตรี 47 คน รอยละ 35.88 และ
ปริญญาโท 26 คน รอยละ 19.84 ตามลําดับ  ผูทีปฏิบัติงานในสายงานหลักมีเพียง 44 คน (รอยละ 33.5) 
ประกอบดวย แพทย นักวชิาการสาธารณสุข สวนใหญดาํรงตําแหนงในระดบั 7-8  สายงานสนับสนนุดาน
วิชาการ 44 คน (รอยละ 33.5 ) และสายงานสนับสนุนดานบริหาร 43 คน (รอยละ 33.0)  

  
ขาราชการ 
 

 
 
 

วิสัยทศัน เปนผูนําดานการจัดการความรูและจดัการเครอืขายเพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพในเขต ๑๓ ภายในป ๒๕๕๓ 

เปาประสงค
หลัก 
 

1. หนวยงานลกูคา สามารถเฝาระวัง ปองกัน  ควบคุมโรคและภยัคุกคามสุขภาพไดดวยตนเอง  
2. หนวยงานลกูคายอมรับและนําผลงานวิชาการของ สคร.5 ไปใชประโยชน 
3. ประชาชนรับรูและเฝาระวัง  ปองกันควบคุมโรคและภยัคุกคามสุขภาพไดดวยตนเอง 

วัฒนธรรม เคารพผูอาวุโส รักษาประเพณไีทย สามัคคี ยกยองชมเชยผูอ่ืน  

คานิยม ทีมงานเข็มแข็ง -ทํางานอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 
-พรอมที่จะทําทุกอยางเพื่อสนับสนุนสมาชิกในทีมคนอ่ืนๆทกุคน 
-เต็มใจที่จะอยูรวมกันเปนทีม 
-มีสวนรวมในการคดิ วางแผน และทํางานรวมกัน 

 แบงปนน้ําใจ -ไมทิ้งเพ่ือนรวมงานทีต่องการความชวยเหลือ 
-แสดงความรูสกึเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนตามสมควร 

 เรียนรูสิ่งใหม -มีวิธีพัฒนาตนเองอยางสรางสรรคและเปนรปูธรรม 
-สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆรอบตัวทัง้ในและนอกองคกร 
-มีนิสยัรักการอาน การเขียน การฟง ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู รูจักตั้งคําถาม
เพ่ือหาเหตุผล 
-สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
-ศึกษาคนควาพัฒนางาน มีผลงานใหมๆและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
-รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตผุล 

 รักในองคกร -เต็มใจที่จะทาํทุกสิ่งที่จําเปนเพ่ือความสาํเร็จขององคกร 
-มีทศันคติทีด่ีตอองคกรและพูดถึงองคกรในทางที่ดทีั้งตอหนาและลบัหลัง 

ระดับตาํแหนง สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา 
9 8-7 6-4 3-1 

   รวม 
  (คน) 

% 

   สายงาน       
1.แพทย 2 3 - - 5 3.81 
2.นักวิชาการสาธารณสุข 1 28 10 - 39 29.77 
3.เจาพนักงานควบคุมโรค - - 34 - 34 25.95 
4.พยาบาลวิชาชีพ - 5 2 - 7 5.34 
5.พยาบาลเทคนิค - - 3 - 3 2.29 
6.อ่ืนๆ - 10 33 - 43 32.82 
รวม 3 46 82 - 131 100 
    อาย ุ     อายุเฉล่ียโดยรวม 
1. อายุตวัเฉล่ีย  53.67 49.08 43.00 - 45.37 
2. อายุราชการเฉลี่ย  28.33 22.65 20.07 - 21.20 
   วุฒกิารศกึษา     รวม(คน) % 
1. ต่ํากวาปริญญาตร ี - 4 43 - 47 35.88 
2. ปริญญาตร ี 1 22 35 - 58 44.28 
3. ปริญญาโท 2 20 4 - 26 19.84 
         รวม 3 46 82 - 131 100 
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ลูกจางประจาํ 
สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา จํานวน (คน) % 
   สายงาน     
1.พนักงานขับรถยนต 23 11.39 
2.แมบาน(1) 12 5.94 
3.คนงาน 2 0.99 
4.ชางเครื่องยนต 3 1.49 
5.พนักงานเยี่ยมบาน 104 51.49 
6.พนักงานเอ็กซเรย 2 0.99 
7.พนักงานพิมพดีด 6 2.97 
8.พนักงานปฏิบัติการควบคุมโรค 7 3.47 
9.พนักงานปฏิบัติการทดลอง 10 4.95 

10.พนักงานปฏิบัติการชันสูตร 15 7.43 
11.หัวหนาหมูเยี่ยมบาน 15 7.43 
12.หัวหนาหมวดรถยนต 1 0.50 
13.พนักงานสํารวยคนไข 2 0.99 
         รวม 202 100.00 
   อาย ุ อายุเฉล่ียโดยรวม 
1.อายุตัวเฉล่ีย 48.42 
2.อายุราชการเฉลี่ย 22.78 
  วุฒกิารศกึษา รวม (คน) % 
1.ต่ํากวาตร ี 192 95.05 
2.ป.ตร ี 10 4.95 
3.ป.โท - - 
     รวม 202 100.00 

 
พนักงานราชการ 

 
 
ลูกจางชัว่คราวเงินบาํรุง 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ (%) 
1. พนักงานจุลทัศนากร 1 4.54 
2. คนงาน 4 18.18 
3. ยาม 3 13.63 
4. พนักงานขับรถยนต 5 22.72 

สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา จํานวน(คน) % 
    สายงาน   
1. พนักงานปองกันและควบคมุโรคชั้น 1 8 50 
2. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 1 6.25 
3. พนักงานสนบัสนุนปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1 6.25 
4. พนักงานสนบัสนุนภารกิจดานวิชาการกีฏวทิยา 4 25 
5. พนักงานสนบัสนุนภารกิจดานวิชาการสาธารณสุข 1 6.25 
6. นิติกร 1 6.25 

รวม 16 100 
   
    อาย ุ อายุเฉล่ียโดยรวม 
1. อายุตวัเฉล่ีย (ป) 30.69 
2. อายุราชการเฉลี่ย(ป) 1.38 
  
   วุฒกิารศกึษา   
1. ต่ํากวาปริญญาตร ี 4 25 
2. ปริญญาตร ี 11 68.75 
3. ปริญญาโท 1 6.25 

รวม 16 100 
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5. พนักงานพิมพดีด 8 36.36 
6. พนักงานธุรการ 1 4.54 
              รวม 22 100 
ลูกจางชัว่คราวเงินกองทุนโลก 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ (%) 
1. ผูประสานโครงการ 1 25 
2. ผูชวยผูประสานโครงการ 1 25 
3. ผูกํากับการกินยาวัณโรค 2 50 
                รวม 4 100 
 
 
 ขอกําหนดพิเศษในการปฏบิัติงาน 

 
 
 

สคร.5 มีขอกาํหนดพิเศษในการปฏิบตัิงาน คือ        บุคลากรที่เกี่ยวของ 

1.ดานความปลอดภัยของผูปฏิบัตงิานทางรังสี 
   กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานทางรังส ีเชน 
Maximum  Permissible  Dose  (MPD)  ไมควรเกิน  100  มิลลิ
เรม  ตอ  1  สปัดาห  สิ่งทีช่วยลดปริมาณรังสี โดย เพ่ิมระยะทาง
ระหวางเครื่องใหกําเนิดรังสีกับบุคลากร ลดเวลาการใชรังส ี
มีฉากตะกั่ว     เจาหนาทีท่ี่มีครรภไมควรจะทาํงานที่เก่ียวของกับ
เครื่องถายเอกซเรย  บุคลากรตองมี  Film  badge  วัดแสงที่ไดรับ
ทุกครั้งเวลาปฏบัิติงานความเสีย่ง เจาหนาทีท่ีเ่ขาปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เสีย่งจะตองมีการปองกันตนเองอยางเหมาะสม  เชน  มีการ
ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม   
 
2.ดานการเฝาระวงัโรคทางหองปฏิบตัิการ  
  ปฏิบัตติามมาตรฐานการปฏิบัติการทางหองปฏิบัติการอยาง
เครงครัด และกําหนดใหมีอุปกรณปองกันตนเอง เชน ใสถุงมอื มี
ผาปดปากและจมูก ลางมือกอนและหลังปฏิบัติการดวยสบูหรอื
นํ้ายาฆาเชื้อเปนตน กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป 
 
3.ดานการปองกันควบคุมโรค ในภาวะปกติและฉกุเฉนิ  
(SRRT)  ดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
   กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป  ตรวจตามความเสีย่ง การ
ใชอุปกรณปองกันตนเองในการออกปฏิบัติงาน และการไดรบั
วัคซีนไขหวดัใหญสาํหรับทีมปฏิบัติการ  
 
4.ดานสุขภาพสายตาของผูทาํงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
   กําหนดใหบุคลากรไมควรทาํงานดานการใชสายตาที่เก่ียวของ
กับคอมพิวเตอรนานเกินวันละ 8 ชั่วโมง และควรมีอุปกรณปองกัน 
เชน ฉากกันแสงจากจอคอมพวิเตอร   
 

1. พนักงานเอกซเรย ของศูนยสาธติ
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.นักเทคนิคการแพทย นักวทิยาศาสตร
การแพทย เจาหนาทีห่องปฏิบัติการ
ชันสตูรโรค พนักงานหองปฏิบัติการ ของ
กลุมงานชันสูตร 
 
 
3.แพทย นักวชิาการสาธารณสขุ เจา
พนักงานควบคมุโรค  
 
 
 
 
4.บุคลากรงานสารสนเทศ งานบัญชี งาน
แผนงานซึ่งตองมีการรายงานในระบบ 
online 
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(4)  สคร. 5 มีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการใหบริการและการปฏิบัติงานคือ  

เทคโนโลยี 
 

มีเทคโนโลยีทีส่นับสนุนการปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่ในดานตาง ๆ ดังน้ี 
เทคโนโลยีทางดานสารสนเทศทีใ่ชอยู ณ หนวยงาน ประกอบดวย  

(1) Hardware ไดแก เครื่องไมโครคอมพวิเตอรประเภท Work Station Computer 
PC 

1.Computer PC ใชงานพิมพเอกสารราชการ วิชาการ วิเคราะหขอมูล งานวจิัย
ประเมินผล คนหาขอมูลทาง Internet/Intranet  

2. Notebookใชนําเสนอขอมูล งานวิเคราะหขอมูล งานถายทอดองคความรู งาน
ประชุม/อบรม/สัมมนาวชิาการ และการสงขอมูลทาง Internet  

3. Visualizer สําหรับงานถายทอดองคความรูงานประชุม/อบรม/สัมมนาวชิาการ  
4. Printer, Scanner  ใชงานพิมพเอกสาร  
5. Wireless Access Point, Wire ADSLเพ่ืองานขยายเครอืขายไรสาย เพ่ือให

เครื่องลูกขายสามารถเขาถึงระบบ  Internet/Intranet  
6. Switch  HUBใชเพ่ือการเชือ่มตอระบบเครอืขาย สําหรับปฏิบัติงานในทุกจุดที่

ใหบริการ  
7. เครื่องServer 3 เครื่องสําหรับงานดานฐานขอมูลและ website  

(2) Software ไดแก 
โปรแกรมดานการเฝาระวงั ปองกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ ไดแก 

โปรแกรม Epidemic เก็บรวมรวมขอมูลผูปวยโรคตดิตอที่รายงาน 506 โปรแกรมเฝาระวังโรคจาก
การประกอบอาชีพ เก็บรวบรวมขอมูลผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพในรายงาน 506/2 นํามา
วิเคราะหสถานการณของโรค ในดานบคุคลสถานที่ เวลา แนวโนมการเกิดโรคและตรวจจบัการ
ระบาด และโปรแกรมฐานขอมูล PSO:1101  

โปรแกรมงานเอกสาร คือ Microsoft office 97, Microsoft office 2000 และ 
Microsoft office 2003 ใชงานพิมพเอกสาร 

โปรแกรมวิเคราะหขอมูล SPSS  v.11 ใชวเิคราะหขอมูลงานวิจัย  
โปรแกรม Antivirus คือ Trend Micro ใชกับเครื่อง Server และเครื่อง PC ใน

การปองกัน virus 
โปรแกรมดานการบริหารจัดการทรัพยากร ไดแก โปรแกรมระบบบคุลากร 

โปรแกรมคํานวณการนําสงกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ของกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ 
และระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือนและการรักษาพยาบาล) โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการขอมูล โปรแกรมการจดัซื้อจัดจาง โดยเขาเว็บไซด ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
(GFMIS)  

เว็บไซดสํานักงาน เพ่ือเผยแพรผลการดาํเนินงานและความรูทางวิชาการดานการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค เพ่ือการสืบคนผานทางอินเตอรเน็ต และ Data Based ตลอดจนมี 
เวบบอรดและเวบบล็อคเพื่อรบัฟงและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นจากผูรับบรกิาร 

 (3)  Network ไดแก คอมพิวเตอรแมขาย(Network Server)และDatabase  Server 
1.  ระบบ  LAN   เชื่อมตอระหวางกลุมงานตางๆ 
2.  ระบบ  Internet  เชื่อมตอระหวางกลุมงานตางๆและผูรบับริการภายนอก 

อุปกรณ  อุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหบริการดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เชน  
ดานการวินิจฉัยทางการแพทย  เชน มีเครือ่งเอซเรยฟมลเล็กและฟมฟใหญ  

กลองจุลทรรศนสองตา และเครื่องวัดน้าํตาล ฯลฯ 
ดานการรกัษา มีเครื่องมือทางการแพทยที่ใชในการตรวจรกัษาผูปวยวัณโรค ผูปวย

โรคเรื้อน โรคหนอนพยาธิ โรคมาลาเรีย   โรคเอดส ฯลฯ 
ดานการควบคุมมาตรฐาน มีเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิมาตรฐาน Digital 

Thermometer  และหองเก็บวคัซีน  
ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   มีเครื่องพนสารเคมีชนดิ ULV และเครื่อง

พนหมอกควัน ชุดอุปกรณปองกันโรคตดิเชื้อรายแรงระดับ C ใชในการสอบสวนควบคมุโรคติด
เชื้อรายแรง เครืองปองกันเสียงดัง เชน ปลั๊กอุดหู ทั้งชนิดคลองคอและไมมีสายคลองคอ  
เครื่องปองกันสารระเหยตาง ๆ เชน กระบังหนาสําหรับพนสารกําจัดศัตรูพืช สารเคมีหรือเศษ
วัสดุ หนากากปองกันไอระเหย ฝุน ฟูม ละอองไอ กรด แกส ไสกรองหนากาก ถุงมือ เปนตน 

ดานอาชีวอนามัย  มีเครื่องวดัความรอน แสง เสียง วัดแกส 5 ชนิด เครื่องตรวจวัด
สมรรถภาพการทํางานของปอด  เครื่องเก็บตวัอยางฝุน ผง ฝุนฝาย ฝุนทัว่ไป ฝุนเขาสูระบบ
ทางเดินหายใจสวนลาง ซึ่งมีการสอบเทียบเครื่องมือเหลานี้ใหไดมาตรฐานทุกป  

ส่ิงอํานวยความ
สะดวก 
 

เครื่องใชสํานักงานทัว่ไปและส่ิงอาํนวยความสะดวกใหแกบุคลากร เชน หองประชุม หอง
ออกกําลังกาย ที่จอดรถ  รถรบัสงบุคลากรจากในเมืองมายงัสถานทีท่ํางาน หองฝกธรรมะ หอง
สันทนาการ เปนตน 
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 (5)  สคร. 5 ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ  ดังนี ้

 
กฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบงัคบั 

เน้ือหา สาระสาํคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการทีเ่ปนผู

รักษาการตามกฎหมาย 

1. พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.2523 เปนการกําหนดบทบาทหนาทีก่าร

ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันควบคุม

การระบาดของโรคตดิตอ โดยแบงเปน 

โรคตดิตอ โรคติดตออันตราย และ

โรคตดิตอที่ตองแจงความ 

กระทรวงสาธารณสุข  

ใหแพทยรายงานการตรวจสุขภาพ

ประจําป 

2. กฏกระทรวงแรงงานภายใต 

พรบ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541  ใหสถานประกอบการมีการจดัการดาน

สิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งการจัด

สวสัดิการทีด่ีแกพนักงาน เชน หองน้ํา

แยกชาย/หญิง เพ่ือใหโรงงานมีการ

จัดการสภาพแวดลอมที่ไดมาตรฐานตาม

กฎหมายกําหนด 

 กรมสวสัดิการและคุมครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน  

3. พรบ. ควบคมุโรงงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 

การออกระเบียบในการประกอบกิจการ

โรงงาน การกํากับดูแลโรงงานและบท

กําหนดโทษ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

4. พรบ.การสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 

 

มีอํานาจหนาทีด่านสาธารณสขุ และ

สิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันการเกิดภัย

คุกคามตอสุขภาพ 

ศูนยบรหิารกฎหมาย

สาธารณสุข กรมอนามัย   

กระทรวงสาธารณสุข 

5.พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

การรักษาสิ่งแวดลอม และการปองกัน

การเกิดมลพิษจากสิ่งแวดลอมที่จะมี

ผลกระทบตอประชาชน ชมุชน 

 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม  

6. พรบ.คุมครองสุขภาพผูไมสบู

บุหรี่ พ.ศ. 2535 

-กําหนดประเภทของสถานทีส่าธารณะที่

ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ

บุหรี ่

-กําหนดสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมด

ของสถานที่สาธารณะเปนเขตปลอดบุหรี่

หรือเขตสูบบหุรี่ 

กระทรวงสาธารณสุข  

7. พรบ.ควบคมุผลติภัณฑยาสูบ 

พ.ศ. 2535 

-หามจาํหนายผลิตภัณฑยาสูบแกผูมี

อายุไมครบ 18 ปบริบูรณ 

-หามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุด

ขาย 

-กําหนดอํานาจหนาทีใ่หพนักงาน

เจาหนาทีด่ําเนนิการ  

กระทรวงสาธารณสุข  
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8. พรบ.ขอมูลขาวสารของ

ราชการไทย พ.ศ. 2540 

-หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูล

ขาวสารที่อยูในความครอบครองให

ประชาชนทราบและในบางเรื่องตองสง

มาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กระทรวงเทคโนโลยีสานสนเทศ

และการสื่อสาร 

9.พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 

แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 

-หามมใิหผูขับข่ีรถในขณะมึนเมาสุรา

หรือของเมาอยางอ่ืน 

กระทรวงคมนาคม 

10.กฎอนามัยระหวางประเทศ 

(International Health 

Regulations 2005) 

-กําหนดบทบาทหนาที่ของดานควบคุม

โรคตดิตอระหวางประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข 

11.ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง กําหนดใหแหลงเพาะพันธุ

ยุงลายเปนเหตรุําคาญ 

-กําหนดใหแหลงเพาะพันธูยุงลายเปน

เหตุรําคาญของชุมชน 

กระทรวงสาธารณสุข 

12.ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจัดการดานความ

ปลอดภยัอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานในที่

อับอากาศ พ.ศ. 2547 

-กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จัดการดานความปลอดภยัอาชวีอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับ

อากาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 

13.ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่องการกระจายอํานาจให

องคการบรหิารสวนจังหวัดในการ

จัดระบบบริการสาธารณะ 

-กําหนดลักษณะการดําเนินงานของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดในการ

ใหบริการสาธารณะในเขตจังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย 

14.ขอตกลงความรวมมือระหวาง

ประเทศไทย-กัมพูชา 

-กําหนดการดําเนินการในเรื่อง การ

จัดตั้งกรรมการทางดานความรวมมือ

สาธารณสุขชายแดนไทย-กัมพูชา  

-กําหนดประเดน็ความรวมมือหลักใน

เรื่องการปองกันควบคุมโรค และขอมูล

ทางวชิาการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
ข. ความสัมพนัธภายในภายนอกองคกร 
 

(6) โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดแูลตนเองทีด่ ี
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วิธกีารจัดการ 
 
 ใชรูปแบบการบริหารแบบคณะกรรมการ มีการแบงหนวยงานในสังกัดออกเปน 
- 8 กลุม โดยยดึงานตามกลุมโรค 6 กลุมไดแก กลุมโรคติดตอทั่วไป กลุมโรคไมตดิตอ กลุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กลุมโรคเอดส กลุมวัณโรคและโรคเรื้อน และกลุมโรคตดิตอนําโดยแมลง และ
ยึดงานตามภารกิจหลัก 2 กลุมไดแก กลุมระบาดวทิยา กลุมสงเสริมสนับสนนุวิชาการ  
-4 งานซึ่งจดัตัง้ข้ึนใหม 2 งานตามยทุธศาสตร ไดแก งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ งานฝกอบรมและ
พัฒนางานวจิัย สวนงานชันสตูร และงานเภสชักรรมเปนงานปกติที่มีมาแตเดิม 
-1 ฝาย ไดแกฝายบริหารงานทั่วไป 
-1 ศูนยสาธติบริการ ทําหนาทีใ่หบริการตรวจรักษาวัณโรค โรคเรื้อน โรคตดิตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
-1 นิคม ไดแกนิคมโรคเรื้อน อําเภอปราสาท จ.สรุินทร 
-3 ศูนยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลง ไดแก ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.1ชัยภูมิ   ศูนยควบคุม
โรคตดิตอนําโดยแมลงที่5.3 สุรินทร และศูนยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลงที่5.4 ปากชอง 
 
             โดยมีกลไกการบรหิารงานดังนี ้
 
 ระดับสํานักงาน 

1.มีการกระจายอํานาจใหผูชวย ผอ สคร.5 ปฏิบัติราชการแทน ผอ สคร. 5 ในดูแลกลุมงานและงาน
ตางๆ ในเรื่องควบคุม กํากับ ติดตามประเมินผล การบรหิารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ    การ
ดําเนินงาน การตัดสิน วินิจฉัย สั่งการเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ  

2.การทําคาํรับรองการปฏิบัติราชการของผูชวย ผอ สคร และหัวหนากลุมงานตางๆ 
3.การบริหารจดัการ มีการกําหนด กลยทุธและตัวชี้วัดขององคกรและกําหนดผูรับผดิชอบรายตัวชีว้ัด 

ตลอดจนกระจายอํานาจใหสามารถสรางนวตกรรมในสวนงานที่รับผิดชอบ 
4.การกํากับดูแลตนเองที่ดีไดจัดโครงสรางภายใน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการดาํเนินการ กลุมตรวจสอบภายใน มีกลไกการตรวจสอบภายใน มีการดําเนินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 เพ่ือสงเสริมและ
กํากับใหหนวยปฏิบัติ กําหนดแผนสรางความโปรงใส และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
รายงานผลการดําเนินการในแตละป และเปนไปตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

ผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ

กลุมโรคติดตอทั่วไป

กลุมระบาดวิทยา

กลุมโรคเอดส

งานเภสัชกรรม กลุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม

กลุมสงเสริมสนบัสนุนวิชาการ กลุมโรคไมติดตอ

ฝายบริหารงานทั่วไป 

งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ

งานฝกอบรมและพัฒนางานวิจัย 

งานชันสูตร 

กลุมวัณโรคและโรคเรื้อน

กลุมโรคติดตอนําโดยแมลง 

ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.1ชัยภูมิ
ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่5.3 สุรินทร
ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่5.4 ปากชอง

ศูนยสาธิตบริการ 
นิคมปราสาท สรุินทร 
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มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อยางเปนระบบ เนนการควบคุมที่เปนกระบวนการ ทุกคนในองคกรมี
สวนรวมในการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง ในการกํากับดูแลตนเองที่ดี
อยางเปนระบบ  

 
ระดับกลุมงาน หัวหนากลุมทาํหนาที่ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) และมีการ

วางระบบการควบคุม กํากับ ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมตามเปาหมายตัวชี้วัด 
BSC : Balance Scorecard และตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ กพร./ Bureau Scorecard และ Public 
Management Quality Award : PMQA ทั้งตามแบบ Self Assessment Report : SAR และรายงานตามแบบ
รายงานความกาวหนา (Progress Report)  ดานงบประมาณทุกรายไตรมาส และรายงานการควบคุมความเสี่ยง
ตามระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระดับบุคคล บุคลากรทุกคน ทุกระดับมีการจดัทํา Job description และ จะดําเนินการถายทอด

ตัวชี้วดัและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล (Personal Scorecard) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรใหบรรลเุปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานตามที่บุคคลนั้น ๆ ไดรับมอบหมายในป 2550 ตลอดจนมีการ
กําหนดงานใหบุคลากรรายงานผลการปฏิบัตงิานตามที่ไดรบัมอบหมายดวยแบบรายงานประเมินตนเอง Self 
Report :SSR และสรุปผลงานตามตวัชี้วดัระดับบุคคลทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง  เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
ความดคีวามชอบ    

 
 (7) สวนราชการหรือองคกรทีเ่ก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน มีบทบาทในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน มีขอกําหนดทีส่ําคัญ มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันดังนี้ 
 

สวนราชการ / 

องคกรที่เกี่ยวของ 

บทบาทหนาทีใ่น

การปฏบิัติรวมกัน

ขอกําหนดที่สําคัญใน

การปฏบิัติงานรวมกัน 

แนวทางและวธิีการส่ือสาร

ระหวางกัน 

สํานักงบประมาณ/กองแผน

กรมควบคุมโรค 

จัดสรรงบประมาณ ความถูกตองตาม

ระเบียบการจัดสรร 

-ผานระบบการบริหารจัดการขอมูล

งบประมาณ เสนอแผน 1 ครัง้ตอป 

รายงานทุกเดือน 

-รายงานเปนเอกสารทุก 3 เดือน 

กรมบัญชีกลาง/กองคลังกรม

ควบคุมโรค/คลงัจังหวัด

นครราชสีมา 

จายเงิน ความถูกตองตาม

ระเบียบการเบิกจาย 

-ผานระบบ Government Financial 

Management Information 

System - GFMIS 

-รายงานเอกสารการเงิน ทุกเดือน 

และทุกครั้งทีมีการเบิกจาย 

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 

(สํานักงานก.พ.ร.)/ก.พ.ร. 

กรมควบคุมโรค 

กํากับคุณภาพการ

บริหารจัดการ   

ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

-ผานระบบการรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการทุกไตรมาส 

-รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 ปละครั้ง 

กรมควบคุมโรค/กรมอ่ืน ๆใน

กระทรวงสาธารณสุข/

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

และหนวยงานในสังกัดใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ/หนวย

ราชการอื่นๆ/องคกรเอกชน/

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประสานงานรวมกัน

เพ่ือใหการทาํงาน

ดานการปองกัน

ควบคุมโรคของ

ประชาชนมี

ประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล 

ประสานดานการดูแล

สุขภาพ การปองกัน

ควบคุมโรคของ

ประชาชน 

ผานหนังสือราชการ  

โทรศัพท โทรสาร   

การประชุม อบรม สัมมนา 

Website   

การนิเทศงาน 



            
  (8)    กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหลักขององคกร 

กลุมผูรับบรกิาร บรกิารที่ให 
 

ความตองการ/ 
ความคาดหวงั 

แนวทางและวธิีการส่ือสาร
ระหวางกัน 

การใหสุขศึกษาประชาสมัพันธ
ผานทางสื่อตางๆ 

ความรูทีท่ันสมยัและถูกตอง
ตามหลักวชิาการดานการเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรค 

ประชาสัมพันธผานทางสื่อตางๆ 
เชน การรณรงค การจดัรายการ
วิทยุ การแถลงขาว เอกสาร 
แผนพับ Website  

ตรวจรักษาควบคุม  ปองกัน
และสงเสรมิฟนฟูสุขภาพ 

บริการที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว  
ถูกตอง  ปลอดภัย  ราคา
เหมาะสม   

ชี้แจง  ใหคําแนะนําปรึกษา
สรางความเขาใจรายบคุคลและ
รายกลุม แผนพับ ปายประกาศ 
Website กลองรับเรื่อง
รองเรียน หนังสือราชการ 

1. ประชาชน 

ตรวจประเมินและวิเคราะหสิ่ง
แวด ลอมทางดานกายภาพ/
ดานเคม ี

ผลการวิเคราะหได
มาตรฐานสากล 

ใหคําแนะนําผานชมรมจป. 
หนังสือราชการ แผนพับ ศูนย
รับเรื่องรองเรียน 

แจงเตือนภยั  การระบาดของ
โรคและภยัคุกคามสุขภาพ
ตลอดจนแนวทางควบคุม
ปองกันที่ไดมาตรฐาน 

-มีชองทางในการรับรู
ขาวสารความรูที่หลากหลาย 
-ขอมูลการเตือนภัยสามารถ
เชื่อถือได 

-ถายทอดองคความรู กฎหมาย
และมาตรฐานดานการเฝาระวัง  
ปองกัน  ควบคมุโรค และภยั
คุกคามสุขภาพ 
-การนิเทศตดิตามประเมินผล
รวมกับผูตรวจราชการและ
เฉพาะกิจ 

องคความรู กฎหมายที่
ถูกตอง  ทันสมยั  เขาใจงาย  
และสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
 

2. หนวยงานภายใน
กระทรวง
สาธารณสุข ไดแก 
สสจ. สสอ. สอ. รพ
ศ. รพท. รพช. 
และ สํานักงาน
ประกันสุขภาพ
แหงชาต ิ

-ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา
องคความรูและเทคโนโลยีใน
การเฝาระวัง ปองกันควบคุม
โรคและภยัคุกคามสุขภาพ 
-ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยคุกคาม
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ปกติและพ้ืนทีช่ายแดน 
- รวมดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตคิุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหรี่ และ 
พระราชบัญญัตโิรคตดิตอ 

-การแลกเปลี่ยนขอมูล 
- การรวมดําเนนิการ
ศึกษาวิจัย 
- สนับสนุนองคความรูและ
เทคโนโลยีดานการเฝาระวัง 
ปองกันควบคุมโรค 
-การปฏิบัติการรวมกันอยางมี
ประสทิธิภาพ 

1. คูมือ/เอกสาร/สื่อประเภท
ตางๆ 
2.หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส/ Website 
4. การฝกอบรม  
5. การประชุมชีแ้จงตางๆ 
6. การประชุมนําเสนอผลงาน
วิชาการ 
7. คณะกรรมการ /คณะทํางาน
รวมกันในการดาํเนินงานตางๆ 
8.ผูประสานประจําแตละจังหวดั 
9.โทรศัพท โทรสาร 
 

ประสานงานและ เชื่อมโยง
เครือขายเพื่อใหการเฝาระวัง 
ปองกันและควบคุมโรคและภยั
คุกคามสุขภาพไดตาม
มาตรฐาน 

สามารถไดขอมูลทีถู่กตอง
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วอยาง
ตอเนื่องและสม่าํเสมอ  

3. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ถายทอดองคความรู กฎหมาย
และมาตรฐานตลอดจนการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยคุกคามสุขภาพ 

องคความรู กฎหมายที่
ถูกตอง  ทันสมยั  เขาใจงาย  
และสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
 

1. คูมือ/เอกสาร/สื่อประเภท
ตางๆ 
2. หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส/ Website 
4. การฝกอบรม 
5. การประชุมชีแ้จงตางๆ   
6. คณะกรรมการ /คณะทํางาน
รวมกัน 
7.ผูรับผิดชอบเครือขายประจาํ
จังหวัด 
8.โทรศัพท โทรสาร  



 12

 
 
- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ  

 - แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันดังนี ้
 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

บรกิารที่ให ความตองการ/ 

ความคาดหวงั 

แนวทางและวธิีการส่ือสารระหวางกัน 

1.สํานักงบประมาณ/

กองแผนกรมควบคุมโรค 

การรายงานการใช

จายงบประมาณ 

ความถูกตองตาม

ระเบียบการจัดสรร 

1.ผานระบบการบริหารจดัการขอมูล

งบประมาณ  เสนอแผน 1 ครั้งตอป 

 รายงานทุกเดอืน 

2.รายงานเปนเอกสารทุก 3 เดือน 

2.กรมบัญชีกลาง/กอง

คลังกรมควบคมุโรค/

คลังจังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการเบิก

จายเงิน 

ความถูกตองตาม

ระเบียบการเบิกจาย 

1.ผานระบบ Government Financial 

Management Information System - 

GFMIS 

2.รายงานเอกสารการเงิน ทุกเดือน และทุก

ครั้งทีมีการเบิกจาย 

3.สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ 

(สํานักงานก.พ.ร.)/

ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค 

การรายงานผล

การกํากับคุณภาพ

การบริหารจดัการ 

ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

1.ผานระบบการรายงานผลการปฏิบัตริาชการ 

6/9/12 เดือน 

2.รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 ปละครั้ง 

4.กรมควบคุมโรค /กรม

อ่ืนๆในกระทรวง

สาธารณสุข/สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและ

หนวยงานในสังกัดใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ/หนวย

ราชการอื่น ๆ /องคกร

เอกชน/องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

การประสานงาน

รวมกันเพ่ือใหการ

ทํางานดานการ

ปองกันควบคุม

โรคของประชาชน

มีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล 

ประสานดานการดูแล

สุขภาพ การปองกัน

ควบคุมโรคของ

ประชาชน 

1.ผานหนังสือราชการ  

2.โทรศัพท โทรสาร   

3.การประชุม อบรม สัมมนา 

4.Website   

5. การนิเทศงาน 

 
 
 

-การดาํเนินงานในการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคมุโรคและภัย
คุกคามสุขภาพของประชาชน 
 
-รวมดําเนินการตามพรบ.
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่และ พรบ. โรคตดิตอ 

-แลกเปลี่ยนขอมูล 
-สนับสนุนองคความรูและ
เทคโนโลยีดานการเฝาระวัง 
ปองกันควบคุมโรค 
-การปฏิบัติการรวมกันอยางมี
ประสทิธิภาพ 
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22..  ความทาทายตอองคกรความทาทายตอองคกร  

 
ก. สภาพการแขงขัน 

(9) 
- สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภท  
- ประเด็นการแขงขันและผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาวเมื่อ เปรียบเทียบกับคูแขง  

(10) 
- ปจจยัสําคัญที่ทาํใหสวนราชการประสบความสําเรจ็เมื่อเปรียบเทยีบกับคูแขงขัน 
- ปจจยัแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขัน  
 

ประเภท 
การแขงขัน 

คูแขง 
 

ประเด็นการ
แขงขัน 

ผลการดําเนินงานใน
ปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบ

กับคูแขง 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหประสบ
ความสําเร็จ 

1. ศึกษา 
วิเคราะห วิจยั
และพัฒนาองค
ความรูและ
เทคโนโลยีใน
การเฝาระวัง 
ปองกันและ
ควบคุมโรคและ
ภัยที่คุกคาม
สุขภาพของ
ประชาชน 

ไมทราบมากอนวาตอง
ดําเนินการในเรือ่งนี้ ใน
ข้ันตอไปจะดําเนินการ
จัดเก็บ รวบรวมขอมูล
จํานวนประเภท
ผลการวิจัยและจํานวนที่
ไดรับการเผยแพร/
ตีพิมพ จํานวนที่ไดรับ
การนําไปใชในการ
กําหนดนโยบายของ 
สคร.5และหนวยงาน
คูแขงมานําเสนอ
เปรียบเทยีบ 
 

การแขงขัน
ภายในประเทศ 

สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคเขต
ใกลเคียง 

 2.ถายทอดองค
ความรูดานการ
เฝาระวัง  
ปองกัน  ควบคมุ
โรค กฎหมาย
มาตรฐานการ
เฝาระวังปองกัน  
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
 

ไมทราบมากอนวาตอง
ดําเนินการในเรือ่งนี้ ใน
ข้ันตอไปจะจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลจาํนวนการ
ฝกอบรม/หลักสูตรการ
ถายทอดองคความรู 
ของ สคร.5และ
หนวยงานคูแขงมา
นําเสนอเปรียบเทียบ 
 

1. มีบุคลากรทีมี่ความรูและ
ความเชีย่วชาญดาน
เทคโนโลยีดานการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคที่
หลากหลายทั้งในเชิงกวาง
และเชิงลึก 
 
2. มีเครือขายการดําเนินงาน
การเฝาระวังโรคที่เขมแข็ง
และยั่งยืน เชน เครือขาย
เอดส เครือขายโรคจากการ
ประกอบอาชีพ เครือขาย
สื่อมวลชน และเครือขาย
ระบาดวิทยา โดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและความ
รวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานที่เก่ียวของทั้ง
ภายนอกและภายในองคกร
อยางสม่ําเสมอ  
 
3. มีระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงานจากผูบรหิารทุก
ระดับทําใหมีการบริหาร
จัดการที่คลองตัวสามารถ
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดดี  
 
4. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจน มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยาง
ตอเนื่องและมีระบบ
สารสนเทศ สนบัสนุนการ
บริหารจัดการและการ
ใหบริการ 
 
5.มีเทคโนโลยข้ัีนสูงในการ
ดําเนินงาน ทั้งทางดาน
สารสนเทศและการตรวจโดย
ใชเครื่องมือทีท่ันสมัย 
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ปจจัยแตละดาน 
 

ปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปซึ่งมผีลกระทบตอสภาพการแขงขนั 
 

1. ปจจัยภายใน 
 

    1 การสื่อสารเชิงยทุธศาสตรยังไมเปนระบบเทาทีค่วร ทําใหเจาหนาที่บางสวนไม
ทราบและไมสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรกับการทํางานได 
 
    2   การวางแผนพฒันาบุคลากรยังไมเปนระบบ /เจาหนาที่สวนใหญขาดทักษะการ
วางแผนยทุธศาสตร  

2. ปจจัยภายนอก 
 

 1. นโยบายประกันสุขภาพแหงชาตแิละ พ.ร.บ.กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทําใหงบประมาณมีการถายโอนจากสวนกลางสูภูมิภาค ใหองคการปกครอง
ทองถิ่นมากขึ้น ทําใหหนวยงานไดรับงบประมาณลดลงซึ่งอาจมีผลตอการผลักดัน
ยุทธศาสตรใหเปนจริง ตลอดจนบุคลากรของ สคร.5 ยังขาดการเรียนรูทีจ่ะขอ
งบประมาณจากแหลงทนุตางๆ  

 
2. การเกิดภยัธรรมชาตแิละโรคอุบัติใหม ซึ่งสงผลกระทบในวงกวาง เชน อุทกภัย 

ไขหวัดนก ฯ ทาํใหหนวยงานตองรวมในการตอบโต ทาํใหตองกระจายงบประมาณและ
บุคลากรบางสวนไปชวยเหลือตางพ้ืนที่  ซึ่งสงผลตอการผลกัดันงานนโยบายตางๆใน
เขตรับผดิชอบ 

   
 

 (11)  ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูทีใ่ดบาง 
(12)  ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี) 
ประเภทการแขงขัน  คูแขง  แหลงขอมูลเชิง

เปรียบเทียบ และขอมูล
เชิงแขงขัน 

ขอจาํกดัในการไดมา
ซึ่งขอมูล 

1 ศึกษา วิเคราะห วิจยั
และพัฒนาองคความรูและ
เทคโนโลยีในการเฝาระวัง 
ปองกันและควบคุมโรคและ
ภัยที่คุกคามสุขภาพของ
ประชาชน 

2 ถายทอดองคความรู
ดานการเฝาระวงั  ปองกัน 
ควบคุมโรค กฎหมาย
มาตรฐานการเฝาระวังปองกัน  
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคเขต
ใกลเคียง  
 
 
 
 
 

1.เอกสารงานวจิัย  
2.รายงานประจาํป 
3. การประชุมวชิาการใน
เวทีตางๆ 
4. ผลการสํารวจความพึง
พอใจของลูกคากลุมตางๆ 
5. Web site ของ
หนวยงานตางๆ 
 

1. ขาดการเตรยีมการที่ดี
และ การจัดเก็บขอมูล
เชิงเปรียบเทยีบยังไม
เปนระบบ  
2. ขาดการสํารวจขอมูล
และประเมินสมรรถนะคู
แขงขัน 
3. ขาดระบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่ด ี

 

ข. ความทาทายเชิงยทุธศาสตร 
(13)  ความทาทายเชิงยทุธศาสตร คือ 
 

ความทาทายเชิง
ยุทธศาสตร 

ส่ิงทีท่าทาย 

ดานพันธกิจ -การพัฒนาผลงานวิชาการจนกระทั่งหนวยงานลูกคายอมรับและนําไปกําหนดเปน
นโยบาย  
-การบรหิารจัดการเครือขายเพ่ือใหเกิดการทํางานในลักษณะบูรณาการและเอื้อ
ประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดานปฏิบัติการ -การจดัการความรูเพ่ือขับเคลื่อนองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู 
-การแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก 

ดานทรัพยากรบุคคล -ทําอยางไรใหบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดถูกใชไปเพื่อบรรลพัุนธกิจอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสดุ 
-การรับโอนรับยายที่มีประสทิธิภาพ 
-การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางเปนระบบและตรงกับความตองการของหนวยงาน  
-การมีแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลระยะยาวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยาง
ทันทวงท ี
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ     
     (14)   แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสทิธิภาพของสวนราชการ เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่อง 
    

แนวทางและ
วิธกีารปรับปรงุ
ประสิทธิภาพของ
สวนราชการ 

ใชระบบการปรบัปรุงผลการดาํเนินงานที่เรียกวา PDCA กลาวคือมีการวางแผนการทํางาน
ประจําป มีการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วดัในการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรค และ
ชี้แจงรายละเอียดกับกลุมงานตางๆในการนาํไปปฏิบัติ รวมทั้งมีกลุมสงเสรมิและสนับสนุน
วิชาการทําหนาที่กํากับติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ทั้งยังมรีะบบบรหิารจดัการที่ดี เชน 
PSO 1101 ซึ่งนํามาใชในการบริหารจัดการขอมูล แนวทางของ Balanced Scored Card ในการ
นํายุทธศาสตรไปสูการปฏบัิตแิละการทําแผนที่ยทุธศาสตรเพ่ือกําหนดวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรและการกําหนดตัวชี้วัด 

  
(15) แนวทางในการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรูของ สคร.5 คือ 
 

 

แนวทางในการ
เรียนรู 
 

สคร.5 กําหนดใหการจดัการความรูเปนยทุธศาสตรหลักในการพัฒนาองคกร เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูทั้งระดับผูปฏิบัติงานและสวนราชการโดยจัดตั้งกรรมการรองรับ และดําเนินการดวย
วิธีการตางๆ คอื  

 
1. เปดโอกาสใหบุคลากร/หนวยงานไดริเริ่มดําเนินการโครงการใหมๆหรือศึกษาวิจัยใน

ประเด็นดานการปองกัน ควบคมุโรคเพื่อการนําวิชาการที่ไดมาพัฒนาสูนโยบายการทํางาน
ของพ้ืนที่  

 
2. สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร เชน การศึกษาตอ ศึกษาดูงาน และการฝกอบรม

ภายนอกองคกร  
 
3. ติดตั้งเครือขายระบบคอมพวิเตอรทองถิ่น (LAN - Local Area Network) ใหกับ

นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานในบริเวณอาคารใหสามารถสืบคนเอกสารทางวิชาการจาก
ฐานขอมูลได ตลอดจนมรีะบบ e-learning 

 
4. จัดเวทีหรือชองทางในการนําเสนอผลความสําเร็จจากการศึกษา คนควา วิจัยและ

พัฒนาองคความรู เชน การจดัประชุมวิชาการในระดับตางๆ เปนตน  
 
 5. จัดระบบสนบัสนุนและสรางบรรยากาศที่เหมาะสมเพื่อกระตุนใหบุคลากรไดขวนขวาย

หาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 

 
แนวทางในการ
แลกเปล่ียนความรู 

 
1. มีการแลกเปลี่ยนความรูในเวทีประชุมตาง ๆ เชน การประชุมวิชาการเขต 2,5,6,7  

การประชุม war room และ การประชุม show & share  
 
2. มีการประชมุเพ่ือทบทวน วิเคราะหวสิัยทศัน ภารกิจ และตดิตามผลการดําเนินงาน

เปนระยะ  
 
3. มีชองทางการสื่อสารและเอกสารขอมูล เชน อินเตอรเน็ต เวบบอรด เวบบล็อค และ

วารสารวชิาการ สคร.5  เปนตน 
 

      4.มีจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรวบรวมผลงานวชิาการและความรูทั้งในรูปเอกสารและ Website 
 
5. มีการจดัตัง้ชุมชนแหงการเรียนรู (COP) ในหัวขอเรื่องที่สนับสนุนยทุธศาสตรการ

ทํางานขององคกร 
 



 

 

- 16 -

16

หมวด 1: การนําองคกร 
1.1 การนําองคกร 
ก. การกําหนดทิศทางของสวนราชการ  
 ผูบริหารของ สคร.5 มีวิธีกําหนดทิศทางของสวนราชการในแตละประเด็นดังนี ้

เร่ือง วิธีดําเนินการในการกําหนดของผูบริหาร วิธีการถายทอดเพื่อนําไปปฏบิัต ิ
วิสัยทัศน  

 
 -ใชกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม มีผูเขารวมประชมุ ประกอบดวย 
ทีมที่ปรึกษาจากหนวยงานภายนอก ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง นักวิชาการและ
เจาหนาทีใ่นสงักัด รวมกันวิเคราะห
สถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกตลอดจนความตองการ และความ
คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียที่เปนเครือขายการดําเนินงานดานการเฝา
ระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

เปาประสงค
ระยะสั้นและ
ระยะยาว  

-ใชกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม มีผูเขารวมประชมุ ประกอบดวย 
ทีมที่ปรึกษาจากหนวยงานภายนอก ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง เจาหนาที่ และ
นักวิชาการในสังกัด รวมกนักําหนด
เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว หลังจากได
กําหนดวิสัยทศัน และพนัธกิจแลว  
-ใชการสํารวจความตองการและความคาดหวัง
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีโดยใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณ 

-ผานกลไกของการประชุมประจํา 
เดือนของคณะกรรมการ บริหารและ
หัวหนากลุมงาน และกาํหนดให
หัวหนากลุมงานนําไปถายทอดสูผู
ปฏิบัติผานกลไกของการประชุม
กลุมงานเพื่อถายทอดเปาหมายผล
การดําเนนิงานลงไปจนถึงระดับผู
ปฏิบัติเปนลําดับขั้น ซ่ึงกลไกการ
ประชุมนั้นถือเปนชองทาง การ
ส่ือสารสองทางที่เปดโอกาสใหผูรับ
การถายทอดหรือผูฟงไดมีโอกาส
ตรวจสอบความเขาใจดวยการ
ซักถามเพื่อขอความชัดเจนและขจัด
ขอสงสัยในประเด็นตางๆจาก
แหลงขอมูลไดตอหนา (Face to 
Face Communication) และทันที
โดยมิตองเสี่ยงตอการเขาใจผิด 
-  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
การถายทอดวสัิยทัศนเปาประสงค
ระยะสั้น ระยะยาว และคานิยม
องคกรระดับกลุมงานยอยสู
เจาหนาที่ทกุระดับในกลุมงาน  
- ใชการทําคํารับรองการปฏิบัติงาน
ระหวาง ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนา
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เร่ือง วิธีดําเนินการในการกําหนดของผูบริหาร วิธีการถายทอดเพื่อนําไปปฏบิัต ิ
คานิยม ใชการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผูเขารวม

ประชุมจากบคุลากรทุกระดบัขององคกรโดยมี
การวิเคราะหเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองคกรที่
เปนอยู  วิสัยทศัน พันธกิจ ยทุธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ  เสร็จแลวรวมกันกําหนด
คานิยมที่สนับสนุนองคกรใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว 

ผลการ
ดําเนินการที่
คาดหวังไว 

ใชการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผูเขารวม
ประชุมจากบคุลากรทุกระดบัขององคกร 
รวมกันกําหนดผลการดําเนนิงานที่คาดหวัง 
จากประเด็นยทุธศาสตร หลังจากนั้น  
ไดนําเครื่องมอืทางการบริหาร คือ Balance 
Scorecard (BSC)  มาแปลงยทุธศาสตรเปน 
แผนปฏิบัติการ ซ่ึงในแตละเปาประสงคจะมี
ตัวช้ีวดัที่สามารถวัดผลสําเร็จของเปาประสงค
ในแตละมุมมองได  

กลุม กับ ผูอํานวยการสํานักงาน 
-โดยการถายทอดตัวช้ีวัดลงสูบุคคล
ผานทางระบบ บริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
(Performance Management System) 
-โดยผานปายประกาศ Website 
สคร. และหนงัสือแจงเวยีน 
- ถายทอดคานยิมองคกร ผานเวที
การประชุม show&share 
- ประชาสัมพนัธคานิยมองคกร ผาน
กิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นในองคกร 

 
วิธีการกําหนดผลการดําเนินการของผูบริหาร ท่ีคํานึงถงึความตองการหรือผลประโยชนของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักความโปรงใสและความชัดเจน  
 ในการกําหนดผลการดําเนินการ ไดคํานึงถึงความตองการหรือผลประโยชนของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสียโดยยึดหลักความโปรงใสและความชัดเจน โดยมีการเชิญผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียเขารวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานดวย ตลอดจนจัดใหมีระบบในการรับฟงขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะและขอรองเรียนจากผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสยี โดยเนนการสอบถามเชิงรุกดวย
แบบสอบถามที่มีประเด็นในการถามความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ   รวมทั้งใชการ
สํารวจความคดิเห็น และการสัมภาษณดวย  เมื่อไดความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการแลว 
ผูบริหารจะนํามาพิจารณารวมกับมาตรฐานวิชาชีพและกฎระเบียบที่เกีย่วของเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติ
งานประจําปและใชแผนดังกลาวเปนเครื่องมือในการบรหิารเพื่อประสาน ติดตาม และประเมนิผลการ
ดําเนินงานในหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคาและผลลัพธ มีการประกาศผลการดําเนินการ
แกไขปรับปรงุตามขอเสนอแนะของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียในจุดที่ใหบริการ เพื่อให
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียทราบตอไป 



 

 

- 18 -

18

 
ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการดังตอไปนี้ในการสื่อสารในเรื่องดังกลาวแบบ 2 ทิศทางดังนี้  

ผูท่ีไดรับการถายทอด วิธีการสื่อสารแบบสองทางของผูบริหาร 
โดยผานระบบการนําองคกร 

บุคลากรภายใน 
 

 ในการสื่อสารระหวางบุคลากรภายใน ไดมีการสื่อสารแบบ
สองทางโดยผานกลไกการประชุมคณะกรรมการบริหาร และหวัหนา
กลุมงาน ที่เปดโอกาสใหผูรับการถายทอด หรือผูฟงไดมโีอกาส
ตรวจสอบความเขาใจดวยการทวนถามเพื่อขอความชัดเจน และขจดั
ขอสงสัยในประเด็นตาง ๆ จากแหลงขอมูลไดตอหนา (Face to Face 
Communication) และทันท ี
              มีการสื่อสารผานทาง Website ของสํานักงานฯ และเปด
โอกาสใหบุคลากรภายในไดแสดงความคดิเห็น 

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีสําคัญ 
 
 

 ผูบริหารของสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 มีการสื่อสาร
แบบสองทางกับผูรับบริการ โดยผานชองทางการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หนังสือราชการ Website ปายประกาศ และบอรดตาง ๆ 
โดยมี Web board และตูรับฟงความคิดเหน็ จากผูรับบริการ เพื่อให
ผูรับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น ตลอดจนความพงึพอใจในการ
รับบริการ เพื่อขอความชัดเจน และขจดัความสงสัยในประเด็นตาง ๆ  

 
(2) วิธีการสรางบรรยากาศของผูบริหาร  

 
เปาหมายที่ตองการ วิธีการของผูบริหารในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดผลในสิ่งท่ีตองการ 
การกระจายอํานาจใน
การตัดสินใจ
นวัตกรรม และความ
คลองตัวในการ
ปฏิบตัิงาน 

 ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา ไดมี
การมอบอํานาจใหผูชวยผูอํานวยการฯ ดําเนินการผานการมอบหมายงานให
ผูบริหารกลุมงานลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดผลผลิต 
ผลลัพธ แตไมกําหนดวิธีการ เพื่อใหกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย หรือรับผิดชอบ 
เกิดการสรางสรรคงาน มีอิสระทางความคดิ โดยเปดโอกาสให บุคลากร/กลุม
งาน ไดริเร่ิมดาํเนินโครงการใหม ๆ หรือศกึษาวจิัยในประเด็นการเฝาระวัง 
ปองกันควบคมุโรค และภัยสุขภาพที่สําคัญ ซ่ึงจําเปนตอการทํางานในพื้นที่ 
โดยใหมีการกาํหนดแนวทางการดําเนนิงานเอง และนํามาเสนอในที่ประชุม
ผูบริหาร เพื่อใหทุกกลุมงานไดรับทราบ อภิปราย และเหน็ชอบในที่ประชุม  
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เปาหมายที่ตองการ วิธีการของผูบริหารในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดผลในสิ่งท่ีตองการ 
       มีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจในเรือ่งที่ไดรับ
มอบหมาย และมีการรายงานผลตอผูอํานวยการฯ เพื่อรับทราบ 
       และเมื่อไดดําเนนิการไปในระยะหนึง่แลว จะตองมีการรายงานความ
คืบหนาในทราบเปนระยะ โดยสาระสําคัญแลว ผูอํานวยการฯ จะใหความสําคัญ
กับการวางแผนปฏิบัติการ การกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน การติดตาม
ความกาวหนา การรายงานผลที่ถูกตอง และรวดเร็วตรงตามเวลาที่กําหนด 
เพื่อใหไดผลผลิตและผลลัพธที่คาดหวัง โดยสงเสริมและสนับสนุนใหแตละ
กลุมงานที่ไดรับมอบหมาย มอิีสระในการดาํเนินงานตามสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมอยางแทจริง  

การเรียนรูท้ังใน
ระดับสวนราชการ 
และผูปฏิบตัิงาน 

 การสรางบรรยากาศในการเรียนรู ทางดานวิชาการ สคร. 5 ใหความสาํคัญ
อยางยิ่งในการสงเสริมใหบุคลากร ประพฤติ ปฏิบัติตามคานิยมของ สคร. 5 ที่
กําหนดไววา  
“ ทีมงานเขมแข็ง แบงปนน้ําใจ เรียนรูส่ิงใหม รักในองคกร” ซ่ึงในการเรียนรูส่ิง
ใหมนัน้ ผูอํานวยการสํานักงานฯ ไดสงเสรมิสนับสนุนดวยวิธีการตาง ๆ คือ  
 1. สนับสนุนงบประมาณเพือ่จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ มาสงเสริมการสราง
บรรยากาศในการเรียนรูในองคกร เชน อนมุัติใหซ้ือ CD-Rom  องคความรู
ทางดานการเฝาระวัง ปองกนัควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งติดตั้งเครือขาย
ระบบคอมพิวเตอรทองถ่ิน  (LAN-Local Area Network) และระบบ  Internet 
ความเร็วสูงใหกับนกัวิชาการ และผูปฏิบัติงานในบริเวณอาคารสํานักงาน
ปองกันควบคมุโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา และจัดซื้อ Web Kid Internet ใหกับ
หนวยงานที่อยูตางจังหวัด เชน ศูนยควบคมุโรคติดตอนําโดยแมลง และ
หนวยงานที่อยูนอกบริเวณอาคารสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 เพือ่ให
สามารถ สืบคนเอกสารทางวิชาการจากฐานขอมูลรวมกนัได  
 2.  มีการจัดเวทีวิชาการ หรือชองทางในการนําเสนอความรูใหม ๆ เชน 
เวที Show & Share และ จัดใหมีชุมชนนกัปฏิบัติ (CoP) เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหกับบคุลากรภายในสํานักงาน  
 3. สงเสริม สนับสนุนใหบคุลากรเขารวมประชุมและนาํเสนอผลงาน
วิชาการในระดับ   ตาง ๆ เชน ระดับเขต, ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ระดับ
กรม, ระดับกระทรวง และระดับนานาชาติ  
 4.  สนับสนุนรางวัล และสิ่งจูงใจ ที่เหมาะสมเพื่อกระตุนใหบุคลากร 



 

 

- 20 -

20

เปาหมายที่ตองการ วิธีการของผูบริหารในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดผลในสิ่งท่ีตองการ 
ไดขวนขวายหาความรู เพื่อพฒันาตนเอง ศกึษาหาองคความรูเพื่อพัฒนางาน เชน 
มีการกําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนแกบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกให
นําเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการระดับตาง ๆ,  จัดหารางวัล เพื่อเปน
ส่ิงจูงใจใหบุคลากรพัฒนาตนเอง ในเวที Show & Share เปนตน 
             5. สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรเพื่อนําไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู ในการบริหารจัดการความรู Knowledge Management ของบุคลากรใน
องคกรในระดบัตางๆ 

การสงเสริมให
บุคลากรทํางานอยาง
ถูกตองตามกฎ 
ระเบียบและหลัก
จริยธรรม 

 เพื่อสรางบรรยากาศในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตองตามกฎระเบยีบและหลักจริยธรรม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
5 จังหวดันครราชสีมา ไดจดัทําโครงการราชการใสสะอาด โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการใสสะอาด เพื่อจัดทําแผนปฏบิัติการหนวยงานใสสะอาด 
ประกอบดวย  
1. แผนสงเสริมจิตสํานึก “ราชการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 5 จังหวัด

นครราชสีมา ใสสะอาด” ซ่ึงมีโครงการในแผนดังนี ้
1.1 การพัฒนา และใหความรูดานคุณธรรม และจริยธรรม  
1.2 รณรงค  เผยแพร ประชาสัมพันธ คานิยม สรางสรรค และมาตรฐาน

ทางคุณธรรม และจริยธรรม  
2. แผนปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจเปนภยัตอการกาวไปสู 

“ราชการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา ใสสะอาด” 
ที่มีการดําเนนิการในดานการปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการ ที่
ประกอบไปดวย 
  ดานการบริหารงานบุคคล ไดนํา SSR เปนขอมูลสวนหนึง่ประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี ความชอบประจําป 
  การเสริมสรางสุขภาพบุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 

จังหวดันครราชสีมา โดยมีโครงการตรวจสุขภาพประจําป, ตรวจ
สมรรถภาพรางกายประจําป โครงการออกกําลังกาย และโครงการที่
ทํางานนาอยู นาทํางาน 

  การจัดทําระบบควบคุมภายใน โดยนําระบบ E-Auction มาใชในการ
จัดซื้อจัดจาง 

  การแตงตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกหนวยงาน ที่มีความ
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เปาหมายที่ตองการ วิธีการของผูบริหารในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดผลในสิ่งท่ีตองการ 
เชี่ยวชาญเฉพาะดานในการจดัซื้อจัดจาง  

3. แผนการจัดการกรณีทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นแลว และกาํลังเกิดขึ้น ดวย
การจัดระบบการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และการประพฤตมิิ
ชอบ ดวยการจัดทําแบบสอบถาม (เชิงรุก) ตลอดจนการเปดชองทางในการ
รองเรียนผานทาง Website ของ สคร. 5 

 นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมกีิจกรรมสงเสริม และยกยองคนดี โดยมีการ
มอบใบประกาศเกียรติคณุแกผูถูกคัดเลือกใหเปนขาราชการดีเดน และผูเปน
ขวัญใจขององคกร เพื่อยกยองเชิดชูคนดี ในการเปนแบบอยางการทําความดี
ใหแกบุคลากรอื่น ๆ สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติดี ทําดี เพื่อเปนการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานทีด่ี 

 
 
ข. การกํากับดแูลตนเองที่ด ี
 (3)  วิธีการในการกํากับดูแลตนเองที่ดีของ สคร.5 
 
สิ่งท่ีใหความสาํคัญ วิธีดําเนินการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลตนเองที่ดี  

ความรับผดิชอบตอการ
ปฏิบตัิงานของ 
สวนราชการ 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จัดระบบควบคุมภายใน เพื่อเปนกล
ไกลพื้นฐานสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรม ขั้นตอน
ตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค มีความถูกตอง
เหมาะสม รวมทั้งเพื่อเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินและลดความเสี่ยงใน
การดําเนินงานเพื่อควบคุมใหอยูระดับที่ควบคุมไดเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร และเปาหมายการบริหาร โดยทุกกลุมงานในสังกัดไดนําระบบ
การควบคุมภายในดังกลาวไปใชในการเฝาระวังและติดตามการทํางานของ
บุคลากรในทุกงาน/ฝาย/กลุมงาน และนํามาปรับปรุงเพื่อใหไดระบบฯที่
เหมาะสมในการใชงาน  ซ่ึงแตละกลุมงานจะไดจัดทํารายงานสงให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกปนับตั้งแตป 2546  เปนตนมา 
 ผลที่ไดจากการจัดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทํา
ใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลด
ความเสี่ยงดานการเงินและพัสดุหรือดานอื่นที่อาจมีขึ้นในหนวยงาน ทําให
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สิ่งท่ีใหความสาํคัญ วิธีดําเนินการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลตนเองที่ดี  
การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา สามารถลด
ตนทุนการดําเนินงาน สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและอยูใน
กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว ตลอดทั้งมีขอมูลและรายงาน
ทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได เปนเครื่องมือชวยผูบริหารใน
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางดียิ่ง 
 นอกจากนี้ ในการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานใน
ภาพรวม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ไดใหความสําคัญตอการมีสวน
รวมจากผูบริหารกลุมงาน ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก กลุมที่ปรึกษาทางวิชาการ 
และตัวแทนกลุมงานในสังกัดในการเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจโดยดํา เนินงานในรูปของคณะกรรมการ  เชน 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนตน 

ความรับผิดชอบดาน
การเงิน และการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  มีการบริหารจัดการดานการเงิน
อยางรัดกุม โดยหากมีระเบยีบหรือขอบังคับใดที่เกีย่วของกับงบประมาณ
และการเงนิซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการ จะแจงเวยีนใหหนวยงาน
ในสังกัดรับทราบถือปฏิบัติ และจัดเก็บขอมูลตามระบบ P.S.O. 1101 พรอม
กับย้ําเตือนในที่ประชุมผูบริหารเพื่อใหตระหนกัถึงความสําคัญและควบคุม 
กํากับติดตามการดําเนินการตามกฎระเบยีบดังกลาวโดยเครงครัด ทั้งนี้  
สํานักงานฯ มกีลุมตรวจสอบภายใน ที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกลุมงานในสงักัดใหเปนไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวของทางดาน
การเงินและบญัชี สอดคลองกับระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนกลไกสําคัญ
ของการกํากับดูแลการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง 
เหมาะสม โปรงใส มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
ตามขอเสนอแนะ ของกลุมตรวจสอบภายในครบถวน 

การปกปองผลประโยชน
ของประเทศและผูมี 
สวนไดสวนเสีย 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5   ปกปองผลประโยชนของ
ประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ จดัซื้อ/
จัดจาง  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในทุกขัน้ตอน
ของการปฏิบัติงานโดยมีสวนราชการหรือกลุมงานที่ปฏิบัติงานเกีย่วของกัน 
เชน คลังจังหวดั  เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหเกดิความโปรงใสอีก
ช้ันหนึ่ง นอกจากนี้สํานกังานฯไดนําระบบการบริหารจดัการการเงินและการ
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สิ่งท่ีใหความสาํคัญ วิธีดําเนินการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลตนเองที่ดี  
คลังภาครัฐ (GFMIS) มาใชในการวางแผน การจัดทําคําขอ และบริหารเงิน
งบประมาณ เงนิงบประมาณเหลื่อมป เงินนอกงบประมาณแบบครบวงจร 
รวมถึงการจัดทําระบบจัดซือ้จัดจางอิเล็กทรอนิกส    (E-Procurement) 
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน ซ่ึงแนวปฏิบัตเิชนนี้ปรากฏให
เห็นในทุกกลุมงานในสังกดัสํานักงานฯ ดงัตัวอยางทีแ่สดงใหเห็นถึง
ประโยชนของการนําระบบดงักลาวมาใชเพือ่ประหยดังบประมาณแผนดิน  

 
ค. การทบทวนผลการดาํเนินการของสวนราชการ 
 
(4)  วิธีการทบทวนผลการดําเนินการของสวนราชการมีดงันี้ 
 
วิธีการทบทวนผลการดาํเนินการ วิธีการใชผลการประเมินและ

ทบทวนมาประเมินผล
ความสําเร็จของการบรรลุ

เปาประสงคระยะสั้นและระยะ
ยาวขององคกร 

การนําผลการประเมินและ
ทบทวนมาใชในการประเมิน

ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการที่เปล่ียนแปลงไป

ขององคกร 
 ผูอํานวยการสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมาจะทบทวนผลการ
ดํา เนินงานของหนวยงานใน
สังกั ดโดยมี ก ารติ ดตามการ
ดํ า เ นิ น ง านต ามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําป และแผนการใช
จายงบประมาณกับหัวหนากลุม
โรค/งาน นในที่ประชุม ที่จะมี
ขึ้นทุก ๆ 2 เดือน และมีประชุม
ติ ด ต า ม ง บป ร ะ ม าณ ในทุ ก
ไตรมาสของการดําเนินงาน โดย
ก ร อ บ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประ เมิ นผลก ารดํ า เ นิ น ง าน 

 ใ น ก า ร นํ า ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ท บ ท ว น ม า
ประเมินผลความสํ า เร็ จของ
อ งค ก รนั้ น   ผู บ ริ ห า ร  และ
ผู เชี่ ยวชาญที่ รับ ผิดชอบด าน
แผนงานของกลุ มต า งๆ  จะ
รวมกันหารือถึงความสอดคลอง
ของผลการดําเนินงานในแตละ
ปงบประมาณกับเปาหมายทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวที่กําหนด
ไวในประเด็นยุทธศาสตรระดับ
กรม เพื่อวิเคราะหหาแนวทางใน
การปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

       ไดนําผลการปฏิบัติงานมา
เปรียบเทียบกบัผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความคาดหวงั
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย  ทุก 6 เดือนเพือ่ประเมิน
ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป
ขององคกร  
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วิธีการทบทวนผลการดาํเนินการ วิธีการใชผลการประเมินและ
ทบทวนมาประเมินผล

ความสําเร็จของการบรรลุ
เปาประสงคระยะสั้นและระยะ

ยาวขององคกร 

การนําผลการประเมินและ
ทบทวนมาใชในการประเมิน

ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการที่เปล่ียนแปลงไป

ขององคกร 
ประกอบดวย  (1 )  การบรรลุ
เปาหมายในเรื่องผลผลิตและ
ผลลัพธตามวัตถุประสงคของ
โ ค ร ง ก า ร / แ ผ น ง า น  ( 2 ) 
ประสิทธิภ าพในการใช จ า ย
งบประมาณ  โดยผู รับผิดชอบ
โครงการ/แผนงานตางๆ จะตอง
เตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอรายงาน
ผลการดํ า เนินงานในสวนที่
เกี่ยวของ ทั้งปญหา อุปสรรคใน
การดําเนินงาน  เพื่อใหที่ประชุม
พิจารณารวมกันในสวนที่ตอง
ได รับการแกไขเนื่องจากเกิด
ปญหา และในสวนที่ควรไดรับ
การพัฒนาคุณภาพใหบรร ลุ
วัตถุประสงคตอไป โดยมีการนํา
ตัวช้ีวัดตามผลผลิต  /กิจกรรม
หลัก  /  โครงการที่ สํ า คัญ  ที่
กํ าหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป และแผนปฏิบัติราชการ  
4 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม 
Balance Scorecard (BSC),  
ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
ขอ เสนอแนะด านวิชาการ  ที่
นําไปเปนนโยบาย และรอยละ
ของผลงานวิชาการ ในการเฝา

และ เป าหมายในการปฏิบั ติ
ร า ช ก า ร  ต า ม มุ ม ม อ ง ข อ ง 
Balance Scorecard โดยจะนําเอา
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของหนวยงานเปนเกณฑ
ห รื อ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประเมินผลการทํางาน โดยนําไป
พิจารณารวมกับองคประกอบใน
การประ เมิ นด านอื่ นๆ  เ ช น 
จํานวนเรื่องรองเรียน อัตราการ
ใชจายเงินงบประมาณตามรอบ
ก า ร ใช จ า ย   ตลอดจน  ก า ร
ประเมินสมรรถนะรายบุคคล ซ่ึง
ในกรณีที่กลุมงานหรือกลุมโรค
มีผลปฏิบัติงานเปนไปตามคา
เ ป าหมายของตั ว ช้ี วั ด ต า งๆ
ดังกลาว ก็จะไดรับการพิจารณา
ในเรื่องความดีความชอบ มีการ
สนับสนุนใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น  หรือใหโอกาสในการ
พัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความ
พรอมใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  
และในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติ
ราชการไดตามเปาหมาย  ทีม
ผูบริหาร  และผู เชี่ยวชาญดาน
วิชาการ/บริหาร จะรวมกันให
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วิธีการทบทวนผลการดาํเนินการ วิธีการใชผลการประเมินและ
ทบทวนมาประเมินผล

ความสําเร็จของการบรรลุ
เปาประสงคระยะสั้นและระยะ

ยาวขององคกร 

การนําผลการประเมินและ
ทบทวนมาใชในการประเมิน

ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการที่เปล่ียนแปลงไป

ขององคกร 
ระวังปองกันควบคุมโรค และภัย
สุขภาพที่นําไปใชประโยชนมา
ทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อ
ประเมินผลและปรับปรุงตอไป 
ดังจะเห็นไดจากผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report 
: SAR) ของบุคลากรใน
สํานักงานฯ 
 

คําปรึกษา แนะนํา หาแนวทางใน
การปรับปรุงที่เหมาะสมกับกลุม
โรคหรือกลุมงานตอไป 
 
 

 
 

(5)  ตัวช้ีวัดสําคัญที่ผูบริหารของสวนราชการทบทวนเปนประจําและผลการทบทวนที่ผานมาเปนดังนี้ 
ตัวชี้วัดท่ีสาํคญั ผลการทบทวนที่ผานมา 

 ตัว ช้ีวัดที่ทบทวนเปนประจํ าคือ 
ตัวช้ีวัดตาม Bureau Scorecard ทั้งที่เปน
ตัวช้ีวัดระดับกรม (DSC) และของหนวยงาน 
(BSC)  
 

  ปรากฏวาสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  5 
จั งหวัดนครราชสีมาสามารถบรรลุ เป าหมายการ
ดําเนินงาน ทั้งเปาหมายตามแผนงาน/โครงการดําเนินงาน
ปกติ และเปาหมายเชิงยุทธศาสตรดานประสิทธิผล 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกรเกินกวา 
95% ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินองคกร (Self  
Assessment  Report : SAR) 

 
(6) การนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อใหเกิดการปรับปรุงมีวิธีการดังนี้ 
ผลของการนําผลการทบทวน

จากขอ 5 มาใช 
วิธีการนําผลการทบทวนมาใชใหเกิดผลดงักลาว 

จัดลําดับความสําคัญ เพื่อใหเกิด
การปรับปรงุอยางตอเนื่องและ

 ในการจัดลําดับความสําคัญของผลการทบทวนตัวช้ีวัด ผูบริหาร
จะคํานึงถึง คาถวงน้ําหนักของตัวช้ีวัดแตละตัว โดยมีการจัดลําดับ
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อยางกาวกระโดด รวมท้ังใชเปน
โอกาสในการสรางนวตักรรม 

ความสําคัญของตัวช้ีวัดที่มีคาถวงน้ําหนักมาก และเปนตัวช้ีวัดที่
ตอบสนองตอวิสัยทัศนขององคกรเปนหลัก 

ปรับปรงุและนําไปสูการปฏบิัติ
ท่ัวท้ังสวนราชการ รวมถึง 
ผูมีสวนเกี่ยวของ 

 ใหผูรับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตาม
แบบฟอรม SAR และนําเสนอ ในที่ประชมุผูบริหารทุก 6 เดือน เพื่อ
วิเคราะหผลการประเมิน หากมีตัวช้ีวัดใดที่ยังไมบรรลุเปาหมาย หรือ
มีปญหาอุปสรรค ผูอํานวยการสํานักงานฯ ใหมีการตดิตามจาก
ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของกับตัวช้ีวัดนัน้ เพื่อวิเคราะหหาปญหา
สาเหตุของปญหา และกําหนดกิจกรรม (Innitiative) ที่จะผลักดันให
ตัวช้ีวดันั้นบรรลุเปาหมาย เชน การทําโครงการเพิ่มเติมตอนกลางป 

 
 
(7)  ผูบริหารของสวนราชการในแตละระดับไดรับการประเมินผลงานและนําผลการประเมินมาปรับปรุง

ระบบการนําองคกรของผูบริหารทุกระดับดังนี้ 
 

ผูบริหาร วิธีการประเมิน  
และผลการประเมินผูบริหาร 

การนําผล 
การประเมินผลงานไปปรับปรุง

ระบบการนําองคกร 
หัวหนาสวนราชการ 
 

 หัวหนาสวนราชการ ตองลง
นามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตออธิบดีกรมควบคุมโรค ตาม
ตัวช้ีวดัของกรม (DSC) และ
ตัวช้ีวดัของหนวยงาน (BSC) และ
ถูกติดตามจากที่ประชุมกรมทุก
เดือน 

รองหัวหนาสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 

 ใชการลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของรองหัวหนา
สวนราชการ ตามตัวช้ีวัดของกรม 
(DSC) และตัวช้ีวัดของหนวยงาน 
(BSC) ตอผูอํานวยการสํานักงานฯ
โดยใช SAR เปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 ใ น ก า ร นํ า ผ ล ก า ร
ประเมินผลงานไปปรับปรุ ง
ร ะ บ บ ก า ร นํ า อ ง ค ก ร นั้ น 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
5 จังหวัดนครราชสีมา ไดนําผล
การประเมินดังกลาวไปเชื่อมโยง
กั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี 
ค ว า ม ช อ บ  ก า ร ใ ห โ บ นั ส 
ตลอดจนการสนับสนุนใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น 
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ผูบริหาร วิธีการประเมิน  
และผลการประเมินผูบริหาร 

การนําผล 
การประเมินผลงานไปปรับปรุง

ระบบการนําองคกร 
หัวหนาหนวยงานที่รายงาน
ตรงตอหัวหนาสวนราชการ 

 ในการประ เมิ นหั วหน า
หนวยงาน (กลุม / ฝาย/ ศตม.)  มี
การลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหัวหนาหนวยงาน 
ตามตัวช้ีวัดของกรม (DSC) และ
ตัวช้ีวัดของหนวยงาน (BSC) โดย
ใช SAR เปนเครื่องมือในการ
ปร ะ เ มิ น ผล  ตลอดจนมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน  /  โครงการ  รวมทั้ ง
ประเมินประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ และความพึงพอใจ
ของลูกคา 

 
1.2 ความรับผดิชอบตอสังคม 
ก. ความรับผิดชอบตอสงัคม 
(8)การดําเนินการในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบตอสังคม  

วิธีดําเนินการในกรณีท่ีการบริการและการปฏิบตัิงานมีผลกระทบในทางลบตอสงัคม 
การดําเนินการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสังคมจากการใหบริการชันสูตรโรคของกลุมงาน

ชันสูตรและศูนยสาธิตฯ คือการปองกันและควบคุมการติดเชื้อไมใหแพรกระจายไปสูคนในชุมชนและสังคม
ใกลเคียง โดยมีการจัดทําโครงการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  จัดอบรมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหแกผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการกําจัด มูลฝอยติดเชื้อไดอยาง
ถูกตองตามกฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕   ซ่ึงไดรับผลกระทบจาก
การใหบริการ เชน มีการกําหนดแนวทางในการแยกประเภทของขยะ (ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ และขยะ
อันตราย) และวิธีการจัดการกับขยะแตละประเภท (กรณีขยะอันตราย เชน ของมีคม หลังใช ตองบรรจุลงใน
ภาชนะที่ปองกันไมใหความแหลมคมของวัสดุทะลุออกมานอกภาชนะได และขยะติดเชื้อจะตองบรรจุเพียง 
3 ใน 4 ของภาชนะกอนนําใสถุงแดงเพื่อเตรียมนําไปกําจัดตอไป)  
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(9)  กระบวนการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด และเปาหมายของสวนราชการในการจดัการกับผลกระทบในทาง
ลบที่เกิดขึ้นเปนดังตอไปนี ้

กระบวนการในการจัดการกับ
ผลกระทบในทางลบ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ใชการวิเคราะหผลกระทบในทางลบ
ที่อาจเกิดขึน้และจัดทําโครงการ
แกไข เชน ไดจัดทําโครงการ การ
กําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ และน้ําเสียจาก
สถานบริการสาธารณสุข สคร. 5 ป 
2550 โดยมีการจัดอบรมการควบคุม
การติดเชื้อ เพือ่จัดการระบบกําจัด
ขยะติดเชื้อ ตลอดจนการบําบดัน้ํา
เสียที่มีสารเคมีปน และมกีารจัดทํา
โครงการตอเนื่องในป  2551 เพื่อให
โครงการบรรลุตามมาตราฐานของ
กฎกระทรวงวาดวยการกําจดัมูลฝอย
ติดเชื้ออยางเปนรูปธรรม และยั่งยืน 
 

สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 
จังหวดันครราชสีมา 
มีการจัดการระบบ
กําจัดขยะตดิเชื้อ และ
น้ําเสียกอนปลอยสู
ส่ิงแวดลอมทีไ่ด
มาตรฐานตามกฎ
กระทรวงฯ 
 

-บุคลากรผานการ
อบรมการควบคุม
การติดเชื้อ  และ
สามารถจัดการ
ระบบกําจัดขยะ
ติดเชื้อ 
 

-ร อ ยละ  8 0  ของ
บุคลากรผ านการ
อบรมการควบคุม
ก า ร ติ ด เ ชื้ อ แ ล ะ
สามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง  ตาม
กฎกระทรวงฯ 
 

(10) การคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในทางลบของการบริการ และการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นตอ
สังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต และการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกลาว 

วิธีคาดการณลวงหนาถงึ 
ผลกระทบในทางลบ 

วิธีเตรียมการเชิงรุกตอ 
ผลกระทบดังกลาว 

-จัดทําฐานขอมูลโรคที่เปนปญหา เชน เอดส, วัณโรค, 
ไขเลือดออก และไขหวดันก เพื่อทําการวิเคราะห
แนวโนม พยากรณ และเตือนภัย ผานทาง Website 
สคร. 5  
-ติดตามสถานการณโรคโดยจัดตั้งศูนยขาวกรอง และ
สรางเครือขายรวมกับหนวยงานในพืน้ที่เพือ่ทําการเฝา
ระวังโรคเชิงรุก 
-ติดตามสถานการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

-ทําการวจิัย เพือ่สรางองคความรู เพื่อวิเคราะหหา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการถายทอดความรู
ใหกับเครือขาย 
-ตั้งศูนยเตือนภัย และทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT) เพื่อตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึน้ในพื้นที่
ไดอยางรวดเรว็ ทันตอเหตุการณ 
 
-จัดตั้งศนูยตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
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ข. การดําเนินการอยางมีจรยิธรรม 
 

(11) วิธีปฏิบัติเพื่อใหสวนราชการมีการดําเนินการอยางมีจริยธรรม  
วิธีกําหนดวิธีปฏิบตัิเพื่อใหสวนราชการดาํเนินการอยางมีจริยธรรม 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ไดสงเสริมการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม โดยจัดตั้งศูนย
ราชการใสสะอาดขึ้น ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะ ตลอดจนมีการนําระบบ
ควบคุมภายใน และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมมาถายทอดไปสูการปฏิบัติ  และผูบริหารสํานักงานฯ ได
กําหนดมาตรการตางๆ ใหบรูณาการอยางสอดคลองกับปรัชญาของมาตรฐานวิชาชีพ และมุงเนนการ
พัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติและมาตรการที่
กําหนดไวไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารกํากับตดิตาม และประเมนิผล พรอมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนซึ่งเปนผูกําหนดใหทุกสวน
ราชการตองจัดใหมีศนูยราชการใสสะอาดทราบเพื่อขอรับคําปรึกษา และช้ีแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการที่
กําหนดไวใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
             การจัดตั้งชมรมจริยธรรม มีหองในการดําเนินกิจกรรมโดยเฉพาะ  มีการจัดอบรมเสริมสรางจริยธรรมใหแก
บุคลากรในหนวยงาน เชน การอบรมธรรมะ, การทําบุญไหวพระ  9  วัด, ทําบุญปดทองฝงลูกนิมิต และจัดบําเพ็ญกุศล
ในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา 
ค. การใหการสนับสนุนตอชุมชนท่ีสําคัญ 
(12) การสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนที่สําคัญตอสวนราชการและวิธีเลือกชุมชนมี

ดังนี้ 
การสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแขง็ใหแกชุมชนท่ีสําคัญตอสวนราชการ 

วิธีการเลือก
ชุมชน 

ชุมชนท่ีสําคัญ วิธีดําเนินการและการเลือก
กิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน 

การมีสวนรวมของผูบริหาร
และบุคลากร 

      เลือกชุมชนที่
ต้ังอยูใกลสํานักงาน 
และมีแนวโนมการ
แพรระบาด เสี่ยงตอ
การเกิดโรค 
เนื่องจากชุมชนมีที่
ทิ้งขยะใกลชุมชน 
อยูใกลเขต
อุสาหกรรม 

     เปนลักษณะชุมชน
ก่ึงเมือง และชุมชนที่
ต้ังอยูใกลเขต
อุตสาหกรรม 

     สนับสนุนอุปกรณการศึกษา
ใหแกโรงเรียนที่ต้ังใกล
สํานักงานฯ และจัดนิทรรศการ
ใหความรูเรื่องการปองกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
ตามที่ทางโรงเรียนรองขอ 

     สนับสนุนงบประมาณ และ
บุคลากรใหความรูการปองกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
      สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณการศึกษา 
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หมวด 2: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร  
ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร 
(1) กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตรโดยรวม 
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผน ผูเก่ียวของ 
ท่ีสําคัญ  

กรอบเวลาที่
ใช 

เหตุผลในการ
กําหนดกรอบ

เวลา 
4 ป 

(2550-2553) 
 

สคร. 5 ยังไมมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
แตสคร.5 มีแผนที่
ยุทธศาสตรขององคกรที่
กําหนดใหมในป 2550- 
2553 ที่สอดคลองกับแผนที่
ยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 
ดังนี ้
1. สคร.5 รับนโยบายจาก
กรมควบคุมโรค โดย
ผูอํานวยการเขารวมประชุม
ผูบริหารระดับกรม 
2. .ผูอํานวยการฯ ถายทอด
นโยบาย ผานการประชุม
ผูบริหารหนวยงาน 
3 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดทํา
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 
4.วิเคราะหสถานการณ
แวดลอม (SWOT) รวมกับ
การวิเคราะหความตองการ
ในระดบันโยบาย ระดับผูมี

-ผูอํานวยการ 
-ผูชวยผูอํานวยการ 
-หัวหนากลุม 
-นวก.ผูรับผูชอบแผน
แตละกลุม 
- กลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย ของ สคร.5 ไดแก 
สสจ./CUP/อปท. 
 

พ.ย.2549 
 

เพื่อให
สอดคลองกับ
แผนที่
ยุทธศาสตร 4  
ป กรมควบคุม
โรคและ
สอดคลองกับ
บริบทของ
หนวยงาน 
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สวนไดสวนเสีย และลูกคา 
5.นําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหสถานการณ
แวดลอม มาทบทวนเพื่อ
ปรับวิสัยทัศน/พันธกิจ และ
กลยุทธ ของหนวยงานโดย
ใชกระบวนการประชุมเพื่อ
การระดมความคิดของ
คณะกรรมการ และได 
กําหนดเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร /ยทุธศาสตร 
โดยใชเครื่องมอื BSC ใน
การแปลงยุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติ ซ่ึงไดกําหนด
ตัวช้ีวดัความสาํเร็จของการ
ดําเนินงาน (KPI) ในแตละ
มิติรวมทั้งหมด 19 ตัว 
เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตาม
รูปแบบการบริหารมุง
ผลสัมฤทธ์ิ (RBM) 

1 ป 
(2550) 

1. สคร.5 รับนโยบายจาก
กรมควบคุมโรค 
2. ผูอํานวยการฯ ถายทอด
นโยบาย โดยใชเวทีในการ
ประชุมผูบริหาร สคร.5  
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
แผนงานเพื่อ ดําเนินงาน
จัดทํารางแผนปฎิบัติการป 
2550  
4. วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานของป 2549 ตาม

-ผูอํานวยการ/ 
-ผูชวยผูอํานวยการ/ 
-หัวหนากลุม/ 
-นวก.ผูรับผูชอบแผน
แตละกลุม/ 
- กลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย ของ สคร.5 
ประกอบไปดวย 
- สสจ./ 
- ผูบริหารสปสช. 
- ผูแทนจากเทศบาล

ก.ค.49 – ก.ย. 
50 
 
 
 
 

เพื่อให
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 
และตัวช้ีวัดของ
กรมควบคุม
โรคและ
สอดคลองกับ
บริบทของ
หนวยงาน 
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ตัวช้ีวดัทั้งในระดับกรมและ
ระดับหนวยงานเพื่อนําผลที่
ไดจัดทํากรอบจัดทํา
แผนปฏิบัติการป 2550 
5. กําหนดตัวช้ีวัดในระดับ
หนวยงานที่สอดรับกับ
ภารกิจของกรมควบคุมโรค
และสคร.5 
6. จัดทําโครงการตามกรอบ
ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดใน
ระดับกรมควบคุมโรค และ
หนวยงาน  
7. ผูอํานวยการสคร.5 ลง
นามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ป 2550 
8. คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดทํารางแผน
ของสคร.5 รวมกันพิจารณา
ปรับแผนปฎิบัติการ 2550 
ใหสอดคลองกับ
งบประมาณทีไ่ดรับ 
9. สคร.5 จัดเวทีประชุม
ประสานแผนกับกลุม ผูมี
สวนไดสวนเสีย ในพืน้ที่
รับผิดชอบ ประกอบดวย
ผูแทนจาก สสจ.
นครราชสีมา /ชัยภูมิ/
สุรินทร/บุรีรัมย 
ผูแทนจากสปสช. 
ผูแทนจากเทศบาลนคร/
เมือง 

เมือง/ตําบล 
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10. ดําเนินการตามแผน
ปฎิบัติการป 2550 ที่
กําหนดไว 
11.ติดตามกํากบัการ
ดําเนินงานรายไตรมาสโดย
คณะกรรมการแผนงานผาน
การจัดประชุมติดตาม
ความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน และผลการ
เบิกจายงบประมาณราย
ไตรมาส  
12. ผูอํานวยการสคร.5 
กํากับ ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานโดยใชเวที
ผูบริหารสคร.5 ทุก 2 เดือน 
13. สรุปภาพรวมผลการ
ดําเนินงานโดยจัดทําเปน
รายงานประจําป 2550 ของ
สํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 5  

(2) ปจจยัที่นํามาประกอบการวางแผนยุทธศาสตรคือ 

ปจจัยท่ีนํามาประกอบการวางแผน วิธีการรวบรวมและวิเคราะห 
ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของ  
เพื่อนําไปประกอบการวางแผน 

ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสัน้
และระยะยาวของผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย รวมทั้งสวนราชการหรือองคกร
อ่ืนที่ปฏิบัติ งานเกี่ยวของกนั 
 

-   มีการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประชมุผูบริหารระดบั
กรมควบคุมโรค ที่ผูอํานวยการรับนโยบายและถายทอดใน
เวทีประชุมผูบริหารสคร.5  
-  มีการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประชุมประสานแผนป 
2549 และ 2550 เพื่อนําขอมลูที่ไดจากกลุม Stakeholder ใน
พื้นที่รับผิดชอบ อันประกอบดวย  ผูแทนจาก สสจ.
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ปจจัยท่ีนํามาประกอบการวางแผน วิธีการรวบรวมและวิเคราะห 
ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของ  
เพื่อนําไปประกอบการวางแผน 

นครราชสีมา /ชัยภูมิ/สุรินทร/บุรีรัมย  ผูแทนจากสปสช. 
ผูแทนจากเทศบาลเมือง/ตําบลมาใชเปนปจจัยที่นํามา
ประกอบการวางแผน และนอกจากนี้ ไดนาํขอมูลที่ไดจาก
การนิเทศทั้งเฉพาะกิจ  และตามวาระการตรวจราชการ
ประจําปของผูตรวจราชการกระทรวง 
-  มีการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจใน
กลุมผูรับบริการ(ศูนยสาธิตและมาลาเรียคลินิก) และแบบ
สํารวจความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  
-OFI ที่พบ  มีความสอดคลองกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
และกลุมผูรับบริการที่กําหนดไวในลักษณะสําคัญขององคกร
ขอ(8)  แลวหรือยัง???หากยงัไมครบทุกกลุม แสดงวา สคร.5 
มีOFI ในเรื่องการรวบรวมขอมูลที่นําเปนปจจัยในการ
กําหนดแผน 
- กลุมผูมีสวนไดสวนเสยี ในการประสานแผนป 2549 และ 
2550 ที่ผานมามีความครอบคลุมทุกกลุมของผูมีสวนไดสวน
เสียและกลุมผูรับบริการที่กําหนดไวในลักษณะองคกรขอ 
(8)หรือยัง พิจารณาจากลักษณะสําคัญขององคกรขอ(8) ที่
กําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเปน 
1.สํานักงบประมาณ/กองแผนกรมควบคุมโรค ไดจาก ผอ.
ประชุมเวทกีรมและถายทอดในเวทีประชุมผูบริหาร สคร. 
2.กรมบัญชีกลาง/กองคลังกรมควบคุมโรคไดจาก ผอ.ประชุม
เวทีกรมและถายทอดในเวทปีระชุมผูบริหาร สคร. 
/คลังจังหวัดนครราชสีมา ไดรับขอมูลจากเอกสารคลังจังหวัด 
3.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
ก.พ.ร.)/ก.พ.ร. กรมควบคุมโรคไดจาก ผอ.ประชุมเวทกีรม
และถายทอดในเวทีประชุมผูบริหาร สคร. 
4.กรมควบคุมโรค /กรมอื่นๆในกระทรวงสาธารณสุข/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัและหนวยงานในสังกดัในพื้นที่
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ปจจัยท่ีนํามาประกอบการวางแผน วิธีการรวบรวมและวิเคราะห 
ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของ  
เพื่อนําไปประกอบการวางแผน 

รับผิดชอบ/หนวยราชการอื่น ๆ  
/องคกรเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถ่ินการรวบรวม
ขอมูลความตองการความคาดหวังจากหนวยงานอปท และ
หนวยงานอืน่ๆ.ในป 2550 ยงัไมมีกระบวนการในการ
รวบรวม 
กลุมผูรับบริการไดแก 
1. ประชาชน  
2. หนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สสจ. สสอ. 
สอ. รพศ. รพท. รพช.และ สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ
การรวบรวมขอมูลความตองการความคาดหวังจากหนวยงาน
อปท และหนวยงานอื่นๆ.ในป 2550 ยังไมมีกระบวนการใน
การรวบรวม 
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศของสวนราชการ 

สคร.5 มีการรวบรวม ขอมูลจํานวน/ประเภทของผลการวิจัย 
และจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร/ ตีพิมพ 
การนําไปใชในการกําหนดนโยบายของหนวยงานผูมีสวนได
สวนเสีย และหนวยงานลูกคา โดยไดรวบรวมในรูปแบบ
รายงานประจําปของสคร.5  และรายงานผลการวิจัยของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  
ในสวนการแขงขันกับหนวยงานอื่น สคร.5 ยังไมมี
กระบวนการแขงขันที่ชัดเจน แตไดมกีารเปรียบเทียบจากการ
รวบรวมจากเอกสารรายงานการประชุมของกรมควบคุมโรค 
/รายงานประจาํปของหนวยงานอื่นๆที่ไดรับ เพื่อนําขอมลูมา
ใชในการวิเคราะหสภาพการแขงขันของหนวยงาน  
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ปจจัยท่ีนํามาประกอบการวางแผน วิธีการรวบรวมและวิเคราะห 
ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของ  
เพื่อนําไปประกอบการวางแผน 

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ทางเทคโนโลยี และดานอื่นๆ ซ่ึงอาจมีผล
ตอบริการและการดําเนนิงานของสวน
ราชการ 

สคร.5 ไดนํานโยบายในระดบัตางๆ เชน แผนพัฒนา
สาธารณสุข ฉบับที่ 10 และแผนที่ยุทธศาสตร 4 ป กรม
ควบคุมโรค มาใชเปนปจจัยประกอบในการวางแผนของ 
สคร.5 และไดรวบรวมขอมลูขาวสารความเคลื่อนไหวดาน
การเฝาระวัง ปองกันควบคมุโรค จากรายงานการเฝาระวัง
โรคประจําสัปดาห/ ประจําเดือน/ประจําปและรายงาน
ผลการวิจัยของของหนวยงานที่เกีย่วของ / /  Web site 
 

จุดแข็งและจดุออน รวมถึงทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ของสวน
ราชการ เชน งบประมาณ เวลา เปนตน 

สคร.5 ไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนนิงานป 2549 รายงาน
การเบิกจายงบประมาณ และการเบิกจายวัสดุอุปกรณ เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหตามหลัก 4 M (Man, Management, 
Materials และ Money) ผานกระบวนการระดมความคดิดวย
เวทีประชุมของคณะกรรมการจัดทํารางแผนป 2550 และมี
การวิเคราะหขอมูลบุคลากรจากแฟมประวตัิบุคลากรของฝาย
บริหารเพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนปจจยัประกอบ
กระบวนการวางแผน 

การศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสในการ 
ปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยูไปใชกับ
บริการหรือกิจกรรมที่มีความสําคัญกวา 

สคร.5 ไดรวบรวมขอมูลจาก Port folio ของบุคลากร/รายงาน 
SAR  และรายงานสํารวจวัสดุ ครุภัณฑประจําป โดยไดนํา
ยุทธศาสตรของกรม และหนวยงานมาใชเปนหลักในการ
ปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู เพื่อการจัดทําแผนที่มีความ
สอดคลองกับบริบท และภารกิจของหนวยงาน โดยเนนที่
ภารกิจหลักของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับภารกจิกรม
ควบคุมโรคเปนสําคัญ 

ความเสี่ยงในดานการเงนิ สังคมและ
จริยธรรม กฎหมาย ขอบังคบั และดาน
อ่ืนๆ 

สคร.5 มีกระบวนการในการรวบรวมขอมลูความเสี่ยงในดาน
การเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ขอบงัคับ และดาน
อ่ืนๆ ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการใสสะอาด เพื่อรวบรวมขอมลูดานตางๆทั้งจาก
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมลูกคาผูรับบริการทั้งภายในและ
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ปจจัยท่ีนํามาประกอบการวางแผน วิธีการรวบรวมและวิเคราะห 
ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของ  
เพื่อนําไปประกอบการวางแผน 

ภายนอกหนวยงาน โดยมีตูฟงความคิดเหน็ (ตูแดง) ประจําตึก
ทุกตึก มี  Web board รับฟงความคิดจากบุคคลทั่วไป มีการ
รวบรวมขอมลูดานการเงินจากระบบ GFMIS 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศหรือระดับโลก 

สคร.5ไมมีกระบวนการในการรวบรวมขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรอืระดับโลกที่
ชัดเจน แตมีการนําขอมูลดังกลาวมาประกอบในการจดัทํา
แผนผานนโยบายสาธารณสุขระดับตางๆที่มีการถายทอดผาน
การมอบนโยบายของผูอํานวยการ ที่ถายทอดผานการประชุม
ผูบริหาร สคร.5 

ลักษณะเฉพาะของ สคร.5 เชน การตอง
ใหบริการ 24 ช่ัวโมง ขอจํากดัเรื่องสถานที่ 
กฎระเบยีบ เปนตน 

ลักษณะเฉพาะของ สคร.5 เปนไปตามภารกจิของหนวยงานที่
มุงเนนการถายทอดองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกนั 
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ แก หนวยงานผูมีสวนไดสวนเสีย 
หนวยงานลูกคา และประชาชนผูสนใจ ผานทาง web site 
ของ สคร.5 ที่เปดใหเขาถึงขอมูลตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไดมี
การรวบรวมขอมูลจาก สรุปรายงานผลงานทางวิชาการ 
รายงานประจําป ระเบียบกระทรวงการคลัง  กฎระเบยีบเรือ่ง
คาใชจายตาง ๆ จากฝายบริหาร และสวัสดิการตางๆที่มีการ
เผยแพรผาน web site ของ สคร.5  

จุดแข็ง จดุออนของสวนราชการหรือ
องคกรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน  (ให
ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของ
สวนราชการ) 

สคร.5 ยังไมมีรูปแบบการรวบรวมจุดแข็ง จุดออนของ
หนวยงานผูมสีวนไดสวนเสียที่ชัดเจน แตในการจดัทํา
แผนปฏิบัติงาน ของสคร.5 ไดมีการนําขอมูลดานตางๆโดยมี
การถายทอดผานนโยบายของผูบริหาร และจากรายงาน
ประจําปของหนวยงานที่เกี่ยวของ/ จากการนิเทศงานในพื้นที่  

ข. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

(3) ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยทุธศาสตร และกลยุทธหลัก มีดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิ 
ยุทธศาสตร 

เปาหมาย 
(ป พ.ศ.2548-2551) 

กลยุทธหลัก 

1.สถานบริการ
สาธารณสุขดําเนินการ
ไดมาตรฐาน 
 

1. รอยละสถานบริการดํา เนนิการ
ไดตามมาตรฐานดาน 
-วณัโรค 
-โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
2. รอยละของ รพ สงเสริมสุขภาพ
ในเรื่อง 
-มีการประเมนิความเสี่ยงบคุลากร 
-มี CI=0 
-เปนเขตปลอดบุหร่ี 

2.จังหวดัดําเนนิการ
ควบคุมโรคไดตาม
มาตรฐาน 

รอยละจังหวัดดําเนินการไดตาม
มาตรฐานในเรื่อง 
-ไขเลือดออก 
-อาหารเปนพษิ 
-อัมพฤกษ/อัมพาต 
-ไขหวัดใหญ/หวัดนก 

1.การพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร 
 

3.จังหวดับังคบัใช
กฎหมายยาสบู 

1.รอยละจังหวดัมีการบังคับใช
กฎหมายยาสบู 
2.มีการตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน
บุหร่ี/สุรา 

สรางพัฒนา
เครือขายการ
ทํางาน 
 
 
 

2. การพัฒนาขาว
กรองและภยัคกุคาม
สุขภาพ    
 

เกิดเครือขายในการ
วิเคราะหติดตาม
สถานการณ 
 

1.คปสข. มีการวิเคราะหตดิตาม
สถานการณ 
2.ดานควบคุมโรคไดรับการ
พัฒนาตามเกณฑ 
3.มีการจัดตั้งศนูยขาวกรอง 
4.รอยละความสําเร็จของการสง
ขอมูลการเตือนภัย 

พัฒนาระบบ
เตือนภยั 
 

3.การพัฒนาระบบ
ตอบโตภาวะฉกุเฉิน 
 

เกิดเครือขายในการ
ตอบโตภาวะฉกุเฉิน
รวมกัน 

1.SRRT อําเภอไดมาตรฐาน 
2.การพัฒนาภาคีเครือขาย 
3.จัดตั้งศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

สรางพัฒนา
เครือขาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิ 
ยุทธศาสตร 

เปาหมาย 
(ป พ.ศ.2548-2551) 

กลยุทธหลัก 

 4.รอยละ อปท สนับสนุนการเฝา
ระวัง 
5.รอยละจังหวดัดําเนนิการไดตาม
มาตรฐานระบบเฝาระวังโรค 
6.การเตรียมทมี SRRT/PHER  

4.การพัฒนาการ
ส่ือสารสาธารณะ 
 

ประชาชนมีความรูและ
พฤติกรรมปองกัน
ตนเองที่ถูกตอง 

1.ระดับความสําเร็จในการ
ถายทอดความรูใหประชาชนมี
พฤติกรรมเฝาระวัง 
2.การจัดทําสญัญนิยม 
3.รอยละประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารปองกันโรค 

พัฒนาระบบสือ่
สานสาธารณะ 

5.การพัฒนาหลักสูตร
การฝกอบรม 

มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ จํานวนหลักสตูรผานเกณฑพัฒนา 
 

 

6.การพัฒนางานวิจยั  พัฒนาและเผยแพร
ความรูทางวิชาการ 

1.จํานวนผลงานวิชาการได
เผยแพร 
2.โครงการวิจยัที่ดําเนนิการเสร็จ 
3.ผลงานมีการนําเสนอในที่
ประชุม/ตีพิมพระดับภาค/ชาติ 
4.โครงการวิจยัที่ดําเนนิการ
รวมกับเครือขาย 
5.จัดทําขอเสนอแนะดานวชิาการ
ที่นําไปเปนนโยบาย 

พัฒนาความ
รวมมือวิจยั 

7. การพัฒนาองคกร หนวยงานดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.ความโปรงใส 
-การพิจารณาความดีความชอบ 
-การจัดซื้อจดัจางโดยสอบ/
ประกวดราคา 
2.รอยละอัตราการเบิกจาย
งบประมาณ 
3.ระดับความสําเร็จ PMQA 

-เสริมสรางเจต
คติที่ดี/คานิยม
องคกร 
-พัฒนาระบบ
คุณภาพทกุ
ระบบ 
-สรางเสริม
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิ 
ยุทธศาสตร 

เปาหมาย 
(ป พ.ศ.2548-2551) 

กลยุทธหลัก 

4.ระดับความสําเร็จ KM 
5. รอยละความพึงพอใจ
ผูรับบริการศูนยสาธิต 
6.มาตรฐานระบบคุณภาพทั้งหมด
ผานเกณฑ 
7.แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
8.ความพึงพอใจตอบรรยากาศ
การทํางานในกลุม 
9.คุณภาพระบบสารสนเทศ 
10จํานวนโครงการขอทุนจาก
แหลงทุนโดยตรง 
11.รอยละโครงการกลุมโรคที่
บรรลุวัตถุประสงค 

สมรรถนะ
บุคลากร 
-พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
-จัดหาทุน
สนับสนุน 
-บริหารจัดการ
งบที่ดี 

 
(4) การใหความสําคัญกับความทาทายตอองคกรที่ระบุไวในลักษณะสําคัญขององคกร ขอ 2 คือ ไดมีการ
กําหนดใหประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลักมีความเชื่อมโยง สอดคลอง
ในการตอบสนองเพื่อแกไขปญหาความทาทายดังกลาว ดังนี้  
 

ความทาทายตอองคกร กลยุทธท่ีรองรับ 
ดานพนัธกิจ 
-การพัฒนาผลงานวิชาการจนกระทั่งหนวยงาน
ลูกคายอมรับและนําไปกําหนดเปนนโยบาย  
-การบริหารจดัการเครือขายเพื่อใหเกิดการทํางาน
ในลักษณะบูรณาการและเอือ้ประโยชนรวมกัน 
โดยเฉพาะกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
-สรางพัฒนาเครือขาย 
-พัฒนาความรวมมือวจิัย 

ดานปฏิบตัิการ 
-การจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนองคกรสูองคกร
แหงการเรยีนรู 
-การแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก 

 
-พัฒนาระบบจัดการความรู 
-จัดหาแหลงทุนสนับสนุนเอง 
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ดานทรัพยากรบุคคล 
-ทําอยางไรใหบุคลากรและทรัพยากรที่มอียูอยาง
จํากัดถูกใชไปเพื่อบรรลุพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
-การรับโอนรับยายที่มีประสิทธิภาพ 
-การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางเปนระบบและ
ตรงกับความตองการของหนวยงาน  
-การมีแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลระยะยาวเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงท ี

 
-พัฒนาระบบสารสนเทศ 
-สรางเสริมสมรรถนะ 
-เสริมสรางเจตคติที่ดี/คานิยมองคกร 

 

ลักษณะของความสมดุล วิธีการที่ทําใหม่ันใจไดวามคีวามสมดุล 
ความสมดุลของโอกาสและความทาทาย 
ในระยะสั้นและระยะยาว 

-มีการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานทกุ 6 เดือน ผานการ
ประชุมติดตามความสําเร็จของตัวช้ีวัดของหนวยงานและ
กรม  
-เชิญวิทยากรภายนอกชวยวเิคราะหและใหขอเสนอแนะ
องคกรในการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว และการ
ปรับเปลี่ยนการทํางานขององคกร 

ความสมดุลของความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด 

-เชิญผูมีสวนไดสวนเสียรวมแสดงความคิดเห็นในการจดัทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป โดยการประชุมประสานแผนของ
หนวยงาน 
-สํารวจความคิดเห็นของผูมสีวนไดสวนเสีย และ
ผูรับบริการ อยางสม่ําเสมอ ดวยการใชแบบประเมินความ
คาดหวัง และแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูมารับบริการ
ของ สคร.5 
-มีการประเมนิงบประมาณ และผลลัพธจากการดําเนินงานที่
เกิดแกผูมีสวนไดสวนเสยีแตละกลุม แลวนาํขอมูลที่ไดมา
ใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไป 

 

2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไปปฏบิัต ิ
ก. การถายทอดแผนปฏิบตัิการไปสูการปฏบิัต ิ
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(5) วิธีการถายทอดแผนปฏิบตัิการเพื่อนําไปปฏิบัติ 
 

การทําใหแผนปฏิบตัิการบรรลุผล วิธีการดําเนินการ 
การถายทอดแผนปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก 

- ผูอํานวยการ สคร.5 รับนโยบายในระดับกรมจาก
การรวมประชมุที่จัดขึ้นโดยหนวยงานสวนกลาง 
และถายทอดนโยบายแกบคุลากร สคร.5 ผานการ
ประชุมผูบริหารที่จะมีการถายทอดในระดบักลุม
งานโดยหัวหนากลุมงานสูผูปฏิบัติ 
- มีการแปลงนโยบายที่ไดรับจากกรมควบคุมโรค 
ซ่ึงมีการถายทอดเปนลําดับ สูกลยุทธของ
หนวยงาน และแผนปฏิบัติการประจําป 2550 ซ่ึงมี
ตัวช้ีวดักํากับ และมีการถายทอดผานตัวช้ีวัดใน
ระดับหนวยงานสูบุคคลในที่สุด 
- จัดทําเอกสารเผยแพร (แผนปฏิบัติการป 2550, 
แฟมเอกสารของ สคร.5 ที่มีขอความเกี่ยวกับขอมูล
ทางยุทธศาสตร, รายงานประจําป 2549 สคร.5) 
- มีการประสานแผนฯ กับ หนวยงานที่เกี่ยวของใน
พื้นที่สาธารณสุขเขต 13  
- มีการติดตามกํากับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ โดยมีคณะกรรมการแผนในการติดตามทั้งผล
การดําเนนิงาน และผลการเบิกจายงบประมาณใน
ทุกไตรมาส 

การจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร เครื่องมือ รวมถึง
สินทรัพยตางๆ) เพื่อใหดําเนินการตามแผนได
สําเร็จ  

- สคร.5 ไดมีการแปลงกลยุทธของกรมควบคุมโรค
เปนกลยุทธของหนวยงาน และดําเนนิการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป 2550 ที่มีความสอดคลอง โดย 
มีกระบวนการกลั่นกรองโครงการผาน
คณะกรรมการแผน สคร.5 เพื่อใหการจัดสรร
ทรัพยากรมีความเหมาะสมในแตละโครงการ และ 
มีการติดตามการดําเนินงาน  และการเบกิจาย
งบประมาณในทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาปรับแผน
ใหมีประสิทธผิล และประสิทธิภาพในแตละ
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การทําใหแผนปฏิบตัิการบรรลุผล วิธีการดําเนินการ 
โครงการ 
- มีการประเมนิขอมูลจาก SAR, SSR, Job profile, 
การประเมินสมรรถนะของบุคคล และกลุมงาน
เพื่อพิจารณาปรับ ใหมีการจดัสรรทรัพยาบุคคลให
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ดาํเนินการพจิารณา 
- มีการสํารวจความตองการการใชทรัพยากรปละ
คร้ัง /การระบุความตองการในการใชวัสด ุอุปกรณ
ตางๆเพื่อการดําเนินงานในโครงการ เพื่อใชในการ
วางแผนการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในดานตางๆของ สคร.5 

การสรางความยั่งยนืของผลการดําเนินการ 
ตามแผน 

สคร.5 มีคณะกรรมการแผน ดําเนินการติดตามผล
การดําเนนิงาน และผลการเบิกจายงบประมาณใน
ทุกไตรมาส และมีการติดตามกํากับผานการ
ประชุมผูบริหาร สคร.5 ทุก 2 เดือน 
- มีการรวบรวม และวเิคราะหขอมูลผลการ
ดําเนินงาน ผานทางรายงานประจําป และรายงาน
รวมเลมวิจยัเพือ่ใชเปนขอมูลประกอบการจดัทํา
แผนปฏิบัติการในปถัดไป 

 
(6) แผนปฏิบตัิการที่สําคัญของสวนราชการมีดังนี ้
ประเด็นสําคญัของแผนปฏบิัติการ เปาประสงค เปาหมาย 
1.การพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร 
 

1.สถานบริการสาธารณสุข
ดําเนินการไดมาตรฐาน 
 

1. รอยละสถานบริการดําเนนิการ
ไดตามมาตรฐานดาน 
-วณัโรค 
-โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
2. รอยละของ รพ สงเสริม
สุขภาพในเรื่อง 
-มีการประเมนิความเสี่ยง
บุคลากร 
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-มี CI=0 
-เปนเขตปลอดบุหร่ี 

 2.จังหวดัดําเนนิการควบคุม
โรคไดตามมาตรฐาน 

รอยละจังหวัดดําเนินการไดตาม
มาตรฐานในเรื่อง 
-ไขเลือดออก 
-อาหารเปนพษิ 
-อัมพฤกษ/อัมพาต 
-ไขหวัดใหญ/หวัดนก 

 3.จังหวดับังคบัใชกฎหมาย
ยาสูบ 

1.รอยละจังหวดัมีการบังคับใช
กฎหมายยาสบู 
2.มีการตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน
บุหร่ี/สุรา 

2. การพัฒนาขาวกรองและภยั
คุกคามสุขภาพ    
 

เกิดเครือขายในการวิเคราะห
ติดตามสถานการณ 
 

1.คปสข. มีการวิเคราะหตดิตาม
สถานการณ 
2.ดานควบคุมโรคไดรับการ
พัฒนาตามเกณฑ 
3.มีการจัดตั้งศนูยขาวกรอง 
4.รอยละความสําเร็จของการสง
ขอมูลการเตือนภัย 

3.การพัฒนาระบบตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน 
 

เกิดเครือขายในการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินรวมกัน 
 

1.SRRT อําเภอไดมาตรฐาน 
2.การพัฒนาภาคีเครือขาย 
3.จัดตั้งศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
4.รอยละ อปท สนับสนุนการเฝา
ระวัง 
5.รอยละจังหวดัดําเนนิการได
ตามมาตรฐานระบบเฝาระวังโรค 
6.การเตรียมทมี SRRT/PHER  

4.การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ 
 

ประชาชนมีความรูและ
พฤติกรรมปองกันตนเองที่
ถูกตอง 

1.ระดับความสําเร็จในการ
ถายทอดความรูใหประชาชนมี
พฤติกรรมเฝาระวัง 
2.การจัดทําสญัญนิยม 
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3.รอยละประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารปองกันโรค 

5.การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
 

มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ จํานวนหลักสตูรผานเกณฑ
พัฒนา 
 

6.การพัฒนางานวิจยั  พัฒนาและเผยแพรความรูทาง
วิชาการ 

1.จํานวนผลงานวิชาการได
เผยแพร 
2.โครงการวิจยัที่ดําเนนิการเสร็จ 
3.ผลงานมีการนําเสนอในที่
ประชุม/ตีพิมพระดับภาค/ชาติ 
4.โครงการวิจยัที่ดําเนนิการ
รวมกับเครือขาย 
5.จัดทําขอเสนอแนะดานวชิาการ
ที่นําไปเปนนโยบาย 

7. การพัฒนาองคกร หนวยงานดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.ความโปรงใส 
-การพิจารณาความดีความชอบ 
-การจัดซื้อจดัจางโดยสอบ/
ประกวดราคา 
2.รอยละอัตราการเบิกจาย
งบประมาณ 
3.ระดับความสําเร็จ PMQA 
4.ระดับความสําเร็จ KM 
5. รอยละความพึงพอใจ
ผูรับบริการศูนยสาธิต 
6.มาตรฐานระบบคุณภาพ
ทั้งหมดผานเกณฑ 
7.แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
8.ความพึงพอใจตอบรรยากาศ
การทํางานในกลุม 
9.คุณภาพระบบสารสนเทศ 
10จํานวนโครงการขอทุนจาก
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แหลงทุนโดยตรง 
11.รอยละโครงการกลุมโรคที่
บรรลุวัตถุประสงค 

 
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ วิธีการดําเนินการเพื่อตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลงในการใหบริการ รวมทั้ง
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

-นําขอมูลการเปลี่ยนแปลงเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารที่มีการประชุมทุก 2 เดือน 
หรือประชุมเฉพาะกจิกรณเีรงดวน  เพื่อรวมกัน
วิเคราะหและมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของดาํเนินการ
เพื่อตอบสนองตอไป 
-คนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการ รวมทั้ง
ผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป 
-ศึกษาดูงานจากหนวยงานทีม่ีการปฏิบัติเปนเลิศใน
เร่ืองดังกลาว 
-ปรึกษาผูรูหรือผูทรงคุณวุฒใินการวางแผน
ยุทธศาสตรเพื่อรองรับเรื่องดังกลาว 

 
(7) แผนหลักดานทรัพยากรบคุคลที่ตอบสนองเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 
กลยุทธหลัก แผนดานทรัพยากร

บุคคล 
1.การพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร 
 

1.สถานบริการ
สาธารณสุข
ดําเนินการได
มาตรฐาน 
 

1. รอยละสถานบริการ
ดําเนินการไดตาม
มาตรฐานดาน 
-วณัโรค 
-โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
2. รอยละของ รพ 
สงเสริมสุขภาพใน
เร่ือง 
-มีการประเมนิความ
เสี่ยงบุคลากร 

1.โครงการพัฒนา
ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร (Performance 
Management System) 
 2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ตามสวนขาด 
3. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู
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-มี CI=0 
-เปนเขตปลอดบุหร่ี 

 2.จังหวดัดําเนนิการ
ควบคุมโรคไดตาม
มาตรฐาน 

รอยละจังหวัด
ดําเนินการไดตาม
มาตรฐานในเรื่อง 
-ไขเลือดออก 
-อาหารเปนพษิ 
-อัมพฤกษ/อัมพาต 
-ไขหวัดใหญ/หวัดนก 

 3.จังหวดับังคบัใช
กฎหมายยาสบู 

1.รอยละจังหวดัมีการ
บังคับใชกฎหมาย
ยาสูบ 
2.มีการตั้งศูนยรับเรื่อง
รองเรียนบุหร่ี/สุรา 

2. การพัฒนาขาว
กรองและภยัคกุคาม
สุขภาพ    
 

เกิดเครือขายในการ
วิเคราะหติดตาม
สถานการณ 
 

1.คปสข. มีการ
วิเคราะหติดตาม
สถานการณ 
2.ดานควบคุมโรค
ไดรับการพัฒนาตาม
เกณฑ 
3.มีการจัดตั้งศนูยขาว
กรอง 
4.รอยละความสําเร็จ
ของการสงขอมูลการ
เตือนภยั 

3.การพัฒนาระบบ
ตอบโตภาวะฉกุเฉิน 
 

เกิดเครือขายในการ
ตอบโตภาวะฉกุเฉิน
รวมกัน 
 

1.SRRT อําเภอได
มาตรฐาน 
2.การพัฒนาภาคี
เครือขาย 
3.จัดตั้งศูนยตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน 

ของบุคลากร 
4. โครงการ show& 
share 
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4.รอยละ อปท 
สนับสนุนการเฝา
ระวัง 
5.รอยละจังหวดั
ดําเนินการไดตาม
มาตรฐานระบบเฝา
ระวังโรค 
6.การเตรียมทมี 
SRRT/PHER  

4.การพัฒนาการ
ส่ือสารสาธารณะ 
 

ประชาชนมีความรู
และพฤติกรรม
ปองกันตนเองที่
ถูกตอง 

1.ระดับความสําเร็จใน
การถายทอดความรูให
ประชาชนมีพฤติกรรม
เฝาระวัง 
2.การจัดทําสญัญนิยม 
3.รอยละประชาชน
รับรูขอมูลขาวสาร
ปองกันโรค 

5.การพัฒนา
หลักสูตรการ
ฝกอบรม 
 

มีหลักสูตรที่มี
คุณภาพ 

จํานวนหลักสตูรผาน
เกณฑพัฒนา 
 

6.การพัฒนางานวิจยั  พัฒนาและเผยแพร
ความรูทางวิชาการ 

1.จํานวนผลงาน
วิชาการไดเผยแพร 
2.โครงการวิจยัที่
ดําเนินการเสร็จ 
3.ผลงานมีการ
นําเสนอในทีป่ระชุม/
ตีพิมพระดับภาค/ชาติ 
4.โครงการวิจยัที่
ดําเนินการรวมกับ
เครือขาย 
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5.จัดทําขอเสนอแนะ
ดานวิชาการทีน่ําไป
เปนนโยบาย 

7. การพัฒนาองคกร หนวยงาน
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.ความโปรงใส 
-การพิจารณาความดี
ความชอบ 
-การจัดซื้อจดัจางโดย
สอบ/ประกวดราคา 
2.รอยละอัตราการ
เบิกจายงบประมาณ 
3.ระดับความสําเร็จ 
PMQA 
4.ระดับความสําเร็จ 
KM 
5. รอยละความพึง
พอใจผูรับบริการศูนย
สาธิต 
6.มาตรฐานระบบ
คุณภาพทั้งหมดผาน
เกณฑ 
7.แผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
8.ความพึงพอใจตอ
บรรยากาศการทํางาน
ในกลุม 
9.คุณภาพระบบ
สารสนเทศ 
10จํานวนโครงการขอ
ทุนจากแหลงทุน
โดยตรง 
11.รอยละโครงการ
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กลุมโรคที่บรรลุ
วัตถุประสงค 

 
(8) ตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ใชติดตามความคืบหนาของแผนปฏิบัติการ มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดท่ีสาํคญั 
1.การพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร 
 

1.สถานบริการสาธารณสุข
ดําเนินการไดมาตรฐาน 
 

1. รอยละสถานบริการดําเนนิการได
ตามมาตรฐานดาน 
-วณัโรค 
-โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
2. รอยละของ รพ สงเสริมสุขภาพใน
เร่ือง 
-มีการประเมนิความเสี่ยงบคุลากร 
-มี CI=0 
-เปนเขตปลอดบุหร่ี 

 2.จังหวดัดําเนนิการควบคุม
โรคไดตามมาตรฐาน 

รอยละจังหวัดดําเนินการไดตาม
มาตรฐานในเรื่อง 
-ไขเลือดออก 
-อาหารเปนพษิ 
-อัมพฤกษ/อัมพาต 
-ไขหวัดใหญ/หวัดนก 

 3.จังหวดับังคบัใชกฎหมาย
ยาสูบ 

1.รอยละจังหวดัมีการบังคับใช
กฎหมายยาสบู 
2.มีการตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนบุหร่ี/
สุรา 

2. การพัฒนาขาวกรองและภยั
คุกคามสุขภาพ    
 

เกิดเครือขายในการวิเคราะห
ติดตามสถานการณ 
 

1.คปสข. มีการวิเคราะหตดิตาม
สถานการณ 
2.ดานควบคุมโรคไดรับการพัฒนาตาม
เกณฑ 
3.มีการจัดตั้งศนูยขาวกรอง 
4.รอยละความสําเร็จของการสงขอมูล
การเตือนภยั 
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3.การพัฒนาระบบตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน 
 

เกิดเครือขายในการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินรวมกัน 
 

1.SRRT อําเภอไดมาตรฐาน 
2.การพัฒนาภาคีเครือขาย 
3.จัดตั้งศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
4.รอยละ อปท สนับสนุนการเฝาระวัง 
5.รอยละจังหวดัดําเนนิการไดตาม
มาตรฐานระบบเฝาระวังโรค 
6.การเตรียมทมี SRRT/PHER  

4.การพัฒนาการสื่อสาร
สาธารณะ 
 

ประชาชนมีความรูและ
พฤติกรรมปองกันตนเองที่
ถูกตอง 

1.ระดับความสําเร็จในการถายทอด
ความรูใหประชาชนมีพฤติกรรมเฝา
ระวัง 
2.การจัดทําสญัญนิยม 
3.รอยละประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร
ปองกันโรค 

5.การพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรม 

มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ จํานวนหลักสตูรผานเกณฑพัฒนา 

6.การพัฒนางานวิจยั  พัฒนาและเผยแพรความรู
ทางวิชาการ 

1.จํานวนผลงานวิชาการไดเผยแพร 
2.โครงการวิจยัที่ดําเนนิการเสร็จ 
3.ผลงานมีการนําเสนอในทีป่ระชุม/
ตีพิมพระดับภาค/ชาติ 
4.โครงการวิจยัที่ดําเนนิการรวมกับ
เครือขาย 
5.จัดทําขอเสนอแนะดานวชิาการที่
นําไปเปนนโยบาย 

7. การพัฒนาองคกร หนวยงานดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.ความโปรงใส 
-การพิจารณาความดีความชอบ 
-การจัดซื้อจดัจางโดยสอบ/ประกวด
ราคา 
2.รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณ 
3.ระดับความสําเร็จ PMQA 
4.ระดับความสําเร็จ KM 
5. รอยละความพึงพอใจผูรับบริการ
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ศูนยสาธิต 
6.มาตรฐานระบบคุณภาพทั้งหมดผาน
เกณฑ 
7.แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
8.ความพึงพอใจตอบรรยากาศการ
ทํางานในกลุม 
9.คุณภาพระบบสารสนเทศ 
10จํานวนโครงการขอทุนจากแหลงทุน
โดยตรง 
11.รอยละโครงการกลุมโรคที่บรรลุ
วัตถุประสงค 

 
วิธีดําเนินการที่ทําใหระบบการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบตัิการโดยรวม  

เสริมใหสวนราชการมุงไปในแนวทางเดยีวกัน 
1. สคร.5 มีการติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณในทุกไตรมาส มีการรายงานผลทาง
ระบบ  online ซ่ึงผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลแบบ Real time เพื่อใชประกอบการตดัสินใจใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 
2. มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน สสจ. สสอ. สอ. ศตม. นคม. ใหถูกตองตามเทคนิควิชาการและ
เปนไปตามแผนฯ  
 
3. มีการประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน เชน HWP, P.S.O.1101 
 
 
ข. การคาดการณผลการดําเนินการ 
 
(9) เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวดัทีร่ะบุในขอ 2.2 ก(8) ม ี
 
 
แผนปฏิบตัิการท่ีระบุใน

ขอ 2.2 ก(8) 
เปาประสงค ตัวชี้วัดท่ีสาํคญั เปาหมาย 

(2548-2551) 
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1.การพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร 
 

1.สถานบริการ
สาธารณสุขดําเนินการ
ไดมาตรฐาน 
 

1. รอยละสถานบริการ
ดําเนินการไดตาม
มาตรฐานดาน 
-วณัโรค 
-โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
2. รอยละของ รพ 
สงเสริมสุขภาพในเรื่อง 
-มีการประเมนิความ
เสี่ยงบุคลากร 
-มี CI=0 
-เปนเขตปลอดบุหร่ี 

 

 2.จังหวดัดําเนนิการ
ควบคุมโรคไดตาม
มาตรฐาน 

รอยละจังหวัด
ดําเนินการไดตาม
มาตรฐานในเรื่อง 
-ไขเลือดออก 
-อาหารเปนพษิ 
-อัมพฤกษ/อัมพาต 
-ไขหวัดใหญ/หวัดนก 

 

 3.จังหวดับังคบัใช
กฎหมายยาสบู 

1.รอยละจังหวดัมีการ
บังคับใชกฎหมายยาสูบ 
2.มีการตั้งศูนยรับเรื่อง
รองเรียนบุหร่ี/สุรา 
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2. การพัฒนาขาวกรอง
และภยัคุกคามสุขภาพ    
 

เกิดเครือขายในการ
วิเคราะหติดตาม
สถานการณ 
 

1.คปสข. มีการ
วิเคราะหติดตาม
สถานการณ 
2.ดานควบคุมโรคไดรับ
การพัฒนาตามเกณฑ 
3.มีการจัดตั้งศนูยขาว
กรอง 
4.รอยละความสําเร็จ
ของการสงขอมูลการ
เตือนภยั 

 

3.การพัฒนาระบบตอบ
โตภาวะฉุกเฉนิ 
 

เกิดเครือขายในการ
ตอบโตภาวะฉกุเฉิน
รวมกัน 
 

1.SRRT อําเภอได
มาตรฐาน 
2.การพัฒนาภาคี
เครือขาย 
3.จัดตั้งศูนยตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน 
4.รอยละ อปท 
สนับสนุนการเฝาระวัง 
5.รอยละจังหวดั
ดําเนินการไดตาม
มาตรฐานระบบเฝา
ระวังโรค 
6.การเตรียมทมี 
SRRT/PHER  
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4.การพัฒนาการสื่อสาร
สาธารณะ 
 

ประชาชนมีความรูและ
พฤติกรรมปองกัน
ตนเองที่ถูกตอง 

1.ระดับความสําเร็จใน
การถายทอดความรูให
ประชาชนมีพฤติกรรม
เฝาระวัง 
2.การจัดทําสญัญนิยม 
3.รอยละประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารปองกัน
โรค 

 

5.การพัฒนาหลักสูตร
การฝกอบรม 
 

มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ จํานวนหลักสตูรผาน
เกณฑพัฒนา 
 

 

6.การพัฒนางานวิจยั  พัฒนาและเผยแพร
ความรูทางวิชาการ 

1.จํานวนผลงาน
วิชาการไดเผยแพร 
2.โครงการวิจยัที่
ดําเนินการเสร็จ 
3.ผลงานมีการนําเสนอ
ในที่ประชุม/ตพีิมพ
ระดับภาค/ชาติ 
4.โครงการวิจยัที่
ดําเนินการรวมกับ
เครือขาย 
5.จัดทําขอเสนอแนะ
ดานวิชาการทีน่ําไปเปน
นโยบาย 
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7. การพัฒนาองคกร หนวยงานดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.ความโปรงใส 
-การพิจารณาความดี
ความชอบ 
-การจัดซื้อจดัจางโดย
สอบ/ประกวดราคา 
2.รอยละอัตราการ
เบิกจายงบประมาณ 
3.ระดับความสําเร็จ 
PMQA 
4.ระดับความสําเร็จ KM 
5. รอยละความพึงพอใจ
ผูรับบริการศูนยสาธิต 
6.มาตรฐานระบบ
คุณภาพทั้งหมดผาน
เกณฑ 
7.แผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 
8.ความพึงพอใจตอ
บรรยากาศการทํางาน
ในกลุม 
9.คุณภาพระบบ
สารสนเทศ 
10จํานวนโครงการขอ
ทุนจากแหลงทุน
โดยตรง 
11.รอยละโครงการกลุม
โรคที่บรรลุ
วัตถุประสงค 
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หมวด 3: การใหความสําคญักับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.1 ความรูเก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
ก. ความรูเก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

(1) วิธีการกําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 
วิธีการกําหนดหรือจําแนกกลุม ผลการจําแนกกลุม 

 กลุมผูรับบริการ   
กําหนดหรือจาํแนกประเภทตามหนวยงานที่
สังกัด 
      

กลุมผูรับบริการ มี 3 กลุม  ไดแก 
 1. ประชาชน 
 2.หนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขไดแก สสจ. 
สสอ. สอ. รพศ. รพท. รพช. สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
 3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสยี   
กําหนดหรือจาํแนกประเภทตามหนวยงานที่
สังกัด  
      

 กลุมมีสวนไดสวนเสีย  มี 4 กลุม    ไดแก 
1. สํานักงบประมาณ/กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 
2. กรมบัญชีกลาง /กองคลัง กรมควบคุมโรค /คลัง
จังหวดันครราชสีมา 
3.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / 
ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค 
4.กรมควบคุมโรค /กรมอื่นๆในกระทรวงสาธารณสุข  

 
- การคํานึงถึงผูรับบริการที่พึงมีในอนาคต  

วิธีการพิจารณาผูรับบริการทีพ่ึงมีในอนาคต ผูรับบริการทีค่าดวาจะมีในอนาคต 
-พิจารณาจากแนวโนมของปญหาที่อาจทาํใหตอง
มาเกี่ยวของกนั  
-พิจารณาจากบทบาท หนาที่ ภารกิจในปจจุบัน 

-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
-สถานศึกษา 
-ส่ือมวลชนแขนงตางๆ 

 
(2) การรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวังหลัก ๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
แตละกลุม 
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กลุม วิธีการในการรับฟงและเรียนรู
ความตองการและความ

คาดหวังหลักๆ  
(ใหระบุเหตุผลในการเลือก

วิธีการนั้น ๆ ดวย) 

ความถี่  
(ในการรับฟงและ

เรียนรูความตองการ) 

ขอมูลท่ีไดรับ 
จากการรับฟงฯ 

 

กลุมผูรับบริการ 
ประชาชน -ทําการสํารวจความพึงพอใจ

ของประชาชน ในการมารับ
บริการที่ศูนยสาธิตบริการ 
-ศูนยรับขอรองเรียนและ
ขอเสนอแนะทางWebsiteและ
ตูรับรองเรียนที่ศูนยสาธิต
บริการ/หนวยงานในสังกดั -
ทุกวัน 

1 คร้ัง/ป 
 
 

 

หนวยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุข
ไดแก สสจ. สสอ. 
สอ. รพศ. รพท. รพช. 
 

-ประชุมประสานแผน 
-สํารวจความตองการ 
-ออกเยีย่มหนวยงาน 
-ศูนยรับขอรองเรียนและ
ขอเสนอแนะทางWebsite 
(เปนการสํารวจที่ผสมผสาน
ไปกับการทํางาน) 

  

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไดแก 
เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล 

-ประชุมประสานงาน 
-สํารวจความตองการ 
-ออกเยีย่มหนวยงาน 
-ศูนยรับขอรองเรียนและ
ขอเสนอแนะทางWebsite 
-จัดตลาดนดัความรูเครือขาย
ระดับตําบล 

  

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
1. สํานักงบประ 
มาณ/กองแผนงาน 

-ประชุมประสานงาน 
-หนังสือราชการ 
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กรมควบคุมโรค 
2. กรมบัญชีกลาง /
กองคลัง กรมควบคุม
โรค /คลังจังหวัด
นครราชสีมา 
3.สํานักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาระ 
บบราชการ / ก.พ.ร. 
กรมควบคุมโรค 
4.กรมควบคุมโรค /
กรมอื่นๆในกระ 
ทรวงสาธารณสุข 
     - การนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนปฏิบัติงาน และการปรบัปรุงกระบวนการ 

ขอมูลท่ีไดจากการรับฟงฯ 
การนําขอมูลมาใชในการวางแผนปฏิบตัิงาน 
ปรับปรงุกระบวนการ และพัฒนาบริการ

ใหม ๆ 
-บุคลากรที่เกีย่วของของหนวยงานยัง
ไมเขาใจระบบ E-Budgeting  ทําใหไม
ตอบสนองตอภาพรวมการเบิกจายของ
กรมควบคุมโรค 
 
-ระบบการเปดตูรับขอรองเรียนและ
ขอเสนอแนะยงัไมทันเวลาในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 

-สงบุคลากรที่เกี่ยวของไปอบรมการใช 
E-Budgeting  กับกองแผนงาน กรมควบคุม
โรค 
-พัฒนาระบบITใหสนองตอระบบ E-
Budgeting   
- แตงตั้งกรรมการเปดตูรับรองเรียนและ
เวลาที่เปด  
 

 
(3)วิธีการในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรูความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
วิธีการรับฟง 
และเรียนรู 

วิธีการทบทวนและ
ปรับปรงุ 

ความถี่ในการทบทวน ผลการทบทวน 
และแผนปรับปรุง  

(ถามี) 
ผานชองทางWeb board ผูรับผิดชอบตรวจสอบ ทุกวันใหคําตอบภายใน  
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และประสานผูเกี่ยวของ
ในการการใหคําตอบ 

8-12 ชม. 

สอบถามความพึงพอใจ
จากประชาชน 
 

-แบบสอบถาม 
-การสอบถาม
ผูรับบริการที่ศูนยสาธิต
บริการเปนรายบุคคล 

1คร้ัง/ป  
-ทุกวนั 

วางแผนปรับปรุงตาม
ปญหาขอเสนอแนะ 

การเขารวมประชุม
ประจําเดือน 
 
 
ประสานแผนกับ
จังหวดัตางๆ 
 

รวมประชุมประจําเดือน 
 
 
 
ประชุมประสานแผน 

12 คร้ัง/ป  
 
 
 
1 คร้ัง/ป 

ผูประสานสรุปผลเสนอ
ผอ. ผานกลุมงาน สว. 
จากนั้น ผอ.จะแจง
ผูรับผิดชอบ 
กรมคร. ,สคร.,สสจ. ได
แผนงาน การดําเนินงาน
ที่เปนแนวทางเดียวกัน 

-การนิเทศ ติดตาม
ผูตรวจราชการ
กระทรวงฯ 
 
-นิเทศติดตามงานของ
กลุมงานตางๆ 

จากผลการนิเทศ 2 คร้ัง/ป  
 
 
 
อยางนอย 1 คร้ัง/ป 

ไดขอเสนอแนะในการ 
แกไขปญหาของการ
ดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรค 
-เกิดสัมพนัธภาพที่ดี
ระหวางผูรับการนิเทศ
และผูนิเทศ 
-รวมกนัแกไขปญหาให
เหมาะสมกับบริบทใน
แตละพื้นที ่ อยางทัน
เหตุการณ 

การประชุมเครือขายฯ
เชน  เครือขายเอดส  
เครือขายเยาวชน  
เครือขายสี่อมวลชน 

ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็และ
ประสบการณในการ
ทํางาน 

อยางนอย 1 คร้ัง/ป มีการชวยเหลือระหวาง
เครือขาย 
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3.2 ความสมัพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ก. การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(4) วิธีการในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อตอบ สนอง
ความคาดหวังและสรางความประทับใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

กลุมผูรับบริการ วิธีการสรางความสัมพันธ 
1. ประชาชน 
 
 
 
 
2. หนวยงานภายในหนวยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข
ไดแก สสจไดแก สสจ. . สสอสสอ. . สอสอ. . 
รพศรพศ. . รพทรพท. . รพชรพช.. 
 
 
3. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

-สรางปฏิสัมพันธ ใหบริการดวยความเปนกันเอง สะดวกรวดเรว็ มีต 
รับฟงความคิดเห็น 
-มีการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ (แบบสอบถาม+ สอบถาม
ผูรับบริการเปนรายบุคคล) 
 
-เชิญเขารวมประชุม /เสนอความคิดเห็น /วพิากษ ทั้งแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการ  
-รายงานประจาํป  วารสาร  จดหมายขาว   
- การทํางานรวมกันในโครงการตางๆ 
- ดูงานรวมกนั 
 
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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กลุมผูรับบริการ วิธีการสรางความสัมพันธ 
กลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย 
1. สํานักงบประ 
มาณ/กองแผนงาน 
กรมควบคุมโรค 
2. กรมบัญชีกลาง /
กองคลัง กรมควบคุม
โรค /คลังจังหวัด
นครราชสีมา 
3.สํานักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาระ 
บบราชการ / ก.พ.ร. 
กรมควบคุมโรค 
4.กรมควบคุมโรค /
กรมอื่นๆในกระ 
ทรวงสาธารณสุข 
5.สํานักงานสํานักงาน
หลักประกนัสุขภาพหลักประกนัสุขภาพ
แหงชาติแหงชาต ิ

 
 
- รวมประชุม  อบรม 
-ผานผูบริหารในการประชุมกรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รวมทีมประเมินผลงานปองกันควบคุมโรค 

 
(5) วิธีการที่ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถติดตอขอขอมูล ขอรับบริการ หรือ
รองเรียน และแนวทางในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรและการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค 
ในการตดิตอกับ
สวนราชการ 

วิธีการติดตอของ
ผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 
 

แนวทางในการกําหนด 
วิธีปฏิบัตขิองบุคลากร 

การทําใหม่ันใจไดวา
บุคลากรที่เก่ียวของ
ทุกคนไดปฏิบตัิตาม
วิธีปฏิบัติท่ีกําหนด 

ขอขอมูล  
 

1. ทําหนังสือราชการ 
2. โทรศัพท โทรสาร 
3. ติดตอโดยตรง 
4. Web site, Web board 

-ขอรับบริการไดในเวลา
ราชการ 
 
- สามารถติดตอไดตลอด 

-สคร.5 ไดกําหนด
ผูรับผิดชอบดาน
ขอมูล และมีการ 
Update ขอมูลทุก
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5. ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน   
6. ส่ืออิเลคทรอนิกส 

24 ชม. เดือน  
-มีผูรับผิดชอบรับ
โทรศัพทตลอด 24
ชม. 
-มีส่ือตนแบบใน
ปริมาณที่เพียงพอ
พรอมใหบริการเสมอ 

ขอรับบริการ 
-ดานวิชาการ 
 
 
 
-ดานการรักษา 
 

 
1.ทําหนังสือราชการ  
2.ประสานงานกับ
ผูรับผิดชอบโดยตรง (ใน
กรณีเรงดวน) 
1.เปดใหการรักษาในวนั 
และเวลาราชการ และคลินิก
นอกเวลา (ศูนยสาธิต
บริการ) 
2.ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 

 
-มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ  
 
 
 
-มีผูรับผิดชอบในการ
ใหบริการ ประจําคลินิก
บริการ 

 
-ดูจากผลการประเมิน  
-ดูจากผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู
มารับบริการ 
 
- มีสมุดบันทึกการให
คําปรึกษา 

ขอรองเรียน 
 

1. ตูรับขอรองเรียน 
2. Web board 

-มีคณะกรรมการเปดตูรับ
ฟงความคิดเหน็ทุกวนั 
เพื่อตรวจดูขอรองเรียน 

มีคณะกรรมการฯ 

(6) กระบวนการจัดการขอรองเรียน 
กระบวนการจัดการขอรองเรยีน ตัง้แตไดรับเรื่องรองเรียนจนถึงการแกไขปญหาขอรองเรียน 

กรณีทุจริต ประพฤติไมชอบ 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนอยางเปนลายลักษณอักษร 
2.เมื่อมีขอรองเรียน คณะกรรมการฯ จะทําการตรวจสอบหาขอเท็จจริง โดยสืบขอเท็จจริงจากผูม ี
สวนเกีย่วของ และแจงไปยังศูนยประสานราชการใสสะอาดของกรมควบคุมโรคดวย 

   3.เมื่อตรวจสอบหาขอเท็จจริงไดแลว นําผลที่ไดเสนอใหกับผูบังคับบญัชา เพื่อพิจารณาดําเนนิการ  
   และใหไดรับการแกไขอยางทันทวงทีตอไป 
   4.เมื่อพบวามีการกระทําความผิดจริง จึงกําหนดบทลงโทษตามแตกรณี เชน ตักเตอืน ภาคฑณัฑ ตัด
เงินเดือน และบทลงโทษทางวินยัอ่ืนๆ 
    5.แจงผลการดําเนินการไปยังผูรองเรียน ภายในระยะเวลา 30 วัน  
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(7)การสรางความสัมพันธกบัผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
วิธีการสราง

ความสัมพันธ และ
วิธีการติดตอ 

วิธีการทบทวน ความถี่ในการทบทวน ผลการทบทวน 
และแผนปรับปรุง  

(ถามี) 
ตูรับฟงความคดิเห็น 
 

ดูจากขอมูลรองเรียน
และความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสยี 

ทุกวัน  

โทรศัพท โทรสาร    
E-mail, Internet, 
Intranet, Web board 

ดูจากขอมูลรองเรียน
และความคาดหวังของ 
ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย 

ทุกวัน  

การประชุมตางๆ แบบสอบถาม ทุกครั้งที่มีการเขารวม
ประชุม  

 

 
ข. การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(8)การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
กลุม วิธีการวัด 

ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ  
และวิธีการที่จะสรางความมัน่ใจ
วาไดขอมูลท่ีไดรับจากการวัด
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

วิธีการนําผลการวัดไป
ปรับปรงุการ
ดําเนินการของ 
สวนราชการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดําเนินการของ 
สวนราชการ 

กลุมผูรับบริการ 
-ประชาชน 
 
-สสจ.,รพช. 
 
-องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

จากแบบสอบถาม และคําบอก
เลาของผูรับบริการ 
-แบบสอบถาม 
-การนิเทศติดตาม  ประเมินผล 
-แบบสอบถาม 

นําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุง 
 
 
นําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุง 

อยูระหวางการ
ปรับปรุง 
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลุมผูมีสวนได
สวนเสีย 
1. สํานักงบประ 
มาณ/กอง
แผนงาน กรม
ควบคุมโรค 
2. 
กรมบัญชีกลาง /
กองคลัง กรม
ควบคุมโรค /
คลังจังหวัด
นครราชสีมา 
3.สํานักงานคณะ 
กรรมการพัฒนา
ระ บบราชการ / 
ก.พ.ร. กรม
ควบคุมโรค 
4.กรมควบคุม
โรค /กรมอื่นๆ
ในกระ ทรวง
สาธารณสุข 
5.สํานักงานสํานักงาน
หลักประกนัหลักประกนั
สุขภาพแหงชาติสุขภาพแหงชาติ 

- จากการประชุม นําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุง 

 

 (9) วิธีการในการติดตามในเรื่องคุณภาพการบริการเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับอยางทันทวงที
และนําไปใชดําเนินการ 
วิธีการในการติดตามเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับอยางทันทวงทีและนําไปใชในการดาํเนินการ 
1.ติดตามจากรายงานประจําเดือน /รายไตรมาส 
2.จากการติดตามการนิเทศงาน ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
3.ติดตามจากWeb board และแจงกลับภายใน 8-12 ชม. 
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4.ติดตามทางโทรศัพท โทรสาร กับลูกคา 
  

(10) วิธีการในการหาขอมูลและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบในดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

องคกรท่ีนํามา
เปรียบเทียบ 

วิธีการหาขอมูล วิธีการใชขอมูล ผลการเปรียบเทียบขอมูล 

(ยังไมได
ดําเนินการ) 

   

 
(11) สวนราชการทําดังนี้เพื่อใหวิธีการในการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

วิธีการวัดความ 
พึงพอใจ 

วิธีการทบทวน ความถี่ในการทบทวน ผลการทบทวน 
และแผนปรับปรุง  

(ถามี) 
 
(ยังไมไดดําเนนิการ) 
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หมวด 4: การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

4.1 การวัด การวิเคราะหผลการดําเนินการของสวนราชการ 

ก. การวัดผลการดาํเนินการ 
 

(1) วิธีการในการเลือกและรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน  
 เพ่ือใชนการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินการของสวนราชการโดยรวม  
 
คําตอบ 

           สคร.5 มีวิธีการในการเลือกและรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ใชในการตดิตามผลการปฏิบัตงิาน และผลการดําเนินการของสวนราชการโดยรวม โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก 
และภารกิจรอง (สนับสนุน) ของหนวยงาน ดงันี้  
 

วิธีเลือกขอมูลและสารสนเทศ วิธกีารรวบรวมขอมูล 
และสารสนเทศ 

ความถี่ในการทบทวน
ขอมูลและสารสนเทศ

 
1. ขอมูลสนับสนุนภารกิจหลัก 
    - การวัดผลการดําเนินงาน โดย 

1) ทบทวนผลการดําเนินงานในปทีผ่าน
มา และกําหนดผลการดําเนินงานที่คาดหวัง 
จากประเด็นยุทธศาสตร 

2) การเลือกขอมูลกําหนดขอบเขตของ
ขอมูลใหชดัเจนที่จะใชในการปฏิบัติงานที่
สามารถตอบตัวชี้วัด เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

3) กําหนดตวัชีว้ัดทีส่ําคัญของหนวยงาน
(DSC, BSC) หลังจากนั้น ไดนําเครื่องมือ
ทางการบริหาร คือ Balance Scorecard 
(BSC)  มาแปลงยุทธศาสตรเปน แผนปฏิบัติ
การ ซึ่งในแตละเปาประสงคจะมีตัวชีว้ัดที่
สามารถวดัผลสําเร็จของเปาประสงคในแตละ
มุมมองได 

4) การวิเคราะหผลการดําเนินงานของ 
สคร.5 มีการเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน
กับหนวยงานอืน่ ๆ เพ่ือการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ทัง้นี้มีการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับหนวยงานอื่น ๆ เพ่ือการ
ปรับปรุง 

5) มีการประเมินผลทั้งตามตัวชี้วัดและ
เปาหมายที่กําหนดโดยมีพ้ืนฐานจากการ
วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานที่ถูกตองตรง
ตามความเปนจริง และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดัทุก 6, 9 และ 12 
เดือน 

6) มีกระบวนการนําเสนอขอมูลขาวสาร
เพ่ือการตัดสินใจตอผูบริหารของ สคร.5 และ
กรมควบคุมโรค ในหลายชองทาง เชน 
นําเสนอโดยตรงและทันทีเม่ือมีการวิเคราะห
เสร็จ นําเสนอในรูปแบบของบนัทึก/หนังสือ
ราชการ  เอกสารรูปเลม Web site ทั้งใน
Internet ของ สคร.5 การนําเสนอในวาระการ
ประชุมของ สคร.5 และกรมควบคุมโรคในแต
ละเดือนและรายไตรมาส 

 
 
 

 

 
 
1) โดยผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจากกลุมโรค/
กลุมงาน คณะกรรมการ P.S.O.1101 
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3) การกําหนดน้ําหนักของเกณฑ
มาตรฐาน 
4) ประเมินลักษณะการดําเนนิงานกอน
พัฒนาระบบมาตรฐาน 
5) กําหนดตวัชีว้ัดและวิธีคดิคะแนน 
6) จัดทําแผนกจิกรรมโครงการยกระดับ
ขอมูล 
7) ดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ
ยกระดับ 
8) ประเมินลักษณะการดําเนนิงาน
ภายหลังการพฒันามาตรฐาน 
9) จัดทําเอกสารใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติในองคกรและรับการประเมิน 

 
นอกจากนี้ขอมูลที่ใชในการตดิตาม

ผลการดําเนินงานมีการจดัทาํแบบ
ระเบียน และแบบรายงานตางๆ เพ่ือใชใน
การติดตามการดําเนินงาน ไดแก   

- รายงานสถานการณโรคเรงดวนและ
ที่เปนปญหา  

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล SSR: Self Study Report  

- แบบรายงานผลระดับทีมงาน SAR: 
Self Assessment Report     

- แบบรายงานความกาวหนาของ
ทีมงาน Progress report 

- แบบรายงานการใชจายงบประมาณ  
- แบบรายงานสงป.  
- แบบรายงานผลงานตามตวัชี้วัดที่

รับผดิชอบ เปนตน 
     

ซึ่งแบบรายงานดังกลาวมีการสือ่สาร
ในแนวทางปฏบัิติ และกําหนดเวลาการ
จัดสงใหตรงตามกําหนด 
 
  

 
 
1) ปละ 1 ครั้ง 
2) ทุกรายไตรมาส ปละ 
4 ครั้ง 
3) ทุก 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน 
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วิธีเลือกขอมูลและสารสนเทศ วิธกีารรวบรวมขอมูล 
และสารสนเทศ 

ความถี่ในการทบทวน
ขอมูลและสารสนเทศ

   - ขอมูล เก่ียวกับงานการศึกษาวิจัย  
 
 

- ขอมูลการทอดองคความรู 
 
 
 
 
 
  

- ขอมูลการเฝาระวังการควบคมุโรค 
 
 
 
2. ขอมูลสนับสนุนภารกิจรอง 
ประกอบดวย ขอมูลทีส่นับสนนุภารกิจหลักให
บรรลุวสิยัทศัน พันธกิจ และเปาหมาย ไดแก 
ขอมูลการขอสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ / 
อุปกรณ / ครุภณัฑ ขอมูลบุคลากรโดยมีการ
จัดเก็บขอมูลตาม กพ. เปนตน 

- ผลงานวิจยัของ สคร.5, เอกสาร
งานวิจัยของหนวยงานตางๆ, Web site,
หองสมุด, เอกสารวิชาการ 
- ประชุม/สัมมนา ทั้งในและตางประเทศ
เอกสารรายงานผลการศึกษาวจิัยประจําป 
วารสารวชิาการ, หองสมดุของสํานักงาน,  
Web site, จัดเวที Show & Share,
ประชุมผูบริหาร, หนังสือเวียน, บันทึกสง
เอกสาร, Web board, Web blog, E-
mail, KM, ตูรับขอรองเรียน 
- รายงาน 506, รายงานการเฝาระวังโรค
เรงดวน, รายงานสถานการณโรค, Web 
site  
 
- รายงานการตดิตามผลการดาํเนินงาน
และงบประมาณ  
- รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- รายงานการสาํรวจวสัดุ ครภุณัฑ
ประจําป 
       

สคร.5 ผานการประเมินระบบงาน
P.S.O.1101: ระบบขอมูล จาก
คณะกรรมการประเมินภายใน กรมควบคุม
โรค และจากหนวยงานภายนอก เม่ือ
ปงบประมาณ 2549 นอกจากนี้ สคร.5  มี
วิธีการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้มา
สนับสนุนการตดัสินใจของผูบริหารและ
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 
 

 

 
 

วิธกีารใชขอมลูและสารสนเทศเหลาน้ีมาสนับสนุนการตัดสินใจในสวนราชการ 
และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

 
สคร.5 มีวิธีการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้มาสนับสนุนการตดัสินใจในสวนราชการโดย 
 
1. มีการนําระบบอิเล็กโทรนิกส และโปรแกรมสําเร็จรูป มาใชในการจัดเก็บขอมูล เชน 

               1.1 โปรแกรม UCHA มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโรคที่เปนปญหาในพื้นที่ ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูล
ไดถึงระดับหมูบาน ซึ่งใชในการพิจารณาสนบัสนุนดานวิชาการในการควบคุมและปองกันโรค เพ่ือมิใหแพรระบาดใน
พ้ืนที่ทีมี่อัตราปวยสูงไดอยางทันทวงที และสนับสนุนการตดัสินใจการดําเนินงานใหกับจงัหวัดในเขตรับผิดชอบอีก
ดวย  
               1.2 มีการใชระบบ GFMIS ในการแสดงผลการใชงบประมาณจําแนกรายโครงการตามผลผลติ กิจกรรม
หลัก และประเภทงบประมาณเปนรายเดือนและรายสัปดาห โดยผูทีร่ับผิดชอบและผูบริหารสามารถ Log  in เพ่ือ
ตรวจสอบขอมลูได  

2. มีการจัดทําขอมูลสถานการณโรคที่ผานการวเิคราะหแลวในรูปแบบ Electronic file และเผยแพรขอมูลผาน 
Web site ของ สคร.5 สําหรับผูบรหิารทุกระดบัทั้งในและนอกหนวยงานใชสนับสนุนการตดัสินใจ ในรูปแบบ 
Executive Summary  

3. จากรายงานผลการดําเนินการในการปรับกลยทุธ โดยมีการวางระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม ตามเปาหมายตัวชีว้ัด BSC: Balance Scorecard และตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ กพร./ Bureau Scorecard และ PMQA: Public Management Quality Award ทั้ง
ตามแบบ SAR: Self Assessment Report และรายงานตามแบบรายงานความกาวหนา (Progress Report)  
ดานงบประมาณทุกรายไตรมาส และรายงานการควบคุมความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กําหนด  

 
 



 

 

- 69 -

(2) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มาสนับสนุนการ   
ตัดสินใจในสวนราชการ และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

 

วิธกีารเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบมาสนับสนุนการตดัสินใจในสวนราชการ 
และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

 
สคร. 5 มีวิธีการเลือกขอมูล และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการตัดสินใจในสวนราชการ ดังนี ้

1. สถติิผลการดําเนินงานในปทีผ่านมา เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปปจจุบัน 
2. ผลการดําเนินงานตาม Department Scorecard, Balance Scorecard, PMQA เพ่ือเปรียบเทียบระหวาง

กรมควบคุมโรคกับสวนราชการอื่นๆ  
3. ผลการนาํเสนอผลงานวชิาการ เปรียบเทียบระหวางสาํนักงานปองกันควบคุมโรคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมวิชาการระดับภาค เพ่ือเปรียบเทยีบระหวางหนวยงานทีมี่ภารกิจ
คลายคลึงกัน 

 
นอกจากนี้ผลการดําเนินงานดงักลาวนําไปสูการูปแบบการดําเนินงานที่ไดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานใหดี

ยิ่งข้ึน อาทิเชน  
(1) การพัฒนาระบบขอมูล P.S.O: 1101 การพัฒนาโปรแกรมการเฝาระวังทางระบาดวิทยา (UCHA) 
(2) การพัฒนาระบบ E-Learning ในการสอนงานดานสารสนเทศผาน Web site สคร.5 
(3) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS: Geographical Information System) ทาํใหสามารถทราบ

ลักษณะทางประชากรศาสตรในพื้นที่ มาประยกุตใชในการวิเคราะหสภาพปญหา ความรุนแรงของโรคในพืน้ที่ได
อยางเปนระบบและชดัเจน สนบัสนุนการตัดสนิใจของผูบริหารในการสนับสนุนผูมีสวนไดสวนเสีย และเครอืขายงาน
ควบคุมโรคในพ้ืนที่ไดอยางมปีระสทิธิภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร ในการประยุกตใช
ขอมูลในการวางแผนและแกไขปญหาในพื้นที ่ 
 
 

(3) วิธีการในการทาํใหระบบการวดัผลการดาํเนินการเหมาะสม ทันสมัย และมคีวามไวในการบงชี ้
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไมไดคาดการณทั้งจากภายในและภายนอก 

 

วิธกีารในการทําใหระบบการ
วัดผลการดาํเนินการเหมาะสม 

และทันสมัยอยูเสมอ 

วิธกีารในการทําใหระบบการ
วัดผลการดาํเนินการมีความไวใน
การบงช้ีถึงการเปลี่ยนแปลง 

ความถี่ในการ
ทบทวน 

ผลการทบทวน
(ถามี) 

1. ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและ
เกณฑที่ใชในระบบการวัดผล
การดําเนินงานทุกป 

2. พัฒนาระบบการรายงาน
ขอมูล และฐานขอมูลผลการ
ดําเนินงาน โดยใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

3. มอบหมายหนาที่ความ
รับผดิชอบในการจัดเก็บ/
รวบรวมและรายงานขอมูล
ใหกับบุคลากรในหนวยงาน
อยางชัดเจน   

4. กําหนดตารางเวลาการจดัเก็บ
และรวบรวมขอมูลจากทุก
กลุมงานทุกไตรมาส   

5. ติดตามและประเมินผลการนาํ
มาตรฐานและหลักเกณฑที่ได
กําหนดขึ้นไปปฏิบัตทิุก
ไตรมาส   

 

- มีการหา software ใหมๆ มาใช 
- มีการพัฒนาระบบงานที่ชวยในการ
รายงานผลการดําเนินงานมีความ
ไวในการบงชีถ้งึการเปลี่ยนแปลง 
โดยนําโปรแกรม UCHA ซึ่งพัฒนา
โดยนายแพทยทวทีอง กออนันต
กูล มาใชเปนฐานขอมูลโรคที่เปน
ปญหาในพื้นที่  โดยใชรวมกับการ
รายงานผลการดําเนินงาน ทําให
สามารถวดัและแสดงประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลการดําเนินงานได
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
ผูบรหิารและผูปฏิบัตสิามารถเห็น
ความแตกตาง และความรุนแรง
ของปญหาในแตละพ้ืนที่ไดอยาง
ชัดเจน สงผลตอการจัดลาํดับ
ความสําคญัและตอบสนองตอ
ปญหาและสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว  

- พัฒนาระบบ GIS โดยใช
ฐานขอมูลเดียวกันกับโปรแกรม 
UCHA เพ่ือใหเห็นขอมูลพ้ืนทีท่ี่
เกิดปญหา สาํหรับใชในการวาง
แผนการดําเนินงานไดอยางมี
ประสทิธิภาพมากขึ้น 

 

- เดือนละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สคร.5 มีวิธีทําให
การวัดผลการ
ดําเนินการมีความ
ไวในการบงชีถ้งึ
การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ
โรค โดยใช
ขอมูลดังกลาว
รวมกับรายงาน
สถานการณโรค
จากโปรแกรม 
UCHA และระบบ
ขอมูลเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยา
ของ สคร.5 
สถานการณโรค
เรงดวน 
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ข. การวิเคราะหผลการดําเนินการ 
 

(4)     เรื่องที่นําผลการวิเคราะหมาใชในการทบทวนผลการดําเนินการและนําไปใชในการวางแผนเชิง 
  ยุทธศาสตร  
 

เรื่องที่นํามาวิเคราะห วิธทีี่ใชในการวิเคราะห 
ผลที่ไดจากการวิเคราะหและการนาํมา 
ใชในการทบทวนผลการดาํเนินการ 
และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

1. ผลการบรรลุคาเปาหมาย
การดําเนินงานตามตัวชี้วดั
ความสําเร็จ 

 
2. ผลการพฒันาองคความรู

และเทคโนโลยดีานปองกัน
ควบคุมโรค  

3. ผลการใชจายงบประมาณ
และเงินบํารุงตามแผนปฏิบัติ
การของหนวยงานในแตละ
เดือน 

4. ผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุมงาน/
กลุมโรค/ฝายตางๆ     

- คํานวณผลการบรรลคุา
เปาหมายตามตวัชี้วัด
ความสําเร็จตามเกณฑที่
กําหนด 

- รายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน 

 
- รายงานทางการเงิน  
- รอยละของงบประมาณที่
ประหยัด 

 
- รายงานการบรหิารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งจะมีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของทุกกลุมงาน/กลุมโรค 

    สคร.5 มีการนําผลการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศผลการดําเนินงานมาใชทบทวน
วางแผนการดาํเนินงานและนําเสนอในที่
ประชุมผูบริหารทุก 2 เดือน รายงานการ
ติดตามผลการดําเนินงาน 6 เดือน, 9 เดือน 
และ 12 เดือน และรายงานการใชจาย
งบประมาณรายไตรมาส เพ่ือเปดโอกาสให
ผูบรหิาร นักวชิาการและผูปฏบัิติที่เก่ียวของ
มีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นในการ
นําเสนอผลงานและแนวทางการนําขอมูล 
และสารสนเทศที่ไดรับไปใชประโยชนใน
การวางแผนและหรือปรับปรุงยทุธศาสตร 
กลยุทธการดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของ  
 

 
(5) วิธีการในการสือ่สารใหผูปฎิบัติงานในทุกระดบัไดรับทราบถงึ ผลการวิเคราะห เพ่ือใชเปน  
 ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิผล  

 

 

4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู 
 
ก. ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ  
 

(6) วิธีการในการทาํใหขอมูลและสารสนเทศที่ตองการมีความพรอมใชงาน และทําใหบุคลากร ผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศดังกลาว  

 
วิธกีารทีท่าํใหขอมูลและสารสนเทศมี

ความพรอมในการใชงาน วิธกีารทีท่าํใหผูใชเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ 

ผูใช วิธกีารเขาถงึ  
สคร.5 ดําเนินการจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) 
เพ่ือสนับสนุนใหขอมูลและสารสนเทศมคีวาม
พรอมใชงานและขยายชองทางในการเขาถึง
ขอมูลใหครอบคลุมกลุมบุคลากร ผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอ่ืน ๆ ที่
ปฏิบัติงานเก่ียวของกัน โดยแบงเปน 2 สวน 
คือ ระบบที่ใชในการทํางานและอุปกรณภายใน
หนวยงาน 

1. บุคลากร 
 

- Web site, Web board, Web blog 
ที่ www.dpck5.com หรือ 
dpc5.ddc.moph.go.th   

- ระบบ LAN, Wireless LAN, Intranet
- E-mail 
- โทรศัพท โทรสาร 
- ตูรับฟงความคดิเห็น 
- จดหมายขาว  
- วารสารวชิาการ  

กลุมบคุคลทีต่องการสื่อสารใหรบัทราบ วิธกีารส่ือสาร 

สคร.5 มีวิธีการสื่อสารใหผูปฏบัิติงานในทุก
ระดับรับทราบถงึผลการวิเคราะห เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการตดิสินใจ ดังนี้  

- การประชุม, อบรม, สัมมนา 
- หนังสือราชการ  
- บอรดประชาสัมพันธ 
- Web blog  
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
- E – mail 
- E – book  
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วิธกีารทีท่าํใหขอมูลและสารสนเทศมี
ความพรอมในการใชงาน วิธกีารทีท่าํใหผูใชเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ 

ผูใช วิธกีารเขาถงึ 

2. ผูรับบริการ (ลูกคา)
 

- Web site, Web board, Web blog 
ที่ www.dpck5.com หรือ 
dpc5.ddc.moph.go.th   

- E-mail 
- โทรศัพท โทรสาร 
- ตูรับฟงความคดิเห็น 
- จดหมายขาว  
- วารสารวชิาการ  
 

3. ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(หนวยงาน
เครือขายฯ) 

 

- Web site, Web board, Web blog 
ที่ www.dpck5.com หรือ 
dpc5.ddc.moph.go.th   

- E-mail 
- โทรศัพท โทรสาร 
- ตูรับฟงความคดิเห็น 
- จดหมายขาว  
- วารสารวชิาการ  
 

 
 
(1) ระบบในการทํางาน 

1.1 สคร.5 มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงาน โดยใชแผนแมบท
ดานสารสนเทศ เปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน มีคณะกรรมการดําเนินงานดาน
ระบบขอมูล (P.S.O.1101) เพ่ือพัฒนาระบบ
ขอมูลของสํานกังาน มีโครงสรางบุคลากร
ดานงานสารสนเทศที่มีบทบาทหนาที่
รับผดิชอบชัดเจน 

1.2 สคร.5 ไดจัดทาํเว็บไซตของ
สํานักงาน และจดทะเบียน Domain name 
เว็บไซต คือ www.dpck5.com คาบริการปละ 
450 บาท และที่กรมควบคุมโรคจดทะเบียน
เว็บไซต ใหคือ dpc5.ddc.moph.go.th  
       1.3 ขอมูลที่เผยแพรทัว่ไปจะอยูใน 
Internet โดยกรมควบคุมโรคมีการเชา
สัญญาณระบบเครือขายของ กสท. ให (วงจร
เชา Leased Line ความเรว็ 512/256 MB.) 
ใชเปนชองทางในการเขา– ออก Internet 
ภายในหนวยงาน ใชงานรวมกับ Web server 
ภายในหนวยงาน เพ่ือใหผูใชภายนอก
สามารถเขาถึงขอมูลภายในเวบ็ไซตไดตาม
สิทธ์ิการเขาถึงขอมูล มีการจัดทําเว็บไซต 
เว็บบล็อก กระดานขาว เผยแพรขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานไดอยางรวดเร็ว 
และเชาเหมาสญัญาณ Internet รายเดือน
ของ TT&T (ADSL ความเร็วสงู 256/128 
MB.) ซึ่งไดตดิตั้งใหหนวยงานที่อยูนอก
อาคารสคร.5 เพ่ือสําหรับใชงาน Internet ใน
การติดตอสื่อสาร เขาถึงขอมลูสารสนเทศ 
และแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ ระหวาง
หนวยงานดวยกัน 

1.4 ขอมูลเฉพาะ จะเผยแพรสาํหรับ
บุคลากรภายในสํานักงาน ผานระบบ 
Intranet โดยสามารถ Login เขาใชงาน
ขอมูลสารสนเทศไดเฉพาะผูมีสทิธ์ิในการ
เขาถึง (Password) เทานั้น ไดแก ระบบ
ฐานขอมูลโรค (Database) และระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (E-office) เชน ระบบจอง
หองประชมุ 
 
(2) อปุกรณภายในหนวยงาน  

มีคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เพียงพอ มี
การจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศ 
(Network) ภายในหนวยงาน (LAN, 
Wireless LAN) ระหวางหนวยงาน (VDSL, 
ADSL, Internet) และคอมพวิเตอรแมขาย 
(Server) ที่สามารถใชงานและเขาถึงได
ตลอดเวลา 

 
 

 

4. อ่ืนๆ (ประชาชน) - Web site, Web board, Web blog 
ที่ www.dpck5.com หรือ 
dpc5.ddc.moph.go.th   

- E-mail 
- โทรศัพท โทรสาร 
- ตูรับฟงความคดิเห็น 
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(7) วิธีการในการทาํใหอุปกรณที่เก่ียวกับสารสนเทศ มีความเชื่อถือได ปลอดภยั และใชงานงาย  

คําตอบ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะกรรมการดําเนนิงานดานระบบขอมูล (P.S.O.1101) และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ สคร.5 มีบทบาทสาํคัญในการดาํเนินการและจัดทําแนวทางปฏบัิติเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการใหอุปกรณที่เก่ียวกับ
สารสนเทศมคีวามนาเชื่อถือ ปลอดภยั และใชงานงาย โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้ 
 

วิธกีารทาํใหเช่ือถอืได วิธกีารทาํใหปลอดภัย วิธกีารทาํใหใชงานงาย บุคลากรหรือหนวยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

ดานอปุกรณคอมพวิเตอร (ฮารดแวร) 

1. มีการกําหนด
คุณลักษณะของ
อุปกรณคอมพิวเตอร
และอุปกรณเครอืขาย
กอนมีการจัดซือ้ โดย
ผูเชี่ยวชาญดาน
สารสนเทศ 

2. มีระบบทะเบียน
ทรัพยสินของ
หนวยงาน เพ่ือจัดเก็บ
ขอมูลรายละเอียดของ
อุปกรณคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน (งาน
พัสดุ ฝายบริหาร) 

 
 

1. มีเครื่องคอมพิวเตอร 
และอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ 
ที่ทันสมยั ไดรบั
มาตรฐานการรบัรองจาก
ผูผลิต 

2. มีการกําหนดสทิธ์ิในการ
ใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) 

3. ใหความรูแกบุคลากรใน
การดูแลคอมพวิเตอร 
และการใชงานโปรแกรม
ปองกันไวรัส 

4. มีอุปกรณสํารองไฟ 
(UPS) อุปกรณปองกัน
ฟาฝา ตูควบคมุ
กระแสไฟฟา 

1. มีการสํารวจความ
ตองการของผูใชงาน 
และนํามาเปนขอมูล
สําหรับการติดตั้ง 
ตรวจสอบอุปกรณตางๆ 
ใหสามารถทํางานรองรับ
ความตองการของ
ผูใชงานทัว่ไปใหได
อยางมีประสทิธิภาพ 

2. มีการตรวจสอบใหพรอม
ใชงานตลอดเวลา 

3. มีแนวทางการดแูลเครื่อง
คอมพิวเตอร การใช
โปรแกรมปองกันไวรัส 
เพ่ือใหผูใชสามารถใช
งานไดงาย 

 

ดานบุคลากรที่เก่ียวของ
กับอุปกรณสารสนเทศ 
(People ware) มีการ
กําหนดบทบาทหนาที่
ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ 
สคร.5 ไดแก 
- ผูดแูลระบบเครอืขาย 
- ผูดแูลระบบคอมพิวเตอร 
- ผูรับผิดชอบงานซอม
บํารุง ไดแก งาน
สารสนเทศ และงานพัสด ุ

- ผูใชงาน 

ดานโปรแกรม/ระบบคอมพวิเตอร (ซอฟแวร) 

1. มีคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานระบบ
ขอมูล (P.S.O.1101) 
และหวัหนากลุมงาน 
ซึ่งมีบทบาทหนาที่ใน
การตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล 
กอนทําการจดัเก็บหรือ
เผยแพร 

 

 

 

1. มีการกําหนดสทิธ์ิในการ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศ 
ของหนวยงานตามความ
รับผดิชอบ (Password)

2. มีการตดิตั้งระบบ
ปองกันไวรัสทีส่ามารถ
ควบคุมและตรวจสอบ
ไดผานคอมพิวเตอรแม
ขาย (Server) 

3. มีการสํารองขอมูลใน
คอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) ของ
สํานักงาน  

4. ติดตั้งโปรแกรมปองกัน
ไวรัส กําหนดใหมีการ 
Update และสแกน
ระบบทุกวัน 

5. ใหความรูแกบุคลากรใน
การเขาใชงานขอมูล 

 

1. มีการ Update 
ระบบปฏิบัติการ และ
โปรแกรม Office ให
ทันสมัยกับการทํางาน
ในปจจุบัน  

2. มีมาตรฐานในความ
ปลอดภยัของขอมูล  

3. จัดทาํคูมือการใชงาน
ระบบขอมูล และระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ
ตางๆ 

4. มีการอบรมใหความรูใน
การใชงานระบบขอมูล 
และระบบสาํนักงาน
อัตโนมัติตางๆ เพ่ือให
ผูใชสามารถใชงานได
งาย 

 
 

ดานบุคลากรที่
เก่ียวของกับโปรแกรม/
ระบบคอมพิวเตอร 
(People ware) มีการ
กําหนดบทบาทหนาที่
ผูรับผิดชอบงาน
สารสนเทศ สคร.5 ไดแก 
- ผูดแูลระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ 

- ผูรับผิดชอบขอมูล
สารสนเทศ 

- ผูใชงาน 

 
(8) วิธีการในการทําใหระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศ และอุปกรณที่เก่ียวกับสารสนเทศดังกลาว 

เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 
 

คําตอบ 
 สคร.5 มีวิธีการทําใหขอมูลสารสนเทศ อุปกรณที่เก่ียวกับสารสนเทศ เหมาะสมและทนัสมัย โดยมี
อุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร การจัดทําขอมูลใหมีความเชือ่มโยง (Link) ใชงานผานระบบ 
Intranet / Internet พัฒนาเว็บไซตของ สคร.5 ใหสวยงาม ใชงานงาย และมีขอมูลที่จาํเปน ขอมูลของกลุม
โรคตาง ๆ มีการพัฒนาใหมีความเหมาะสมตอการใชงานและเปนปจจุบัน โดยดําเนินการดังนี้  
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วิธกีารในการทําใหระบบการจัดการขอมลูและ
สารสนเทศเหมาะสมและทนัสมัยอยูเสมอ 

วิธกีารในการทําใหอปุกรณที่เกี่ยวกับสารสนเทศ 
เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

1. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะกรรมการดาํเนินงานดานขอมูล ตาม
กระบวนการและวิธีการของระบบมาตรฐานสากล
ของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิผ์ล
ของงานภาครฐั ดานระบบขอมลู (P.S.O.1101) 
เพ่ือใหขอมูลมีความเหมาะสมตอการใชงาน 

2. กําหนดแผนระยะเวลาการปรบัปรุงขอมูล และมี
ผูรับผิดชอบในการดูแล ปรับปรุงขอมูล เพ่ือให
ขอมูลมีความทนัสมัย 

3. มีการ Update ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม 
Office ใหเหมาะสมและทันสมยักับการทาํงาน
ในปจจุบัน  

4. จัดทาํขอมูลใหมีความเชื่อมโยง (Link) และใช
ใชงานผานระบบ Internet พัฒนาเว็บไซตของ 
สคร.5 ใหสวยงาม ใชงานงาย และมีขอมูลที่
จําเปน ขอมูลของกลุมโรคตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม และมีการพัฒนาใหเปนปจจุบัน 
มีระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส เพ่ือนําไปใชใน
การปฏิบัติงาน ไดแก ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส (e-meeting) ระบบการจองหอง
ประชุม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(ภายนอก) ระบบบุคลากร (DPIS III) ระบบ 
GFMIS ระบบทะเบียนทรัพยสนิ พัฒนาโปรแกรม
การปฏิบัติงานใหมๆ ที่ตอบสนองการใชงาน 
ไดแก ระบบฐานขอมูลเฝาระวงัทางระบาดวทิยา
แบบ Real-time โปรแกรมทะเบียนผูปวยโรค
เรื้อน โปรแกรมทะเบียนผูรับผดิชอบงานวัณโรค 
เพ่ือความเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน และ
ทําใหขอมูลมีความทันสมยัจากการใชงานบน
ฐานขอมูลเดียวกัน 

 

1. มีการกําหนดคณุลักษณะของอุปกรณคอมพิวเตอร
และอุปกรณเครอืขายกอนมีการจัดซื้อ โดย
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ เพ่ือใหอุปกรณมีความ
เหมาะสม 

2. มีเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ ที่
ทันสมัย ไดรับมาตรฐานการรบัรองจากผูผลติ 

3. มีการสํารวจความตองการของผูใชงาน และนาํมา
เปนขอมูลสําหรับการตดิตั้ง ตรวจสอบอุปกรณ
ตางๆ ใหสามารถทํางานรองรับความตองการของ
ผูใชงานทัว่ไปใหไดอยางเหมาะสม 

4. มีสํารวจจาํนวนและศักยภาพของอุปกรณที่มีอยู
เปนระยะ เพ่ือใหขอมูลมีความทันสมัย 

5. มีนโยบายใหมีการใชงานระบบคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายสารสนเทศในการปฏบัิติงาน 

 

 
ข. การจดัการความรู 

(9) วิธีการในการจดัการความรู 

การจัดการความรู วิธกีาร 

การรวบรวม และถายทอดความรูของ
บุคลากรในสวนราชการ 
 

การรวบรวมองคความรู: สคร.5 มีรูปแบบในการรวบรวมองคความรู
ที่จําเปนสําหรบัการดําเนินงานในหลายรูปแบบ ไดแก 
1. รวมมือกับหนวยงานในเขตรับผิดชอบ เชนสาํนักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของในการทําวิจยั 
เรื่องที่เก่ียวของกับงานควบคมุโรค เปนตน 

2. รวบรวมงานวิจยัที่นักวชิาการของ สคร.5 ผลติข้ึนในแตละป เปน
เอกสารรายงานผลการศึกษาวจิัยประจําป 

3. รวบรวมผลงานวิชาการจากทั้งในและนอกหนวยงานในรูปแบบ
วารสารวชิาการทุก 3 เดือน 

4. แสวงหาหนังสอื/ตําราที่นาสนใจและเปนประโยชน รวบรวมไวใน
หองสมุดของสาํนักงาน และมแีผนพฒันาทุกป ในการใหบรกิาร 

5. จัดทาํ website เก็บรวบรวมขอมูล องคความรูในรูปแบบ 
electronic file จากแหลงความรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเขาถงึได
งายทาง internet 

การถายทอดความรู:  
1. จัดการสัมมนาเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรทุก 2 
เดือนในรูปแบบแนวคดิ “Show & Share” 

2. มีการถายทอดความรูใหมในวาระการประชุมผูบรหิารทุก 2 เดือน 
3. สงเอกสารความรูไปยังกลุมงานตาง ๆ ผานระบบสารบญั เชน 
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การจัดการความรู วิธกีาร 

หนังสือเวียน, บันทึกสงเอกสาร เปนตน 
4. จัดประชุมถายทอดความรูเปนวาระพิเศษ ในกรณีที่มีความรูใหมที่
เจาหนาทีท่ี่เก่ียวของในเรื่องนั้นจําเปนจะตองรู เชน การจดัประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา E-Budgeting, การประชุมของ
คณะกรรมการตาง ๆ  

5. ถายทอดความรูผานระบบ Internet เชน Web board, Web blog, 
E-mail, E-learning 

การรับการถายทอดความรูที่มีประโยชน
จากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
องคกรอ่ืน 
 

1. เขารวมการประชุมวิชาการประจําปของกรมควบคุมโรค,หนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่สาธารณสขุเขต 13 ,กระทรวงสาธารณสขุ 

2. รวมกับเครือขายสํานักงานปองกันควบคุมโรค จัดประชมุวิชาการ
ทุกป เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยใหม 

3. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการประชุมวชิาการระดับชาติและ
นานาชาติ หรือการเขารับการอบรมที่มีนักวิชาการตางประเทศใน
หลักสตูรดานควบคุมโรคหรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของเปนวิทยากร
บรรยายใหความรู  

4. ในการจดัประชมุ/สัมมนาจะมีการใหผูเขารวมประชุมฯ ตอบแบบ
ประเมินผล เพ่ือใหไดขอมูลปอนกลับในการนํามาปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

5. มีตูรับขอรองเรยีนประจําทุกอาคารและคณะกรรมการรับผดิชอบ 
เพ่ือรับขอมูลจากผูรับบริการ ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

6. มี Web board, Web blog เพ่ือเปนชองทางในการรับขอมูลและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับทุกภาคสวนในระบบ Internet 

การแสวงหาและแลกเปลี่ยน 
วิธีปฏิบัตทิี่เปนเลิศ  
 

1. แสวงหาเครือขายที่เขมแข็งในพื้นที่ ทีมี่การปฏิบัติการดานการ
ปองกันควบคุมโรคที่เปนเลิศ มาพัฒนาและนาํการจัดการความรู
ไปใชเพ่ือสกัดองคความรูและใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งในเครอืขายและระหวางเครือขาย เชน โครงการพัฒนา
ภาคีเครือขายฯ ป 2550 

2. ประสานกับเครอืขายหนวยงานกรมควบคุมโรคเก่ียวกับบุคคลหรือ
หนวยงานที่มีวธีิปฏิบัตทิี่เปนเลิศในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนของ
หนวยงานเพื่อศึกษาดูงาน หรอืเชิญเปนวิทยากรบรรยาย เชน 
การดูงานเรื่อง HRD ที่ รพ.สระบุรี, การเชิญผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการความรูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก สรส. (สถาบัน
เสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชมุชนเปนสุข) มาเปนวิทยากรในการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สคร.5 และเครอืขายหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ 

3. กําหนดใหแตละกลุมงานมีการจัดการความรูในกลุม เพ่ือหา
แนวทางปฏิบัตทิี่เปนเลิศในงานที่เก่ียวของและจําเปน แลวจัดให
มีการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางกลุมงาน เชน โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูฯ  

 

(10) วิธีการเพื่อใหขอมูล สารสนเทศ และความรูมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

- ความครอบคลมุ  
- ความรวดเร็ว  
- ความถูกตอง  
- ความทันสมัย 
- ความเชื่อมโยง 
- ความนาเชื่อถือ  
- ความสามารถในการเขาถึง 
- ความสามารถในการตรวจสอบ 
- การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล 
- ความปลอดภยั 
- การรักษาความลับ 

 
คําตอบ 
สคร.5 ไดใชหลักดําเนินการตามระบบมาตรฐานสากล P.S.O.1101 (ระบบขอมูล) ในการจัดเก็บขอมูล

ตาง ๆ ไวเปนฐานขอมูลที่เก่ียวของในการเขาไปสืบคนและใชงานขอมูล ไดแก งานศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรู
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และเทคโนโลย ี งานถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี งานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ และ
งานบริหารทัว่ไป ทําใหขอมูลสารสนเทศมคีวามครอบคลุม รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย มีความเชื่อมโยง นาเชื่อถือ 
สามารถเขาถึงได ตรวจสอบได มีความปลอดภัย มีการรักษาความลบั และเกิดกระบวนการมีสวนรวม  
 

คุณลักษณะของขอมูล/สารสนเทศ 
และความรูทีต่องการ วิธกีาร 

1. ความครอบคลุม  โดยมีการจัดการขอมูลสารสนเทศและบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล  พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศใหมีระบบ Intranet / 
Internet ครอบคลุมทุกกลุมงาน ความคอบคลุมและสมบรูณของ
จํานวนฐานขอมูลหลัก 1 ฐาน ประกอบดวยฐานขอมูลยอยครบ 4 
ฐานทีใ่ชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ความครบถวนของจํานวน
ฐานขอมูลและขอมูลมีความสมบูรณ มากกวา 80% 

2. ความรวดเร็ว คํานึงถึงความรวดเร็วในการรับและสงขอมูล (ความเร็ว 128 – 
512 MB.) และใชอุปกรณทีท่นัสมัยในการขยายระบบเครือขาย
สารสนเทศ (Leased Line, VDSL, ADSL, LAN, Wireless) ความ
รวดเร็วพิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการเรียกดูขอมูลที่จดัเก็บไวใน
ระบบเอกสารตองนอยกวา 3 นาที และระยะเวลาทีใ่ชในการเรียกดู
ขอมูลที่จดัเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรตองนอยกวา 1 นาที  

3. ความถูกตอง ความถูกตองพิจารณาจาก ไมพบจํานวนครั้งของความผดิ
พลาดของขอมูลที่ปรากฏหรือตรวจพบ 

4. ความทันสมยั ใชการจัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ลาสมยั 
(มี Spec ต่ํา) กระจายใหทั่วถึงทุกกลุมงาน มีการจัดทําชองทางรับ– 
สงขอมูล ซึ่งสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลใหมีความทันสมัยได
ตลอดเวลา (Real-time) 

ความทันสมัย พิจารณารอยละของจํานวนฐานขอมูลที่มีการ 
update ใหเปนปจจุบันมากกวา 80% ระยะเวลาทีใ่ชในการปรับปรุง
ขอมูลที่จดัเก็บในระบบแฟมเอกสารภายใน 3 วันทําการหลังขอมูล
เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาที่ใชในการปรับปรุงขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอรภายใน 1 วันทําการหลังขอมูลเปลี่ยนแปลง  

5. ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยง พิจารณาจากรอยละของจํานวนฐานขอมูลที่
สามารถเชื่อมโยงกันไดภายในหนวยงานมากกวา 80% รอยละของ
จํานวนฐานขอมูลทีส่ามารถเชือ่มโยงกันไดภายนอกหนวยงานตอง
เชื่อมโยงไดมากกวา 80% และสามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันได
ภายในและภายนอกหนวยงานเชื่อมโยงไดมากกวา 6 ชองทาง 
(เว็บไซต, หนังสือติดตอ, หนังสือพิมพ, จดหมายขาว, 
วารสารวชิาการ, โทรศัพท, โทรสาร, e-mail)  

6. ความนาเชื่อถือ ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบงาน ผูรับผิดชอบขอมูลเอง ทําให
ขอมูลที่นําเสนอ/เผยแพรมีความทันสมัยไดรบัการตรวจสอบจาก
ผูรับผิดชอบงานโดยตรง และหัวหนากลุมงาน ทําใหมีความ
นาเชื่อถือของขอมูลมากขึ้น พิจารณาจาํนวนครั้งของการถกูทวงติง
เรื่องความผิดพลาดของขอมูลตองไมถูกทวงติงเลย 

7. ความสามารถในการเขาถึง เพ่ิมความสามารถในการเขาถึงระบบเครือขายสารสนเทศ 
(Intranet / Internet) เชน จดัหาเครื่องคอมพิวเตอรใหมทีมี่ความ
เหมาะสมในการใชงานระบบเครือขายสารสนเทศ มีอุปกรณกระจาย
สัญญาณ Wireless LAN รวมทั้งจัดหา Software ที่จําเปนในการ
ทํางาน ประมวลผลดานวชิาการ และการสงขอมูล สํารวจหรอื
จําแนกประเภทขอมูลเพ่ือประโยชนในการเขาถึงแกผูที่เก่ียวของใน
ลักษณะการประชาสัมพันธเชิงรุก ระบุฐานขอมูลยอยที่ควรใหบุคคล
ภายในและภายนอกเขาถึง 

ความสามารถเขาถึง พิจารณารอยละของจาํนวนฐานขอมูลที่
สามารถใหบุคคลภายในและภายนอกเขาถึงมากกวา 80% จํานวน
กลุมบุคคลทีส่ามารถเขาถึงขอมูลไดและไมขัดตอระเบยีบบุคคล 
ไดแก เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบ บุคลากรภายในหนวยงาน ตนสงักัด 
เครือขายและประชาชนทั่วไป มีชองทางทีส่ามารถใหเขาถึงขอมูล
ไดตามลาํดับชัน้ของการรับรูตามระเบียบตั้งแต 5 ชองทางขึ้นไป 
ไดแก เว็บไซต, หนังสือติดตอ, จดหมายขาว, โทรศัพท, โทรสาร, 
e-mail  
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คุณลักษณะของขอมูล/สารสนเทศ 
และความรูทีต่องการ วิธกีาร 

8. ความสามารถในการตรวจสอบ ความสามารถในการตรวจสอบขอมูล พิจารณารอยละของ
จํานวนฐานขอมูลที่พรอมใหตรวจสอบไดตามระเบียบมากกวา 80% 
ระยะเวลาที่พรอมใหตรวจสอบขอมูลไดภายใน 1 ชั่วโมงหลังไดรับ
แจง และมีชองทางที่สามารถตรวจสอบขอมูลได 5 ชองทาง ไดแก 
เว็บไซต, หนังสือติดตอ, โทรศัพท, โทรสาร, e-mail  

9. การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล โดยพัฒนาการดําเนินการใหครอบคลุมทุกกลุมงานในการให
เขามามีสวนรวม โดยการใหมีตัวแทนจากทุกกลุมงานเขามามีสวน
ในการคดิรูปแบบ กําหนดเนื้อหาที่จะนําเสนอทางเว็บไซตรวมทั้งให
จัดผูรับผิดชอบในการจดัการขอมูลเพ่ือนําเสนอทางเว็บไซต 

กระบวนการมสีวนรวมในกระบวนการขอมูล พิจารณารอยละ
ของจํานวนฐานขอมูลที่เปดโอกาสใหกลุมบุคคลสามารถเขามามี
สวนรวมในการกําหนดความตองการใชขอมูลมากกวา 80% จํานวน
กลุมบุคคลที่เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนด
ความตองการใชขอมูล ไดแก เจาหนาทีท่ีร่ับผิดชอบ บุคลากร
ภายในหนวยงาน ตนสังกัด เครือขายและประชาชนทั่วไป และมี
ชองทางที่เปดโอกาสใหกลุมบุคคลที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการกําหนดขอมูลได 4 ชองทาง ไดแก แบบฟอรมแสดง
ความคดิเห็น, โทรศัพท, โทรสาร, เว็บบอรด 

10. ความปลอดภัย มีการสํารองขอมูลในฐานขอมูลและ Server ของสํานักงาน 
ติดตั้งระบบปองกันไวรัส ใน Server เพ่ือตรวจสอบไวรสัในระบบ
เครือขาย และตั้งคาโปรแกรมใหตรวจสอบไวรัส และ Update Anti 
virus ในคอมพวิเตอรทุกวัน และมีการปรับปรงุโปรแกรม Office ให
ทันสมัยกับปจจบัุนในการทํางาน มีมาตรฐานในความปลอดภยัของ
ขอมูล และระบบบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

11. การรักษาความลับ  กําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของสํานักงาน 
ไดแก ผูดูแลระบบ ผูรับผิดชอบขอมูล ผูบรหิาร บุคลากรภายใน
หนวยงาน ตนสงักัด เครือขาย และประชาชนทั่วไป สามารถเขาใช
งาน (Log In) เพ่ือใชงานขอมูลสารสนเทศได และสอดคลอง
เชื่อมโยงกับระบบ GFMIS ระบบฐานขอมูลบุคลากร (DPIS III) 
ระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกส (e-meeting) ระบบการจองหอง
ประชุม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ภายนอก) และระบบ
ทะเบียนทรัพยสิน 
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หมวด 5: การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

5.1 ระบบงาน 

ก. การจัดและบริหารงาน 

(1) หนวยราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดบบงาน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเกิดความรวมมือ ความคิดริเริ่ม การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

นวัตกรรม ความคลองตัว และทันตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

อยูเสมอ   

-  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการจัดโครงสรางและการ

ทํางานของบุคลากรอยางเปนทางการ โดยแบงเปนกลุม ฝาย ตามโครงสรางของทาง

ราชการ ดังรายละเอียดตามแผนผังโครงสรางของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ

กลุมโรคติดตอทั่วไป

กลุมระบาดวิทยา 

กลุมโรคเอดส 

งานเภสัชกรรมกลุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม

กลุมสงเสริมสนบัสนุนวิชาการ กลุมโรคไมติดตอ

ฝายบริหารงานทั่วไป 

งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 

งานฝกอบรมและพัฒนางานวิจัย 

งานชันสูตร

กลุมวัณโรคและโรคเรื้อน

กลุมโรคติดตอนําโดยแมลง 

ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.1ชัยภูมิ
ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่5.3 สุรินทร
ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่5.4 ปากชอง

ศูนยสาธิตบริการ 
นิคมปราสาท สรุินทร 
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อยางไมเปนทางการ ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เชน คณะกรรมการใสสะอาด 

คณะกรรมการ IT คณะทํางานเพื่อตอบสนองตามบทบาทภารกิจและเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรของหนวยงาน เชนทีม SRRT. และ PHER TEAM โดยแตละคณะทํางานมี

ประธานเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เพื่อใหการทํางานมีความคลองตัว เกิดความ

รวมมือ ความคิดริเริ่ม และทันตอเหตุการณ  

 (2) ในการจัดระบบงานดังกลาวการคํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและ

ของชุมชนซึ่งสวนราชการมีปฏิสัมพันธดวยมาพิจารณาอยางไร(ตอบตามความเหมาะสม

ของภารกิจของสวนราชการ 

 

- เน่ืองจากบุคลากรในหนวยงานไมมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมและความคิด จึง

ไมไดใชสวนนี้มาใชพิจารณา 

-  เน่ืองจาก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงาน

วิชาการ ไมไดมีการดําเนินงานที่เก่ียวของกับชุมชนโดยตรง จึงไมไดใชสวนนี้มาใช

พิจารณา 

 

 (3) สวนราชการทําอยางไรเพื่อใหการสื่อสาร การแลกเปล่ียนความรูหรือทักษะ

ระหวางบุคลากรภายในสวนราชการมีประสิทธิผล 

รูปแบบการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรูหรือ

ทักษะระหวางบุคลากรภายในสวนราชการ  

วิธกีารทีท่าํใหรูปแบบดงักลาวมปีระสิทธิผล 

    การประชุม,อบรม,สัมมนา 

 

 

    เปนหนังสือราชการ  

 

     บอรดประชาสัมพันธ 

     weblog  

 

    ชุมชนนักปฏบัิติ ( Cop) 

 จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ

ของบุคลากรและสงเสริมการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

   มีการติดตามประเมินผล 

 จัดระบบการแจงเวียนภายใน กลุมงานใหทราบ

โดยทั่วถึงกัน 

 

 จัดรูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจ 

 จัดเนื้อหาใหเปนเรื่องที่นาสนใจ  และเจาของ 

blog ตองปรับปรุงดูแล อยางตอเนื่อง 

 จัดตั้ง Cop จากความตองการและความสนใจ
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     E – mail 

     E – book  

 

ของสมาชิก กระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 กระตุนใหมีการใช E – mail ในการ รับสงขอมูล 

 เผยแพรสงเสริมใหมีการใช  E – book  

 

ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(4) - สวนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจงผลเพื่อใหเกิด

การพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหแกบุคลากรรายบุคคลอยางไร 

ระบบการประเมินผล วิธกีารในการใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรรายบุคคล 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2 

ครั้ง/ป  รอบที่  1  ระหวางวันที่  1  

ตุลาคม – 31  มีนาคม  ของปถัดไป และ

รอบที่  2  ระหวางวันที่  1  เมษายน – 

30  กันยายน  ในปเดียวกัน โดยเกณฑ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบง

ออกเปน การประเมินผลสําเร็จ ของงาน

และการประเมนิคุณลักษณะทีจ่ําเปนตอ

การปฏิบัติงาน ในกลุมพนักงานราชการ 

ลูกจาง 

2. การประเมิน เพ่ือศึกษาตนเอง (Self  

study Report : SSR)  

- ผูประเมินและผูรับการประเมินจัดทาํขอตกลงในการ

ปฏิบัติงานและการประเมินผล รวมกัน  

-  ระหวางรอบประเมิน ผูประเมินแจงใหผูรับการประเมิน

ทราบถึงความกาวหนา ในการปฏิบัติงาน  

-  ครบรอบประเมนิ ผูประเมินแจงใหผูรับการประเมิน

ทราบถึงผลการประเมิน ซึ่งรวมถึงสมรรถนะที่ผูรับการ

ประเมิน ตองไดรับการพฒันาเพิ่มเติม  

 

- วิธีการในการยกยองชมเชย การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ เพื่อสนับสนุนให

บุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีการทํางานอยางมีประสิทธิผล มีจิตสํานึกในการทํางานที่

มุ ง เ น นผลปร ะ โยชน แล ะความต อ งกา รของผู รั บบ ริ ก า รและผู มี ส ว น ได 

สวนเสีย  

การดาํเนินการของสวนราชการ วิธกีาร 

- การยกยองชมเชย 

 

 ประกวดขวญัใจของสํานักงานปองกัน  ควบคมุโรคที่  5  

(ผูที่มีผลงานเปนที่  ประจักษมีการ “ครองตน ครองคน 

ครองงานดีเดน” ) 

   ประกาศเกียรติคุณแกผูทาํชือ่เสียง ใหแก  หนวยงานโดย 

   ในวาระการประชุมตางๆ ของหนวยงาน 
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   ติดประกาศประชาสัมพันธ 

   เผยแพรในจดหมายขาว สคร. 5  

   จัดงานมุฑิตาจิตใหกับผูที่ทาํคุณประโยชน 

  ใหแก สคร. 5 จนเกษียณอายุ 

- การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ 

 

 “การจายตามผลงาน” (Merit pay system) โดยอาจได

คาตอบแทน ในรูปของตัวเงิน เชน โบนัส การเลื่อนข้ัน

เงินเดือนประจําป   มิใชตัวเงิน  เชน กรณีพิเศษการ

ปรับเปลี่ยนสายงานเพื่อความกาวหนาของบุคลากร 

 นําผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับการใหรางวลั 

 การจัดทําโครงการพัฒนาบรรยากาศในกลุมงาน ของ

สํานักงานฯ เพ่ือเปนแรงจูงใจและสรางขวญักําลังใจให

บุคลากรของแตละกลุมงาน ใหทํางานอยางมีความสุข 

 

ค. การจางงานและความกาวหนาในหนาที่การงาน 

 (5) วิธีการกําหนดคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนของบุคลากรในแตละตําแหนง 

คุณลักษณะและทกัษะที่จําเปน วิธกีารกาํหนด 

- สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 

- สมรรถนะประจาํสายงาน  

(Functional Competency) 

 

- สมรรถนะแตละกลุมตําแหนง (Level) 

 

 หนวยงานไดจดัทําภารกิจหลกัของหนวยงาน

และถายทอดไปยังกลุมงาน เพ่ือจัดทําภารกิจ

และตวัชี้วดัของกลุมงาน พรอมทั้งถายทอด

ภารกิจและตัวชีว้ัดไปยังบุคลากรในกลุมงาน

โดยกําหนดสมรรถนะทีจ่ําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และมีแนวทางการพัฒนาตาม

สมรรถนะที่กําหนดไว เชน on the job 

training Coaching การมอบหมายงาน  

เปนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของ สคร.5 ไดกําหนด Competencies  

ที่จะดําเนินการประเมิน ในแตละปโดย ป 

2550 

 Core Competencies 7 เรื่อง ไดแก  

    การทํางานเปนทีม  

    ความรับผิดชอบ  
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    การประสานงาน  

    ภาวะผูนํา 

    IT  

    ความสามารถในการบริหาร/จัดการ 

     การคิดเชิงระบบ  

   Technical Competencies  รวม 9 เรื่อง  

 การบริหารโครงการ 

 การประเมินผล 

 การนิเทศงาน  

 ระบาดวิทยา 

 การวิจัยและพัฒนา 

 การถายทอดองคความรู 

  การบริหารเครอืขาย 

 การวางแผนกลยุทธ 

 การจัดการขอมูล 

(6) วิธีการสรรหา วาจาง และรักษาบุคลากร 

วิธกีารสรรหาและวาจาง วิธกีารรกัษาบคุลากร 

  ในสวนของสายงานสนับสนุนที่ไมมี

ปญหาการขาดแคลนของบุคลากร 

ดังเชนที่พบในสายงานหลกัจะใชวิธีการ

สรรหาขาราชการเขาสูตําแหนงโดยการ

สอบแขงขัน ซ่ึงกรมจะขอใชบัญชีผูที่

ผานการสอบแขงขันของ ก.พ.   หรือ

บัญชีผูที่ผานการสอบแขงขันที่สวน

ราชการอื่นเปนผูจัดสอบ   และขึ้นบัญชี

 สงเสริมสนับสนุนใหมีความกาวหนา ในสาย

งาน เชนการปรับเปลี่ยนสายงานในกรณีทีจ่บ

การศึกษาสูงขึน้ ยกตวัอยางเชนการปรับจาก

พยาบาลเทคนคิ เปนพยาบาลวิชาชีพ เจา

พนักงานควบคุมโรคเปนนักวิชาการ เจาหนาที่

เปนเจาพนักงาน 

    ปรับเปลี่ยนเลื่อนระดับเมื่อมีคุณสมบัติครบ

ตามตําแหนง 
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ไวแลวเรียกสัมภาษณผูที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่กําหนด  โดยผูสมคัรจะตอง

ผานการทดสอบ (Competencies )  

  ในสวนตําแหนงที่มีความสําคัญตอ

ภารกิจหลักทีม่ีปญหาการขาดแคลนของ

บุคลากร หนวยงานไดแตงตัง้

คณะกรรมการที่ทําการคัดเลือก หลังจาก

นั้นไดทําการประกาศรับสมัคร และ

คัดเลือกโดยการทดสอบความสามารถ

เชิงสมรรถนะ และการสัมภาษณ 

 

    พัฒนาระบบการประเมิน และการตอบแทน

ผลการปฏิบัติงานให โปรงใส โดยสคร.5 ใช

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 

    สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน สงเสริมให

มีบรรยากาศทีด่ีโดยใหกลุมงานจัดทําโครงการ

พัฒนาบรรยากาศองคกร 

    จัดสวัสดิการใหตามความเหมาะสม เชนการ

จัดรถรับสง การใหกูยืมเงินสวัสดิการดอกเบี้ย

ต่ํา  

 จัดระบบงานสนับสนุนในเชิง  ปฏิบัติงาน เชนมี

วัสดุอุปกรณในการทํางานอยางเพยีงพอ 

(7) แผนในการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหนงบริหาร หรือตําแหนงที่มีความสําคัญตอ

ภารกิจหลักของสวนราชการ 

ประเภทตาํแหนง แผนการเตรียมบุคลากร วิธกีารทีท่าํใหมั่นใจวา 
ผูที่เตรียมไวน้ัน สามารถ
ปฏิบัตงิานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผูบรหิาร 

1. ผูอํานวยการ 

2. ผูเชี่ยวชาญ 

3. หัวหนากลุม 

- เตรียมความพรอมของ

บุคลากรที่จะสบืทอดตาํแหนง 

ผูบรหิาร 

 

 

- กําหนดคุณสมบัติผูที่จะสืบ

ทอดตาํแหนง ใหชดัเจน 

- สงไปอบรมหลกัสูตร ผูบริหาร

ระดับสูง , กลาง  

ตําแหนงทีม่ีความสาํคญัตอ 

ภารกิจหลัก 

1. นักวิชาการ และกลุมวิชาชีพ

เฉพาะ ไดแก แพทย, 

พยาบาล,พยาบาลวิชาชีพ,

- แผนพฒันาสมรรถนะบุคลากร 

ตามภารกิจ ไดแก  

- แผนพฒันาสมรรถนะดานการ

วิจัย 

- แผนพฒันาสมรรถนะดาน 

 - มีระบบการประเมินสมรรถนะ

บุคลากรโดย ใชผลการประเมนิ

ของกรมควบคมุโรค ซึ่งประเมนิ

โดยระบบ In tray และประเมิน

แบบ270 องศา 
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นักวิทยาศาสตรการแพทย, 

เภสัชกร,นักสังคมสงเคราะห 

 

วิชาการ 

- การจัดการความรุ 

- บริหารโครงการ 

- การประเมินผลโครงการ 

- การนิเทศงาน  

- ระบาดวิทยา  

- แผนพฒันาทักษะดาน IT 

วิธกีารสรางความกาวหนาในหนาทีก่ารงานใหแกบคุลากรทั่วทั้งสวนราชการ 

1. สวนราชการจะคัดเลือกบุคคลเพ่ือใหดํารงตําแหนงในระดับสูง ทั้งในสายงานบริหาร และสายวิชาการโดย

การใชรูปแบบของคณะกรรมการพิจาณาบรหิารงานบุคคล การคัดเลือกจะคํานึงถึงความสอดคลองของ

วิสัยทศัน คุณสมบัติ และแนวทาในการพัฒนางานของผูสมคัรกับความตองการของตําแหนงที่จะแตงตั้ง  

2. ระบบการเปลีย่นมอบหมายงานและหนาทีค่วามรับผิดชอบเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ และสมรรถนะทางการบริหาร และวิชาการที่จําเปนตอการดํารงตําแหนง  

3. บุคคลผูจะกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงานในสายงานวิชาการ จะตองมีประสบการณในบาง

ตําแหนงหนาที ่ที่คณะกรรมการกําหนดกอน จงึจะมีสทิธิไดรบัการพิจารณาแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง ใน

ระดับทีสู่งข้ึน  

4. มีการพัฒนาใหบุคลากรมีความรูที่เพ่ิมข้ึน และบุคลากรทมีีความพรอมคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลจะ

คัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสมตอไป และในอนาคตจะจัดทาํ ความกาวหนาใหชัดเจนข้ึน โดย 

    - มีการประกาศเกณฑชัดเจนใหบุคลากรทกุคนรู  

    - หาความตองการในการพฒันา 

    - สงเสริมพัฒนา 

    - สรางความกาวหนา ทีช่ัดเจนแตละตําแหนง 

(8) สวนราชการมีวิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่มาจากทองถิ่นน้ันใหมีโอกาสกาวหนาใน

หนาที่การงาน ในการปฏิบัติราชการ 

 

วิธกีารพัฒนาบุคลากรที่มาจากทองถิ่นน้ันใหมีโอกาสกาวหนาในหนาทีก่ารงานในการปฏิบตัิราชการ 

- สคร.5 ไมมีภารกิจที่ตองใชบุคลากรทีม่าจากทองถิ่น จึงไมมีการพัฒนาบคุลากรที่มาจากทองถิ่น 
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5.2 การเรยีนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ 

 ก. การพัฒนาบุคลากร 

(9) สวนราชการมีวิธีการในการอยางไรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ 

- ใหแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการเปนไปตามที่กําหนดไว 

- ใหเกิดความสมดุลระหวางเปาประสงคทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสวนราชการ กับ

ความตองการของบุคลากร ในดานการพัฒนา การเรียนรู และความกาวหนาในหนาที่

การงาน 

- สคร.5 ไดจัดทําแผนงานโครงการตาม ตัวช้ีวัดที่ถูกถายทอดตามลําดับตั้งแตหนวยงาน 
กลุมงานไปจนถึงบุคคล การพัฒนาบุคลากรจึงถูกกําหนดตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการเปนไปตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว จึงได
จัดทําโครงการ  
 1.โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance 
Management System) 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามสวนขาด 
 3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของบุคลากร 

4. โครงการ show& share  

- สคร.5 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะสัน้เพื่อตอบสนอง วิสัยทัศน และกล

ยุทธของหนวยงานในเรื่องการจัดการเครือขาย และการจัดการความรู แตยงัขาดการ

วิเคราะหขอมูล และการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อตอบสนองความ

ตองการของบุคลากรในดานการพัฒนาการเรียนรูและความกาวหนาในหนาที่การงาน 

 

(10) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการใหการศึกษาและฝกอบรม ซึ่งครอบคลุมใน

เรื่องตอไปนี้ ไดแก การอบรมบุคลากรใหม จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนา

ภาวะผูนํา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน  

 - สคร.5 ไดจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมบุคลากรใหมที่ กรมควบคุมโรคไดจัดขึ้น 

 - สคร.5 ไดจัดทําโครงการพัฒนาจริยธรรมของบุคลกร ไดแก การพัฒนาจิตตาม

แนวพุทธศาสนา และจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหนวยงานเพื่อพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง ดําเนินการสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางานใหบุคลากรนหนวยงานมีสวนรวม

ในการพัฒนาเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ในสวนของการบริหารจัดการ และภาวะ

ผูนํา หัวหนากลุมงานจะเปนคนประเมินความสามารถของผูบังคับบัญชา และ

ดําเนินการพัฒนา แตยังไมมีระบบการบันทึกการพัฒนาของบุคลากรอยางเปนระบบ 
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(11) สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมจาก

บุคลากรทั่วไป หัวหนางาน และผูบังคับบัญชา 

--  ในป 2550 การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร ของ สคร.5  ผูบังคับบัญชา 
เปนผูกําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน หัวหนางานกําหนดความจําเปน
ในการพัฒนาโดยพิจารณาตามภารกิจของกลุมงาน หรือตามสภาพปญหาของงานที่
รับผิดชอบ ที่จําเปนตองเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมงานรวมกับ
ผูใตบังคับบัญชา และประเมินความตองการในการพัฒนา วางแผนพัฒนาเปนรายบุคคล 

 - สวนราชการนําความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมดังกลาวมา

ประกอบการพัฒนาบุคลากร 

  - สคร.5 ไดนําความจําเปนในการพัฒนาดังกลาวมาวางแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรเปนผูพิจารณา ในป 2550 ถาความตองการในการพัฒนามีจํานวนมาก
หนวยงานจัดอบรมเอง ถามีจํานวนนอยและเปนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง สงอบรมตามหลักสูตร
นอกหนวยงาน หรือหัวหนากลุมงานพัฒนาเองโดยอาจใชวิธี สอนงาน มอบหมายงาน เปน
ตน  

 - สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนําความรูที่มีอยูในสวนราชการมาชวยในการ
พัฒนาบุคลากร 

 - สคร.5 ไดจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show  & Share) เพื่อใหบุคลากรที่
ไดรับการฝกอบรมในเรื่องตางๆ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ ไดมาถายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรอื่นๆในหนวยงาน รวมทั้งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยชุมชนนักปฏิบัติ  

(12) วิธีการพัฒนาบุคลากรทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
ในป 2550  สคร.5 ไดพัฒนาบุคลากรทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เปนทางการไดแก 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ  วิธีการอยางไมเปนทางการ ไดแก การมอบหมายงาน การสอนงาน 
การทํางานแบบมีพี่เล้ียง การศึกษาดวยตนเอง 

(13) สวนราชการไดมีการการสงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ที่ไดจาก

การศึกษาและฝกอบรม มาใชในการปฏิบัติงานอยางไร 

 เมื่อมีการรับงาน หรือมีตัวแทนบุคลากรไดรับการอบรมความรูหรือทักษะใหมๆที่จะ

สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น เชน e –budgeting โดย 

- จัดประชุมถายทอดและฝกปฏิบัติใหกลุมงานตางๆ ใชในการปฏิบัติงานและให
คําแนะนําจนกวาผูเกี่ยวของจะใชในการปฏิบัติงานไดคลอง  

- จัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู (show and share) ในทักษะ
และประสบการณใหมๆ สาํหรับผูที่สนใจ 
จัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะใหมๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน 

(14) วิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝกอบรมของบุคลากร  

ยังไมมีระบบการประเมินประสิทธิผลที่ชัดเจน แตใหมีการมาถายทอดแลกเปลี่ยนความรู 

ข. การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในหนาที่การงาน 

(15) วิธีการเพื่อชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน 
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วิธีการเพื่อชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน 

1. สนับสนุนใหนักวิชาการทําการวิจยัและเผยแพรผลงานอยางตอเนื่องทุกป  

2. สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะดานตางๆ  ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  

3. สงเสริมใหไปนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีตางๆ  

4. ใชผลงานวิจยัเปนเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบ  

5.จัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรุ 

6.มีเทคโนโลยทีี่เอ้ือ 

- บทบาทของผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานในการชวยใหบุคลากร

บรรลุเปาประสงค 

ผูเกี่ยวของ บทบาทที่ชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงคดังกลาว 

 ผูบรหิาร - กําหนดเปนนโยบายตามวสิัยทัศน  พันธกิจของหนวยงาน  

- ใหสนับสนุนทรพัยากรที่จําเปนในการดาํเนินงาน 

 ผูบังคัญบัญชาตามสายงาน - การสอนงาน  กระตุน  สนับสนนุ  และมอบหมายงานใหทํา  ติดตามให

คําปรึกษา  

 

5.3 การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร  

ก. สภาพแวดลอมในการทํางาน 

(16)วิธีการในการสงเสรมิสุขอนามยัความปลอดภัย การปองกันภัย การปรบัปรงุสภาพแวดลอม

ในการทํางานและอุปกรณใหเหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 

 

การดาํเนินการ วิธกีารสงเสรมิ ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

 ดานสุขอนามยั 

 

-    ดําเนินกิจกรรม รอยละของหนวยงานทีมี่
การทํากิจกรรม 5 ส.อยาง
ตอเนื่อง 

- ทุกหนวยงานมกีารทํา
กิจกรรม 5 ส.อยาง
ตอเนื่อง 

 ดานความปลอดภัย 

 

 

- โครงการสถานที่
ทํางานนาอยูนา
ทํางาน 

- รอยละของหนวยงาน
ที ่ผานการประเมิน
สถานทีท่ํางานนาอยู
นาทํางาน 

- ทุกหนวยงานผานการ
ประเมินสถานที่
ทํางานนาอยูนา
ทํางานอยางนอย
ระดับทองแดง 

 ดานการปองกันภัย - โครงการสถานที่
ทํางานนาอยูนา
ทํางาน 

- รอยละของหนวยงาน
ที่ผานการประเมิน
รับรองมาตรฐาน

- ทุกหนวยงานผานการ
ประเมินสถานที่
ทํางานนาอยูนา
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การดาํเนินการ วิธกีารสงเสรมิ ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

 โครงการสถานที่
ทํางานนาอยูนา
ทํางาน 

ทํางานอยางนอย
ระดับทองแดง 

 ดานการปรับปรงุ

สภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 

- โครงการสถานที่
ทํางานนาอยูนา
ทํางาน 

- รอยละของหนวยงาน
ที่มีการทํากิจกรรม 5 
ส.อยางตอเนื่อง 

- ทุกหนวยงานมกีารทํา
กิจกรรม 5 ส.อยาง
ตอเนื่อง 

 ดานอุปกรณในการ

ปฏิบัตงิาน 

- ดําเนินกิจกรรม 
PSO.1101 

- รอยละของหนวยงาน
ที ่ผานการประเมิน
PSO.1101 

- ทุกหนวยงานผานการ
ประเมิน PSO. 1101 

- บุคลากรมีสวนรวมในการสงเสริมและปรับปรุงในเรื่องดังกลาว อยางไรl 

สคร.5 ไดใหบุคลากรมีสวนรวมโดย 

- ตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานจากกลุมฝายตาง ๆ  
- ผูรับผิดชอบนําและรวมกิจกรรมในกลุมงานของตนเอง 
- เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะทํางาน 

 

((1717))  วิธีการทําใหสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อให
สามารถดําเนินภารกิจไปไดอยางตอเน่ือง  สคร.5 ไดมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
นวัตกรรม และความคลองตัวในการปฏิบัติงาน โดยผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการมอบอํานาจใหผูชวยผูอํานวยการฯ ดําเนินการผานการ
มอบหมายงานใหผูบริหารกลุมงานลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนด
ผลผลิต ผลลัพธ แตไมกําหนดวิธีการ เพื่อใหกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย หรอืรับผิดชอบ เกิด
การสรางสรรคงาน มีอิสระทางความคิด โดยเปดโอกาสให บุคลากร/กลุมงาน ไดริเริ่มดําเนิน
โครงการใหม ๆ หรือศึกษาวิจัยในประเด็นการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่
สําคัญ ซึ่งจําเปนตอการทํางานในพื้นที่ โดยใหมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเอง และ
นํามาเสนอในที่ประชุมผูบริหาร เพื่อใหทุกกลุมงานไดรับทราบ อภิปราย และเห็นชอบในที่
ประชุม  
       มีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย 
และมีการรายงานผลตอผูอํานวยการฯ เพื่อรับทราบ 

       และเมื่อไดดําเนินการไปในระยะหนึ่งแลว จะตองมีการรายงานความคืบหนาใน

ทราบเปนระยะ โดยสาระสําคัญแลว ผูอํานวยการฯ จะใหความสําคัญกับการวางแผน

ปฏิบัติการ การกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน การติดตามความกาวหนา การรายงานผลที่

ถูกตอง และรวดเร็วตรงตามเวลาที่กําหนด เพื่อใหไดผลผลิตและผลลัพธที่คาดหวัง 

โดยสงเสริมและสนับสนุนใหแตละกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย มีอิสระในการดําเนินงาน

ตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสมอยางแทจริง   
   ในอนาคตจะจัดทําแผนรองรับการเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉินและภัย

พิบัติ (ใครมหีนาที่ทําอะไร อยางไร) และในสวนที่ไดดําเนินการไปแลวไดแก 
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การเตรียม 

ความพรอมในภาวะ วิธกีารเตรียมความพรอม 

วิธกีารทีท่าํใหมั่นใจวาสามารถ

ดําเนินภารกิจได 

อยางตอเน่ือง 

 ฉุกเฉินอัคคีภยั 

 

 

 

 

 ไฟฟาลัดวงจร/ชอต 

 

 

 

 

 

 

 

 การเจ็บปวยฉุกเฉิน 

 

 การสัมผสัมูลฝอยติด

เชื้อ 

 

 

- จัดหาเครื่องดับเพลิงประจํา

อาคารอยางเพียงพอ 

 

 

-  ติดตั้งอุปกรณตัดไฟอัติโนมัต ิ

-  ติดตั้งสายดิน 

-  เปลี่ยนสายไฟฟาภายใน

อาคาร 

-  บํารุงรักษาอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาใหมีสภาพด ี

-  จัดหาตูยา ชุดปฐมพยาบาล

ประจําอาคาร 

- จัดทาํโครงการและอบรมการ

จัดการมลูฝอยติดเชื้อ 

- จัดทาํระบบการจัดการมลูฝอย

ติดเชื้อ 

- จัดหาเครื่องมือ วัสดุ 

ดําเนินการ 

- กําหนดผูรับผิดชอบและ

ตรวจสอบสภาพทุก 3 เดือน 

-  อบรมบุคลากรในการใชเครื่อง

ฯ 

-  ตรวจสอบอุปกรณตัดไฟ 

- ตรวจสอบสภาพสายดิน 

อุปกรณ เครื่องมือไฟฟา เปน

ประจํา-  

- กําหนดผูรับผิดชอบ 

-  

-  ตรวจสอบชนดิ และวัน

หมดอายทุุก 3 เดือน  

- ตรวจประเมินระบบโดยหวัหนา

งาน ทุกเดือน 

-  ตรวจประเมินโดยคณะทํางาน

ดานความปลอดภัย สคร.5 ทุก 

6 เดือน 

 

ภัยพิบัต ิ

 วาตภยั 

 

 ฟาผา 

 

 

 

- การปองกันตนไมหัก โคน ลมทับ

อาคารโดยการตัดตนไมใหญรอบ

อาคาร 

-  ติตตั้งอุปกรณปองกันฟาผาประจํา

อาคาร 

 

- ตัดแตง ควบคมุ ทรงพุมตนไม

ใหญอยางตอเนื่อง  

 

-  ตรวจสอบสภาพอุปกรณทุก 

สัปดาห 
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ข. การสนับสนุนและการสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากร  

(18)วิธีการในการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ  และ

แรงจูงใจของบุคลากรในแตละระดับและแตละประเภท 

กลุมบคุลากร 

วิธกีารกาํหนดปจจัยที่มผีลตอความ

ผาสุก ความพงึพอใจ และแรงจูงใจ

ของบุคลากร 

ปจจัยที่ไดกาํหนด 

 บรหิาร 

 

- ประชุมคณะกรรมการบรหิารทกุ 

2 เดือน  

- สวัสดกิาร 

ปฏิบัตกิาร 

 สายงานหลัก 

 สายงานสนับสนุน 

- สํารวจบรรยากาศและความ

คาดหวังของบุคลากรตอองคกร

ปละ 1 ครั้ง  

- ตูรับความคิดเห็น  

- สวัสดิการ 

 

 

-  ขอรองเรียน รองทกุข 

 

(19) แนวทางการสนับสนุนบุคลากร ในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการ

บริการ โดยกําหนดใหตรงกับความตองการของบุคลากรในแตละระดับและแตละ

ประเภทนอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลาง 

กลุมบคุลากร 
วิธหีาความตองการ 

ของบุคลากร 

วิธกีารสนับสนุนบุคลากร

ใหตรงกบัความตองการ

บุคลากรในแตละระดับ 

นโยบาย สวัสดิการ  

และการบรกิารที่จัดให 

 บริหาร 

 ปฏิบัติการ 

 สายงานหลัก 

 สายงาน

สนับสนุน 

   กลุมพนักงาน

ราชการ และ

ลูกจาง 

มีการสํารวจความ

ตองการในเรื่อง

สวสัดิการ บริการ 

มีการตั้งคณะกรรมการ

ที่มีความตองการ

สวสัดิการในเรือ่ง

เดียวกัน เชนกรรมการ

ประกันสังคม กรรมการ

สวสัดิการลูกจาง 

 

 

- สอบถามในบคุลากรทุก

ระดับ นําขอมูลที่ไดเขาในที่

ประชุม แตละระดับ เชนที่

ประชุมผูบริหาร ที่ประชุม

สวสัดิการลูกจาง 

- แตงตั้งผูรับผดิชอบตาม

ขอตกลงในเวทปีระชุมหา

ความตองการโดย ผูบริหาร

ใหการสนับสนนุ 

- ตั้งตัวแทนประจําสายงาน 

ตุรับความคดิเหน็  

-เงินชวยเหลือกรณีงานศพ, การ

จัดของขวัญเยีย่มกรณีเจ็บปวย,  

การสนับสนุนยาน พาหนะ 

ชวยงานกรณีงานศพ งานมงคล

สมรส งานขึ้นบานใหม การ

เดินทางไปสอบเพื่อปรับเปลี่ยน

สายงานเปนหมูคณะ,  การจัด หา

อุปกรณและสถานที่ในการออก

กําลังกาย ,การจัดรถบริการรับสง

เจาหนาทีร่ะหวางตัวเมืองและ

สํานักงาน, การจัดสวัสดิการ

บานพักอาศัย, การจัดสวสัดิการ
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Web board เงินกูดอกเบี้ยต่ํา 

- จัดหาสินคาจาํเปนในดํารงชวีิต

ในราคาถูก เชนขาวสาร 

- การใหความรูในเรื่องสทิธิตางๆ

ที่พึงจะไดรับของผูมีสทิธิ

ประกันสังคม 

- ประกันอุบัติเหตุหมู 

 

( 2 0 ) ก า ร กํ า ห น ด ต ัว ชี ้ว ัด  แ ล ะ ว ิธ ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ว า ม ผ า ส ุก  ค ว า ม 

พึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรแตละระดับและแตละประเภท  

- สคร.5 มีการประเมินบรรยากาศการทํางานในแตละกลุม ประเมินไดแตความพึงพอใจ

ยังไมถึงความผาสุข ในอนาคตจะประเมินถึงความผาสุข (ตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจ

ภายในกลุม รอยละ 85 ) 

- สวนราชการไดใชตัวช้ีวัดตาง ๆ เชน การสูญเสียบุคลากร การหยุดงาน การรองเรียน การ

รองทุกข ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อมาประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และ

การสรางแรงจูงใจของบุคลากรอยางไร 

- สคร.5 มีตัวช้ีวัดความพึงพอใจบรรยากาศองคกร แตขาดขอคําถามที่แสดงถึงความ

พึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรแตละระดับ และยังมีการใชไมครบถวนในตัวช้ีวัด

บางตัวเชนการรองเรียน ,ผลิตภาพ มาสรางแรงจูงใจในการคิดโบนัส,ความดี

ความชอบ 

  (21)สวนราชการมีวิธีการอยางไร ในการนําผลการประเมินความผาสุก ความพึง

พอใจ และการสรางแรงจูงใจของบุคลากร มาเชื่อมโยงกับผลลัพธในการดําเนินการเพื่อ

จัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจ 

รวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน  

- เน่ืองจาก สคร.5 ยังไมมีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของ

บุคลากรแตละระดับและแตละประเภท จึงไมมีการนํามาเชื่อมโยงกับผลลัพธในการ

ดําเนินการ 
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หมวด 6: การจัดการกระบวนการ 
 

6.1 กระบวนการที่สรางคุณคา  

ก. กระบวนการที่สรางคุณคา  

(1) วิธีการในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการที่สรางคุณคาตอผูรับบริการ  

สคร.5 มีวิธีการกําหนดจากวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ และความตองการ ความคาดหวังของ
ผูรับบริการ  
 
รายชือ่กระบวนการที่สรางคณุคา วิธกีารกาํหนดกระบวนการที่สรางคณุคา 

1.พัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหได

มาตรฐานและสามารถเผยแพรออกสู

เวทีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ระดับประเทศ 

1. เนนตามบทบาทภารกิจของสคร.5 

2  พัฒนาบุคลากรสคร.5 ใหมีความเปนเลิศทางงานวิจัย 

3. วิจัยตองสนองตอบตอนโยบายและปญหาในพื้นที ่

4. งานวิจัยตองไดมาตรฐานมคีณุภาพสามารถนําไปกําหนดเปน

นโยบายได 

2.สรางและพฒันาเครือขายความ

รวมมือดานวิชาการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกับทุกภาค

สวนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ

ระดับประเทศ 

1.จัดประชุมเครอืขาย(สสจ.รพศ/รพท.CUP,PCU,อบต.,อบท.,

หนวยงานเอกชน) 

2.มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันทั้งInformalและ

Formal 

 

3.ขบวนการพฒันาคุณภาพบริการและ

เพ่ิมการรับรูของประชาชน 

3.-สรางระบบการบริการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 

  -ความรวดเร็วของการใหบริการ 

  -ใหบริการแบบService Mind  

- มีการประชาสมัพันธเชิงรุก  ครอบคลุมกลุมเปาหมาย 
 

 

 (2) วิธีการในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา  
 

ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

 

วิธีการจัดทําขัอกําหนด 

ท่ีสําคัญของกระบวนการ 

ท่ีสรางคุณคา รายชื่อกระบวนการ ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

1.พัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหได

มาตรฐานและสามารถเผยแพรออก

สูเวทรีะดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และระดับประเทศ 

1 ไดงานวิจัยท่ีมคุีณคาและมาตรฐาน 

2. งานวิจัยถูกนําไปกําหนดเปนนโยบายและ

ขอเสนอแนะ 

1.รวบรวมขอมูลจาก การประเมิน

คุณภาพงานวิจัย, สํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคา,ประเมินผลการนิเทศงาน ,

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจาก

หนวยงานลูกคา(สสจ.,รพศ.

,รพท.,CUP,PCU,อบต.,อบท.,เอกชน) 

 

 

2. สรางและพฒันาเครือขายความ

รวมมือดานวิชาการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกับทุก

ภาคสวนในภาค

1.หนวยงานเครือขาย(ลูกคา)สามารถปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพดวยตนเอง 
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ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การรับรูขอมูลขาวสารและความพึง

พอใจตอการรับบริการ(ศูนยสาธิต

บริการ) 

 

1.ประชาชนเขาถึงความรู/ขอมูลทางวิชาการ

และบริการดานปองกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ

ท่ีไดมาตรฐาน 

2.ประชาชนมีความพึงพอใจตอการไดรับ

บริการ 

 

 (3) วิธีการในการออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา  
 

วิธกีารในการออกแบบและการนําปจจัยตางๆ มาประกอบในการออกแบบ 

กระบวนการทีส่รางคุณคา 

                              

                                                   SWOT องคกร สคร. 

 

 

 

                                                 ประชมุจัดทําวสิัยทัศน  พันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--แนวทางในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการแนวทางในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการที่ที่สรางคุณคาที่เกี่ยวของสรางคุณคาที่เกี่ยวของ

กับกับสวนราชการอื่น เพื่อใหสงผลตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการสวนราชการอื่น เพื่อใหสงผลตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการ

บบรรลุพันธกิจของสวนราชการรรลุพันธกิจของสวนราชการ   

ขอมูล ความคิดเห็น ผลการ
ปฏิบัติงาน จากภายในองคกร  
ขอมูลจาก สว.จากที่ทําปที่
แลวกอนจัดทําแผนที่กลยุทธ 
วิสัยทัศน พันธกิจ 

ขอมูลจาก
ภายนอกองคกร  

ภารกิจตาม
กฎกระทรวง 

แผนปฏิบัติงาน,แผนยุทธศาสตร 
4 ป   กระบวนการที่สรางคุณคา 

พัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัยใหได
มาตรฐานและ
สามารถเผยแพร
ออกสูเวทีระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สรางและพัฒนา
เครือขายความ
รวมมือดานวิชาการ 
ผลักดันการบังคับ
ใชกฎหมายการเฝา
ระวังปองกัน
ควบคุมโรค/ภัย
สุขภาพและการ
เขาถึงขอมูลให
รวดเร็วและ
ครอบคลุม กับทุก
ภาคสวนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  เสริมสรางความรูและ
การปฏิบัติตนท่ีถูกตอง 
ของกลุมเปาหมายเฉพาะ
โดยการประชาสัมพันธ
เชิงรุก 

  พัฒนาระบบการ
ใหบริการใหมี
คุณภาพตามหลัก
มาตรฐานสากล 

  เพิ่มขีด
สมรรถนะ
บุคลากรดาน
วิชาการและ
เทคโนโลยีให
ครอบคลุมสห
สาขาที่เกี่ยวของ
กับภารกิจ  

พัฒนาระบบริ
หารตาม
แนวทางของ
BSC/RB
M/กพร 

 จัดหาแหลงทนุ
สนับสนุนทั้งใน
และตางประเทศ 
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แผนผังการออกแบบและบรูณาการกระบวนการสรางคุณคาที่เกี่ยวของกบัสวนราชการอื่น 

 

 

 

((44))  ตัวชี้วัดที่สําคัญตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคาที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา 

รายชือ่กระบวนการ 

ที่สรางคณุคา 

ขอกําหนดที่สําคัญ ตัวช้ีวดัที่สําคญัที่ใชในการ

ควบคุมและปรับปรุง

กระบวนการ 

วิธกีารนํากระบวนการ 

ไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล

ตามขอกําหนดที่สําคัญ 

1.พัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยใหไดมาตรฐาน

และสามารถเผยแพร

ออกสูเวทีระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และระดับประเทศ 

 

1.นักวิชาการและผูกําหนด

นโยบายยอมรับและนํา

ผลงานวิชาการของ สคร.

ไปประยุกตใช 

2. พัฒนาคุณภาพผลงาน

วิชาการ/ขอเสนอแนะ 

1.จํานวนผลงานวิชาการที่มีการ

นําเสนอในที่ประชุมทาง

วิชาการหรือตีพิมพเผยแพรใน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้ึนไป 

2.จํานวนนโยบายหรือกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายทีมี่

ผลสืบเนื่องจากผลงานวชิาการ

ของสคร.5 

3.รอยละของหนวยงานลูกคาที่

ดําเนินงานไดตามมาตรฐาน

ระบบการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่

กรมกําหนด 

1.จัดและสนับสนุนเวที

สําหรับการนําเสนอผลงาน

วิชาการของบคุลากรเชน

ประชมุวิชาการเขต วิชาการ

กรม วิชาการกระทรวง 

วารสารกรมควบคุมโรค 

วารสารสคร.5 website 

สคร.5 

สสจ.,รพศ.,รพท.,CUP,PCU,อบต.  
อบท.,เอกชน 

1.วิจัย พัฒนา ถายทอด องคความรู 
2.ประชุม 
3.สรางเครือขาย 
4.นิเทศงาน 
5.ประเมินความพึงพอใจ 
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4.รอยละของประชาชน

กลุมเปาหมายในเขต 5 ที่ไดรบั

ความรู/ขอมูลขาวสารการ

ปองกันควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ 

5.รอยละของประชาชนที่มี

ความพึงพอใจในการรับบริการ

ปองกัน ควบคมุโรค/ภยัสุขภาพ 

โดยหนวยงานของ สคร.5 

2.การสรางและพัฒนา

เครือขายดานวชิาการ

เฝาระวังปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ 

หนวยงานลูกคาสามารถ

ปองกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพดวยตัวเอง 

รอยละของหนวยงานลูกคาที่

ดําเนินงานไดตามมาตรฐาน

ระบบเฝาระวังปองกันและ

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตามที่กรม กําหนด 

1.อบรม, ประชมุ,สัมมนา ,

นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 

3.การเสริมสรางความรู 1.ประชาชนเขาถึงความรู/

ขอมูลทางวิชาการและ

บริการดานปองกันควบคุม

โรคภัยสุขภาพที่ได

มาตรฐาน 

2.มีการประชาสัมพันธเชิง

รุกท่ีมีประสิทธิผล 

1.รอยละของประชาชน

กลุมเปาหมายในเขต 5 ที่ไดรบั

ความรู ขอมูลขาวสาร การ

ปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ 

2.รอยละของประชาชนที่มี

ความพึงพอใจในการรับบริการ 

การปองกัน ควบคุมโรค/ภัย

สุขภาพ โดยหนวยงานของ 

สคร.5 

การเผยแพรความรูทางสื่อ 

สิ่งพิมพตางๆ เชน วิทยุ 

หนังสือพิมพ โทรทัศน แผน

พับ ซีดี หอกระจายขาว 

website 

 

 

 

 

(5) วิธีการในการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ การทดสอบและการตรวจประเมิน

กระบวนการหรือผลการดําเนินการ 

วิธกีารลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ  

การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการ 

หรอืผลการดาํเนินการ 

วิธกีารการปองกันไมใหเกิดขอผดิพลาด  

การทาํงานซ้าํ และความสูญเสีย 

จากผลการดาํเนินการ 

1. มีหลักเกณฑการใชจายงบประมาณตามขอกําหนด

ภายในของ สคร5 เชน ดานการจัดประชุม อบรม การ

เดินทางไปราชการ การกําหนดระเบยีบในการเบิกจาย

พัสดุ และสาธารณูปโภค 

2.มีการควบคมุกํากับใหเปนไปตามหลักเกณฑ ราย

ไตรมาส 

1. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในแตละ

โครงการ 

2. มีคณะกรรมการแผนงานในการกลั่นกรอง

โครงการ แผนงาน  

3. มีการติดตามผลการดําเนินงาน และการผลการ

เบิกจางบประมาณรายไตรมาส/ ประชุมผูบริหาร

สคร.5 ทุก 2 เดือน 
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(6)วิธีการในการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา เพื่อใหผลการดําเนินการและ

การใหบริการดีขึ้น   

วิธกีารปรับปรงุ

กระบวนการทีส่ราง

คุณคา 

ความถี่ในการทบทวน ผลการปรับปรุง  

 

วิธกีารเผยแพร 

แลกเปล่ียน

ประสบการณ 

ภายใน/นอก หนวยงาน 

1. ระดมสมอง 

2.มีคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเมิน  

3. เวทีแลกเปลีย่นเรียนรู 

4 KM,Cop 

5 การรับรู ความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มาใชบริการ

ของศูนยสาธิตฯ 

 

 

ทุก 3 เดือน   

 

กระบวนการที่มีปญหาไดรับ

การปรับปรุงแกไข         

และ บรรลผุล ความถี ่

กําหนดไว  

ภายใน/นอก หนวยงาน 

ประชมุ สรุปผลการประชุม

,website ,เอกสารสิ่งพิมพ 

-มีตูรับแสดงความคิดเห็น

วิทย,ุโทรทัศน 

 

6.2 กระบวนการสนับสนุน 

ก.  กระบวนการสนับสนุน 

((77))  วิธีวิธีการการในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการสในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน นับสนุน  

กําหนดจากการตอบสนองกระบวนการสรางคุณคาใหบรรลุกําหนดจากการตอบสนองกระบวนการสรางคุณคาใหบรรลุวัวัตถุประสงคและมี

ประสิทธิภาพ 

รายชือ่กระบวนการสนับสนุน วิธกีารกาํหนดกระบวนการสนับสนุน 

1.ระบบบริหารงานบุคคล 

 

2. ระบบงบประมาณและวสัดุ ครภุัณฑ  

 

3. ระบบสารสนเทศ 

 

4. ระบบการบรหิารจดัการ 

1 สรรหา คดัเลอืก พัฒนา รักษาไว 

 

2 การจัดหางบประมาณ วสัดุ อุปกรณ เวชภณัฑ ยานพาหนะ 

 

3 จัดหา บริการ สนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ สิ่งอํานวยความ

สะดวกและการบํารุงรักษา 

4. มีการบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 

(8) วิธีการในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสนับสนุน 

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

 

วิธกีารจัดทําขอักาํหนดที่สําคัญของ

กระบวนการสนับสนุน 

รายชือ่กระบวนการ ขอกําหนดที่สําคัญ 
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1.สรรหา,พัฒนา,คดัเลือก,รักษาไว 

2.การจัดหางบประมาณ วสัดุ อุปกรณ 

เวชภัณฑ ยานพาหนะ 

3.จัดหา บริการ สนับสนุน เทคโนโลยี

สารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกและ

รวดเรว็ 

 

4.มีการบริหารจัดการใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1 ระบบบรหิารงานบุคคล 

2 รายชื่อกระบวนการระบบ

งบประมาณวสัดุ ครภุัณฑ 

3 ระบบสารสนเทศ 

 

 

 

4 ระบบการบรหิารจดัการ 

- มี Competency ตามที่สคร.กําหนด 

- มีการบริหาร 4 m ใหมีประสทิธิภาพ 

ถูกตอง รวดเร็ว 

-พัฒนาระบบสารสนเทศดานการเฝา

ระวังปองกันควบคุมโรคและภยั

สุขภาพและเขาถึงขอมูลใหรวดเร็ว

และครอบคลุม 

-มีการบริหารจดัการ มีประสิทธิภาพ 

ไปปรับใชและเปนธรรม 

 

((99))วิธีการอยางไรในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน   
ช่ือกระบวนการ องคความรูสวน

ราชการและ

เทคโนโลยี 

ความตองการของ

ผูรับบรกิารทัง้

ภายในภายนอก 

ขั้นตอนระยะเวลาใน

การปฏบิัติคน ผลผลิต 

การควบคมุฯ 

เปาหมายและ

ผลสัมฤทธิข์อง

ภารกิจ 

1.สรรหา คดัเลอืก

คงไว 

1 ใชองคความรูการ

บริหารบุคคล 

2 ใชเทคโนโลยีของ

ระบบIT 

- บุคลากรของสคร. 

 

- ผูที่จบการศึกษา 

- ประชาชนทั่วไป 

 

ปละ 1ครั้ง ไดบุคลากรทีมี่

คุณภาพสอดคลอง

การตองหนวยงาน 

2.การจัดหา

งบประมาณวสัดุ

อุปกรณ เวชภณัฑ 

ยานพาหนะ 

1 ระบบ GFMIS 

2 ระบบ E-bugetting 

3 DPS 

- ความรวดเร็วในการ

เบิกจายงบประมาณ 

- มีหลักเกณฑการใช

จายงบประมาณตาม

ขอกําหนดภายใน

ของสคร. 

- มีการควบคุมกํากับให

เปนไปตามหลกัเกณฑ

รายไตรมาส 

- การใชจาย

งบประมาณเปนไป

อยางความถูกตอง

ตาม กฎ ระเบียบ   

3.ระบบสารสนเทศ -จัดทําระบบ LAN 

Wireless  ,ระบบ

เตือนภัย,เครือขาย 

SRRT,E-mail,  

web site 

-การพัฒนาระบบ

ขอมูล PSO 1101 

-ระบบฐานขอมลูโรค 

-ระบบรักษาปลอดภัย

ของขอมูลและ

เครือขาย 

-เพ่ิมขีดสมรรถภาพ

บุคลากรดานเทคโน

โนยีที่เก่ียวของกับ

ภารกิจ 

-มีระบบการควบคุม

ภายใน 

-ใชระบบGFMISระบบ

การจัดซื้อจัดจาง 

-ติดตามการใชจาย

งบประมาณตามไตรมาส 

- มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศดานการ

เฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคภัยสุขภาพ

และการเขาถึงขอมูล

ใหรวดเร็วและ

ครอบคลุม 
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4.มีการบริหารจัดการ

ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- การบรหิารจัดการยคุ

ใหม 

- การบริหารราชการมี

ประสิทธิภาพโปรงใส

และเปนธรรม 

1. ใช POSCoRB ในการ

บริหาร 

      - Planning 

       - Organizing 

       - Staffing 

       - Co – ordinating 

       - Reporting 

       - Budgeting 

2.กิจกรรมดําเนนิการ 

1,  ความรับผิดชอบดานความรับผิดชอบดาน
การเงินการเงิน  และการปองกันและการปองกัน
และปราบปรามการและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิทุจริตและประพฤติมิ
ชอบชอบ 
2. การปกปอง
ผลประโยชนของ
ประเทศและผูมีสวนได
สวนเสยี 
3. ความรับผิดชอบตอความรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติงานของสวนการปฏิบัติงานของสวน

ราชการราชการ โดยจดัระบบ

ควบคุมภายใน  

4. จัดทําแผนปฏิบัติการ

หนวยงานใสสะอาด เชน 

4.1    แผนสงเสริม

จิตสํานึก 

4.2    แผนปองกัน

เหตุการณและพฤติกรรม

ตาง ๆ เชน 

HWP /นํา SSR

ประกอบการพิจารณา

ความดี ความชอบ

ประจําป เปนตน 

4.3  แผนการจดัการ

กรณีทุจริตคอรรัปชั่นที่

เกิดข้ึนแลว และกําลัง

เกิดข้ึน 

ไดการบรหิารงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
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--  แนวแนวทางในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการสนับสนุนทีเ่กีย่วของกับทางในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการสนับสนุนทีเ่กีย่วของกับ

สวนราชการอื่นสวนราชการอื่น   

แผนผังการออกแบบและบรูณาการกระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวของกับสวนราชการอื่น 

 

 

 

(10) ตัวช้ีวัดที่สําคัญท่ีใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน 

รายชือ่กระบวนการ 

สนับสนุน 

ขอกําหนดที่สําคัญ ตัวช้ีวดัที่สําคญัใชในการ

ควบคุมและปรับปรุง

กระบวนการ 

วิธกีารนํากระบวนการ 

ไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล

ตามขอกําหนดที่สําคัญ 

1.ระบบงบประมาณ

และวสัดุ  ครภุณัฑ 

 

การบริหารจดัการ

งบประมาณที่เหมาะสม

คุมคา 

- รอยละของงบประมาณที่

สามารถประหยดัได 

- รอยละความสาํเร็จตาม

เปาหมายผลผลติของสคร.5 

- ระดับความสาํเร็จในการ

เพ่ิมผลิตภาพ 

-ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําตนทุนตอหนวย 

 cost effectiveness(Unit 

cost) 

วางแผนรวมกันและสราง

มาตรการในการประหยดั

รวมกัน และดําเนินการให

บรรลตุามเปาหมาย,ติดตาม

ควบคุมกํากับ, 

ใชกระบวนการ PDCA 

(Plan, Do, Check, Act ) 

 

 

 

 

 

การจัดการกระบวนการ 

กระบวนการที่สรางคณคา กระบวนการ  สนับสนน

พัฒนาบคลากร งบประมาณ 
วัสดุ ครุภัณฑ 
เวชภัณฑ 

IT การบริหารจัดการ 

สสจ./รพศ./รพท./อบต./อบท./เอกชน/CUP/PCU 
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(11) วิธีการในการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ  การทดสอบ และการตรวจประเมนิ

กระบวนการหรือผลการดําเนินการ 

วิธีการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ  

การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการ 

หรือผลการดําเนินการ 

วิธีการการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด  

การทํางานซ้ํา และความสูญเสีย 

จากผลการดําเนินการ 

1.มีเกณฑการใชงบประมาณตามขอกําหนดภายในของ 

สคร.5 เชน ดานการจัดประชมุ  อบรม  การเดนิทางไป

ราชการ  การกาํหนดระเบียบในการเบิกจายพสัดุ  และ

สาธารณูปโภค 

2.มีการควบคุมกํากับใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

รายไตรมาส  

 

มีระบบบริหารความเสี่ยง ซึง่มกีารดําเนินการโดยมี

การอบรมชี้แจงตัวแทนของทุกกลุมงานและ

มอบหมายใหเลือกโครงการที่สําคัญจัดทํา

กระบวนการบรหิารความเสี่ยง และมีการติดตาม

ประเมิน ผลตอนปลายป 

 

((1122))  วิธีการในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนเพื่อใหผลการดําเนินการและการ

ใหบริการดีขึ้น 

                     

วิธกีารปรับปรงุกระบวนการ 

สนับสนุน 

ความถี่ใน 

การทบทวน 

ผลการปรับปรุง 

 

วิธกีารเผยแพรแลกเปล่ียน

ประสบการณ 

1.การสรรหา  

   -ประชาสัมพันธใหไดเขามามีการ

คัดเลือกหลากหลาย 

   -กําหนดเงื่อนไข เชนสอบ,ทดสอบ 

ฯลฯ     

   -รักษาคนที่มีคุณภาพคงไว(คนดี) 

2.การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ 

   -จัดหาใหเพียงพอ 

  -บํารุงรักษา,ตรวจสอบ 

  -มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคณุภาพ 

3.งบประมาณ 

   -จัดหาใหเพียงพอ 

   -ใชอยางมีประสิทธิภาพ  ประหยัด   

มีคุณภาพ 

  -ควบคมุ  กํากับ  ติดตามการใชจาย

รายไตรมาส 

  -ปฏิบัตติามระเบียบการเบิกจายอยาง

เครงครัด 

4.สารสนเทศ 

 

ปละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

ตลอดป 

 

 

 

ปละ 4 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดป 

ไดบุคลากรทีมี่คุณภาพ

สามารถปกิบัตงิานไดอยาง

มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 

 

 

มีวัสดุอุปกรณ ยานพาหนะที่

มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ตอการใชงาน 

 

มีการใชจายงบประมาณ

อยางมีประสทิธิภาพและ

ตามแผนที่กําหนด 

 

 

 

 

 

มีระบบสารสนเทศทันสมัย

- หนังสือราชการ สื่อสิ่งพิมพ  web 

site  และการประชมุ 

 

 

 

 

- หนังสือราชการ สื่อสิ่งพิมพ  web 

site  และการประชมุ 

 

 

- หนังสือราชการ สื่อสิ่งพิมพ  web 

site  และการประชมุ 

 

 

 

 

 

 

- หนังสือราชการ สื่อสิ่งพิมพ  web 
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   -จัดหาสนับสนุนเครื่องมือทีมี่

คุณภาพทันสมยัมีการบํารุงรักษาและ

เพียงพอในการใหบริการ 

   -พัฒนาบุคลากรในการใชเครื่องมือ 

สารสนเทศ 

 

 

รวดเรว็และเปนที่พึงพอใจ

ตอผูรับบริการ 

site  และการประชมุ 
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หมวด 7: ผลลัพธการดําเนินการ 

7.1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

(1) ผลการดําเนินการดานการบรรลุความสําเร็จของยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิง 

ยุทธศาสตร 

เปาหมาย 

(ป พ.ศ.2548-2551) 

กลยุทธหลัก 

1. การพัฒนาคุณภาพ

การเฝาระวังฯ ของ

เครือขายในระบบ

หลักประกันสุขภาพถวน

หนา 

 

1.1 หนวยงานและ

เครือขายลูกคาในระบบ

หลักประกันสุขภาพถวน

หนา สามารถใหบริการเฝา

ระวังปองกันควบคุมโรค 

ภัยสุขภาพ รวมทั้งการ

จัดการ สวล. ไดตาม

มาตรฐาน 

 

1. รอยละ 80 ของ

หนวยงานในระบบ

หลักประกันสุขภาพถวน

หนา สามารถปฏิบัติการ

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ ได

ตามมาตรฐานที่กรม

ควบคุมโรคกําหนด 

2. รอยละ 80 ของสถาน

บริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา สามารถ

ดําเนินการตามมาตรฐาน

ของแนวทางควบคุมวัณ

โรคแหงชาต ิ

พัฒนาคณุภาพบริการ

และภาคีเครือขาย การ

เฝาระวงั   

ปองกัน  ควบคุมโรค ภัย

สุขภาพ การจดัการ

ส่ิงแวดลอม                     

 

2. การพัฒนาศกัยภาพ 

คุณภาพบริการและภาคี

เครือขายการเฝาระวังฯ 

และจดัการสิ่งแวดลอมให

มีประสิทธิภาพและทันตอ

สถานการณ    

 

2.1หนวยงานและ

เครือขายลูกคาสามารถ

ใหบริการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

รวมทั้งการจดัการ สวล. 

ไดตามมาตรฐาน 

 

1. รอยละ 80 ของ

หนวยงานสาธารณสุข ทมี

เฝาระวัง สอบสวน

เคลื่อนที่เร็วทีส่ามารถ

ปฏิบัติการเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคมุโรคและ

ภัยสุขภาพ ไดตาม

มาตรฐานที่กรมควบคุม

โรคกําหนด 

2. รอยละ 70 ของ

หนวยงานสาธารณสุข ทีมี่

การวิเคราะห ตดิตาม

สถานการณปญหา

สาธารณสุขที่สาํคัญ และ

นํามาใชในการวาง

แผนการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 

พัฒนาคุณภาพบริการและ

ภาคีเครือขาย การเฝาระวัง  

ปองกัน  ควบคมุโรค ภัย

สุขภาพ การจัดการ

สิ่งแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิง 

ยุทธศาสตร 

เปาหมาย 

(ป พ.ศ.2548-2551) 

กลยุทธหลัก 

การจัดการสิ่งแวดลอมตาม

มาตรฐาน 

3.การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการมุงผลสมัฤทธ์ิดาน

การเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 

เปนองคกรแหงการเรียนรู

และมรีะบบการจัดการ

ความรู การพัฒนา

สมรรถนะขององคกรและ

บุคลากรใหมีศกัยภาพดาน

การเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

อยางยั่งยืน 

 

1. รอยละ 100 ของ

ความสําเร็จของแผนการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

สคร.5 

2. รอยละ 100 ของ

ความสําเร็จในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนา

องคกรสูองคกรแหงการ

เรียนรู 

3. รอยละ 100 ของ

ความสําเร็จของการบริหาร

สารสนเทศดานการเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 

D 2  เพ่ิมสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะดานวิชาการ

และเทคโนโลยทีุกมิติ        

รวมถึงการพฒันาเครือขาย

กับสถาบันทั้งในและ

ระหวางประเทศ    

D 3  พัฒนาระบบบริหาร

จัดการตามแนวทาง

หลักเกณฑและวิธีการ

บริหาร        กิจการ

บานเมืองที่ดี   

 

4.การสงเสริมการวิจยั 

พัฒนา วิชาการและการ

เรียนรูดานการเฝาระวัง

ปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ 

 

องคความรูและเทคโนโลยี

ในการดาํเนินเฝาระวัง 

ปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

 

รอยละ 100 ของ

ความสําเร็จของ

ขอเสนอแนะดานวิชาการ

ที่นําไปเปนนโยบาย 

D 4 วิจัย และพัฒนาองค

ความรูและเทคโนโลยีใน

การเฝาระวัง        ปองกัน

และควบคุมโรคและภัย

สุขภาพรวมกับเครือขาย     

หนวยงานที่เก่ียวของทั้ง

ในและระหวางประเทศ  

5.การพัฒนาประสทิธิภาพ

การสื่อสารสาธารณะและ

เสริมสรางการมสีวนรวม

ของภาคีเครือขายในการ

เฝาระวัง ปองกัน และ

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 

หนวยงานลูกคาและ

ประชาชนสามารถเขาถึง

และประยุกตใชความรู

ขอมูลทางวชิาการดานการ

เฝาระวังปองกันและ

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 

 1. รอยละ 55 ของ 

ประชาชนในเขต13 รับรู

ขอมูลขาวสารทางวชิาการ

ควบคุม ปองกันโรคและ

ภัยสุขภาพ 

  

D 5 พัฒนาระบบ   การ

ถายทอดความรูและ   

เทคโนโลยีดานการเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

และ   ภยัสุขภาพ 

 

6.การพัฒนากลไกในการ

กําหนดมาตรการทาง

กฎหมาย และ 

การนําภาษีการบริโภค

สินคาที่มีอันตรายตอ

สุขภาพมาใชเพ่ือ

มีการนํามาตรการกฎหมาย

บังคับใชเพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพบคุคล 

 D 5 พัฒนาระบบ กลไก

ทางกฎหมาย การ

ถายทอดความรูและ  

เทคโนโลยีดานการเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

และ   ภยัสุขภาพ 



 

 

- 103 -

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิง 

ยุทธศาสตร 

เปาหมาย 

(ป พ.ศ.2548-2551) 

กลยุทธหลัก 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพบคุคล 

 

(2.) ผลการดําเนินการดานการบูรณาการกับสวนราชการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการ 

           ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงคมแหงชาติฉบับที่  9 ไดมีนโยบายกระจายความเจริญสูภมิูภาคและ 
ทองถิ่น  และในการบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม  มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบรหิารงานที่มุงเนนคาวม 
สําเร็จในการตอบสนองตอความตองการของประชาชนและแกไขปญหาตาง ๆ  ใหเสร็จสิ้นไปในระดับพ้ืนที่  การ 
ปรับปรุงระบบการวางแผนพฒันาจังหวดัแบบบูรณาการและงบประมาณสวนใหญกระจายสูภูมิภาค  แนวทางการ 
บริหารจัดการ  เพ่ือใหการ  แกไขปญหาประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน  รฐับาลจึงใหความสําคญัในการปฏิรูประบบ 
ราชการไทย   ในการบรหิารราชการจังหวัด  เปนแบบบูรณาเพ่ือการพัฒนา  ดังนั้นสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่  5 
จังหวัดนครราชสีมา  ไดมีแนวคิดในการบูรณาการงานดานสาธารณสุขรวมกับศูนยวชิาการเขต       การสาธารณสุข 
ที่  13  ซึ่งมีหนวยงานตาง ๆ  ดังนี้  

1. ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา 
2. ศูนยอนามยัที่  5  จังหวัดนครราชสมีา 
3. โรงพยาบาลจติเวชนครราชสีมา  ราชนครินทร 
4. ศูนยวศิวกรรมการแพทยที่  4  จังหวัดนครราชสีมา 
5. ศูนยสุขภาพจิตจังหวัดนครราชสีมา 
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา 

การดําเนินงานในป  2550  ไดมีการประชุมรวมกัน โดยมีสํานักงานสาธารณสุขเขต 13 เปนเจาภาพโดยไดรับการ
สนับสนุนจากสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  โดยมีวัตถุประสงคในการประชุมดังนี ้ 

1. เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานเชิงบูรณาการดานสาธารณสุขใหสอดคลอง       กับ
แผนพฒันาจังหวัดและนโยบายประเทศ 

2. เพ่ือเปนเครือขายและเปนเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณแตละศูนยวิชาการ 
 ผลจากการประชุม  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  5  จังหวัดนครราชสีมา มีแผน/โครงการทีด่ําเนินงาน
แบบบูรณาการรวมกับศูนยวิชาการเขต  13  จํานวน  2 โครงการไดแก 

1. โครงการศึกษาขั้นตอนการผลติที่มีโอกาสปนเบื้อนเชื้อกอโรคทางอาหารและน้ําในโรงผลติน้ําดื่มและ
นํ้าแข็งในเขตตรวจราชการที  13  (ตอเนื่องปที่ 2) 

2. โครงการแกปญหาวัณโรค เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13   
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-ผลการดําเนินการในปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ผลลัพธ ผลลัพธเทียบ

กับเปาหมาย 

(+/-) 

มิติที่ 1 ดานประสิทธผิล
ตามแผนปฏิบตัิราชการ 
(รอยละ 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวดัภาคบงัคับ(รอยละ

30) 

ระดับความสําเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกรมควบคมุโรค 

1. รอยละสถานบรกิาร 
สาธารณสุขที่สามารถ
ดําเนินการไดตามมาตรฐานของ 

1.1 การควบคุมวัณโรค
แหงชาต ิ

               - รพศ/รพท 
               - รพช 
    1.2 การควบคุมโรคตดิตอ
ทางเพศสัมพันธ 
    - รอยละของสถานบริการ
สาธารณสุขที่มีคลีนิคเฉพาะที่
สามารถดําเนินการไดตาม
มาตรฐานที่กรมควบคุม
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 
2. รอยละของจงัหวัดเสีย่งที่
สามารถควบคมุโรคที่เปนปญหา
สําคญัไดตามมาตรฐาน 
    2.1 โรคไขเลือดออก 
    2.2 โรคอาหารเปนพิษ 
    2.3 โรคอัมพฤกษ อัมพาต 
    2.4 โรคไขหวัดใหญ/โรค
ไขหวัดนก 
 
 3. รอยละของจังหวัดเปาหมาย 
มีกระบวนการบงัคับใชกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับการควบคุมยาสบู
ตามเกณฑมาตรฐาน 
 
4. อัตราความพิการระดับ 2 ใน 
ผูปวยโรคเรื้อนรายใหม 
  
5.คปสข.ที่มีการวิเคราะห
ติดตามสถานการณปญหา
สาธารณสุขที่สาํคัญ และนํา
ความรูมาใชในการวางแผนการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
ภัยสุขภาพ การจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสทิธิภาพ 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

45 

90 

 

25 

 

 

 

- รอยละ 100 

ของจังหวัด

เสี่ยง 

- 100 % ของ 

25 % ของจว.

ในเขต 

- รอยละ 100 

ของจว.

เปาหมาย 

รอยละ 7.25 

 

3 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินไตรมาส 4 

ประเมินไตรมาส 4 

 

ประเมินไตรมาส 4 

 

 

 

    

 

100 

100 

N/A 

 

100 

 

 

ประเมินไตรมาส 4 

 

3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ผลลัพธ ผลลัพธเทียบ

กับเปาหมาย 

(+/-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.จํานวนหนวยงาน(ดานควบคมุ 
โรคติดตอระหวางประเทศ) ที ่
สามารถดําเนินการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคมุโรคไดตาม 
มาตรฐาน 
 
   6.1 จํานวนหนวยงาน(ดาน 
ควบคุมโรคติดตอระหวาง 
ประเทศ)ที่ผานเกณฑมาตรฐาน 
สามารถดําเนินการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคมุโรคไดตาม 
มาตรฐานที่กําหนด 
   6.2 จํานวนหนวยงาน(ดาน 
ควบคุมโรคติดตอระหวาง 
ประเทศ)ไดรับการพัฒนาให 
ผานเกณฑมาตรฐาน 
สามารถดําเนินการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคมุโรคไดตาม 
มาตรฐานที่กําหนด 
 
7.รอยละของโรงพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีกระบวนการเปนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ 
   7.1 รอยละของโรงพยาบาล 
ที่มีการประเมินความเสีย่งใน
การทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล 
  7.2 รอยละของโรงพยาบาลมี
คาดชันีทีมี่การสํารวจลูกนํ้า
ยุงลายContainer 
Index(CI)=0 
  7.3 รอยละของโรงพยาบาลที่
มีการจดัเปนเขตปลอดบหุรี่
ถูกตองตามกฏหมาย 
 
8. รอยละของหนวยงาน  
สาธารณสุขที่มีทีมเฝา 
ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT)สามารถปฏิบัติการ        
เฝาระวังปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพไดตามมาตรฐานที่
กรมควบคุมโรคกําหนด 
 
9. เทศบาลผานเกณฑดาน
กระบวนการเมอืงนาอยูดาน
สุขภาพ โดยวดัจากรอยละขอล
ชุมชนในเขต กทม./เทศบาล
เมือง/นคร สํารวจลูกนํ้ายุงลาย
ในบาน (HI)ไดไมเกิน 10 
 

 

   

 

 

ไมมีเปาหมาย

ปรับน้ําหนักเพ่ิม

ใหตัวชี้วดัที่ 

5.2 

100%ของดาน

เปาหมาย 

(1 ดาน) 

5 คะแนน 

 

 

 

 

   5 คะแนน 

     

 

รอยละ 80 ของ

โรงพยาบาล 

รอยละ 80 ของ

โรงพยาบาล 

 

รอยละ 70 

  

 

  

 

-รอยละ50 จว.

เสี่ยงสูง 

-รอยละ 25 จว.

ในเขต 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 

 

 

 

  

 

 

  

5 

 

 

ประเมินไตรมาส 4 

 

100 

 

  

100 

 

 

 

 

ประเมินไตรมาส 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ผลลัพธ ผลลัพธเทียบ

กับเปาหมาย 

(+/-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.จํานวนผลงานวิชาการใน 
การสงเสริมสุขภาพ เฝาระวัง  
ปองกันควบคุมโรคและภัย 
สุขภาพที่ไดรับการเผยแพรใน 
วารสาร/และหรอืwebsite 
 
11.ระดับความสําเร็จในการ 
ถายทอดความรูใหประชาชน 
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมใน 
การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพที่ถูกตอง 
 
12.ระดับความสําเร็จของการ 
พัฒนาภาคีเครอืขายเพื่อการ 
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ ป 2550 
 
13.การจดัตั้งศนูยรับรองเรียน 
และบังคับใชกฏหมายควบคุม 
บุหรี่และสุรา 
 
14. ระดับความสําเร็จของการ 
จัดตั้งศูนยขาวกรอง 
 
15. ระดับความสําเร็จของการ 
จัดตั้งศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
 
16. ระดับความสําเร็จของการ 
จัดทําสญัญนิยม 
 
17. จํานวนหลกัสูตรผานเกณฑ 
พัฒนา 
 
18. จํานวนโครงการวิจยัที ่
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 
 
ตัวช้ีวดัเพิ่มเตมิ รอยละ 20 
 
 
19.จํานวนวิชาการที่มีการ
นําเสนอในที่ประชุมวชิาการหรอื
ตีพิมพเผยแพรในวารสารใน
ระดับภาค/ระดบัชาต ิ
 
20.รอยละขององคกรปกครอง
ทองถิ่นที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 
 
 

   2 เรื่อง 

 

 

 

3 คะแนน 

 

  

 

ระดับ 5 

 

 

12 คะแนน 

 

 

3 คะแนน 

  

5 คะแนน 

 

3 คะแนน 

 

ไมมีเปาหมาย  

 

4 โครงการ 

 

 

 

12 เรื่อง 

 

 

รอยละ 20 

 

 

  

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

12 

 

 

3 

 

5 

 

ประเมินไตรมาส 4 

 

3 

 

ประเมินไตรมาส 4 

 

 

 

16 

 

 

ประเมินไตรมาส 4 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ผลลัพธ ผลลัพธเทียบ

กับเปาหมาย 

(+/-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายในเขต 13 ที่รับรู
ขอมูลขาวสารการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(6 
โรค) 
 
22. จํานวนหนวยงานในระบบ
หลักประกันสุขภาพดําเนินการ
เฝาระวัง    ปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ไดตาม    
มาตรฐาน ทีส่ํานักระบาดวิทยา
กําหนด  
 

รอยละ55 

 

 

 

4 จังหวัด 

ประเมินไตรมาส 4 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

+ 

 

แนวโนมของผลการดําเนินการ  

ผลลัพธในชวง 3 ป ตัวชี้วดัที่สําคญั 

2548 2549 2550 

ลักษณะ

แนวโนม 

ตัวช้ีวดัที ่2.1 รอยละของจังหวัดเสีย่งทีส่ามารถ 
ดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออกไดตาม 
มาตรฐาน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2  รอยละของจังหวัดเสี่ยงที่สามารถ 
ดําเนินการควบคุมโรคอาหารเปนพิษไดตาม 
มาตรฐาน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3  รอยละของจังหวัดเสี่ยงที่สามารถ 
ดําเนินการควบคุมโรคอัมพฤกษ อัมพาต ไดตาม 
มาตรฐาน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2  รอยละของจังหวัดเสี่ยงที่สามารถ 
ดําเนินการควบคุมโรคไขหวัดใหญ/ไขหวดันกได 
ตามมาตรฐาน  
 

 N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

   

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

100 

 

100 

 

 N/A 

 

   100 

 N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

หมายเหตุ ตัวชือ้วัดน้ี เริ่มดําเนนิการในป 2550 
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ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน 

ผลการเปรียบเทียบ รายชื่อสวนราชการหรือ

องคกรอ่ืนที่มีภารกิจ

คลายคลึงกัน 

ตัวช้ีวดัสําคญัที่นํามา

เปรียบเทียบ สคร.5 

นม. 

สคร.2 

สบ. 

สคร.6 

ขก. 

สคร.7 

อบ. 

1.  สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด

สระบุร ี

2.  สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด

ขอนแกน 

3.  สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

อุบลราชธาน ี

   

 

1. รอยละของจงัหวัดเสีย่งที ่
สามารถดําเนินการควบคุมโรค 
ไขเลือดออกไดตามมาตรฐาน 
  
2.รอยละของจังหวัดเสี่ยงที่ 
สามารถดําเนินการควบคุมโรค
อาหารเปนพิษไดตามมาตรฐาน 
 
3. รอยละของจงัหวัดเสีย่งท ี
สามารถดําเนินการควบคุมโรค 
อัมพฤกษ อัมพาต ไดตาม 
มาตรฐาน  
 
4. รอยละของจงัหวัดเสีย่งที ่
สามารถดําเนินการควบคุมโรค 
ไขหวัดใหญ/ไขหวัดนกได 
ตามมาตรฐาน  
 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

100 

 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

100 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

 

 

   

 

 

7.2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

    (3) ผลการดําเนินการดานความโปรงใสในการปฎิบัติราชการ 

          3.1  ในป 2550 สํานักงานปองกันควบคุมโรที่ 5  นครราชสมีา ไดกําหนดแนวทางและเกณฑใน

การพิจารณาความดีความชอบของขาราชการและลูกจาง โดยแตงตั้งคณะกรรมการทีม่าจากการคัดเลือกของ

บุคลากรในหนวยงานรวมพิจารณาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและโปรงใสสามารถตรวจสอบได ซึ่งกําหนดเกณฑใน

การพิจารณา  ดังนี ้

   1. การบรรลุวตัถุประสงคของโครงการในแผนปฎิบัติงาน และโครงการนอกแผนปฏิบัติ

งานของกลุม/ฝาย 

2. ผลการเบิก-จายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาส 

3. การบรรลุ KPI Bureau Scorecard และ BSC ที่กลุม/ฝาย รับผิดชอบ 

4. ผลการประเมินบรรยากาศการทาํงานของกลุม/ฝาย ป 2550 

5. การประเมินผลงานรายบคุคล 

   3.2  ในดานการจัดซื้อจัดจาง ไดดําเนินการตามแนวทางระเบียบพัสดุทุกข้ันตอนและสามารถ

ตรวจสอบได 
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    ผลการดําเนินการในปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมาย  

 

มิติดานคุณภาพ 

การใหบริการ 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ผลลัพธ ผลลัพธเทียบ

กับเปาหมาย 

(+/-) 

ผลการดําเนินการดานความ

โปรงใสในการปฎิบัตริาชการ 

ตัวช้ีวดัที ่ 23.1 ระดับความสาํเร็จ
ของ  ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการในการพิจาณณาความดี
ความชอบ 
ตัวช้ีวดัที ่23.2 ระดับความสาํเร็จ
ของการสราง  ความโปรงใสในการ
ปฏิบัตริาชการเรื่องการจดัซื้อจดัจาง
โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา 

ระดับ 5 

  

 

ระดับ 5 

 

5 

 

 

5 

+ 

 

 

+ 

 

  แนวโนมของผลการดําเนินการ  

ผลลัพธในชวง 3 ป ตัวชี้วดัที่สําคญั 

2548 2549 2550 

ลักษณะ

แนวโนม 

 
 ตัวช้ีวดัที่  23.1 ระดับความสาํเร็จของ  
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการใน 
การพิจารณาความดีความชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 23.2 ระดับความสําเร็จของ
การสราง  ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการเรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
สอบราคาและประกวดราคา 
 

 

N/A 

 

N/A 

 

  

 

N/A 

 

N/A 

 

  

 

5 

 

5 

  

 

   N/A 

 

N/A 

 

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดน้ี เริ่มดําเนินการปงบประมาณ 2550 

 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน 

ผลการเปรียบเทียบ รายชื่อสวนราชการหรือ

องคกรอ่ืนที่มีภารกิจ

คลายคลึงกัน 

ตัวช้ีวดัสําคญัที่นํามา

เปรียบเทียบ สคร.5 

นม. 

สคร.2 

สบ. 

สคร.6 

ขก. 

สคร.7 

อบ. 

1.  สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุร ี
 
2.  สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ขอนแกน 
 
3.  สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

1 ระดับความสาํเร็จของ  
ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการในการพิจารณาความ
ดีความชอบ 
2 ระดับความสําเร็จของการ
สราง  ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการเรื่องการจัดซื้อ
จัดจางโดยวิธีสอบราคาและ
ประกวดราคา 
   

5 

 

 

5 

 

 

  

N/A  

 

 

N/A 

 

 

 

 N/A 

 

 

N/A 

 N/A 

 

 

N/A 
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7.3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

(4) ผลการดาํเนินการบริหารงบประมาณ  

         ตามที่  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  5  จังหวัดนครราชสีมา  มีนโยบายในการบริหารงบประมาณการ
เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย โดยการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาสทุก
กิจกรรม  

  ผลการดําเนินการในปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมาย  

มิติดานประสทิธิภาพของการ

ปฏิบัตริาชการ 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ผลลัพธ ผลลัพธเทียบ

กับเปาหมาย 

(+/-) 

ผลการดําเนินการบรหิาร

งบประมาณ 

ตัวช้ีวดัที ่24 รอยละของอัตราการ

เบิกจายงบประมาณ รายจายรวม 

5 ประเมิน 

ไตรมาส 4 

- 

 
 
 นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานอยางเครงครัด  โดยกําหนดเปนนโยบาย
ชัดเจน  มีการแจงใหบุคลากรในองคกรรับทราบนโยบาย       แตงตั้งคณะกรรมการ  กําหนดเปาหมาย  และมีการ
ประชุมติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ  สงผลใหเกิดประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้   
 
 
 ประสิทธิภาพของการใชพลังงานในป  2550  โดยเปรียบเทียบกับปฐาน  2549 
 

ปงบประมาณ  2549 ปงบประมาณ 2550 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เดือน นํ้ามันเช้ือเพลิง 
(ลิตร) 

ไฟฟา 
(Kwh) 

นํ้ามันเช้ือเพลิง 
(ลิตร) 

ไฟฟา 
(Kwh) 

นํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

(ลิตร) 

ไฟฟา 
(Kwh) 

ตุลาคม 2,692.98 18,080.00 3,365.35 21,529.33 +672.37 +3,449.33 
พฤศจิกายน 2,554.87 15,374.22 3,017.67 21,124.31 +462.80 +5,750.09 
ธันวาคม 3,124.98 11,523.67 3,344.74 19,049.93 +219.76 +7,526.26 
มกราคม 5,551.26 15,359.99 3,751.57 15,869.82 -1,799.69 +509.83 
กุมภาพันธ 3,521.13 14,158.31 3,668.42 17,866.29 +147.29 +3,707.98 
มีนาคม 4,349.69 19,211.27 5,006.53 22,808.01 +656.84 +3,596.74 
เมษายน 3,589.97 17,840.52 4,073.69 22,141.31 +483.72 +4,300.79 
พฤษภาคม 3,253.68 18,600.08 6,923.75 18,728.93 +3,670.07 +128.85 
มิถุนายน 3,533.00 20,596.77 4,445.84 17,644.86 +912.84 -2,951.91 
กรกฎาคม 2,643.00 24,307.47 5,677.72 17,561.63 +3,034.72 -6,745.84 

รวม 34,814.56 175,052.30 43,275.28 
 

194,324.42 
 

+8,460.72 +19,272.12 

     เพิ่มขึ้น 
รอยละ 24.3 

เพิ่มฃึ้น 
รอยละ 11.0 

ยังขาดขอมูลเดือนสิงหาคมและกันยายน 2550 
หมายเหตุ    + =  ปริมาณการใชที่เพ่ิมข้ึน 
 -  =  ปริมาณการใชทีล่ดลง 
                
 
 แตหลังจากดาํเนินงานพบวาประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําป  2550  (ตั้งแตตลุาคม  
2549  ถึงกรกฎาคม  2550)  หมวดคาวสัดุเชือ้เพลิงมีปริมาณการใชเพ่ิมข้ึนรอยละ 24.3  และหมวดคา
สาธารณูปโภค (คาไฟฟา)  มีปริมาณการใชเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.0  โดยเปรียบเทียบกับปฐาน  2549 เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงตวัชี้วัดทําใหมีกิจกรรมเพิ่มข้ึนจากป 2549 หลายกิจกรรม 
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  ผลการดําเนินการในปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมาย  

มิติดานประสทิธิภาพของการ

ปฏิบัตริาชการ 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ผลลัพธ ผลลัพธเทียบ

กับเปาหมาย 

(+/-) 

ผลการดําเนินการดาน

ประสิทธิภาพของการใช

งบประมาณ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ 

- ไฟฟา 

- นํ้ามัน 

5 

 

 

 

ประเมิน 

ไตรมาส 4 

 

 

  

 N/A 

 

 

- แนวโนมของผลการดําเนินการ  

ผลลัพธในชวง 3 ป ตัวชี้วดัที่สําคญั 

2548 2549 2549 

ลักษณะ

แนวโนม 

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

-  ไฟฟา 

      -  นํ้ามัน 

 N/A 

 

 

5 ประเมิน

ไตรมาส 4 

  

รอผลประเมิน

ไตรมาส 4 

  

 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน 

ผลการเปรียบเทียบ รายชื่อสวนราชการหรือ

องคกรอ่ืนที่มีภารกิจ

คลายคลึงกัน 

ตัวช้ีวดัสําคญัที่นํามา

เปรียบเทียบ 
สคร.5 

นม. 

สคร.2 

สบ. 

สคร.6 

ขก. 

สคร.7 

อบ. 

1.  สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด

สระบุร ี

2.  สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด

ขอนแกน 

3.  สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

อุบลราชธาน ี

1. รอยละของ
งบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได  
  

 ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

  

 ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

  

 ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

  

ประเมิน

ไตรมาส 4  
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7.4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

(5) ผลการดาํเนินการดานการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร  

คุณลักษณะและทกัษะที่จําเปน วิธกีารกาํหนด 

- สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 

 กลุมงานและยทุธศาสตรจะกําหนด Core และ 

Technical Competency ตามภาระกิจของกลุม

งาน และยุทธศาสตรพรอมทั้งกําหนด Leml ใน

แตละกลุมตาํแหนง และจะพิจารณาโดย

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สคร.5 

อีกครั้ง เพ่ืกําหนด Competencies  ที่จะ

ดําเนินการพฒันา ในแตละปโดย ป  2550 

 Core Competencies 1 เรื่อง ไดแก  

 IT      

 

(6) ผลการดาํเนินการดานความผาสุก ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของบุคลากร 

การดาํเนินการของสวนราชการ วิธกีาร 

- การยกยองชมเชย 

 

 ประกวดขวญัใจของสํานักงานปองกัน  ควบคมุโรคที ่ 5  (ผูที่

มีผลงานเปนที ่ ประจักษมีการ “ครองตน ครองคน ครองงาน

ดีเดน” ) 

   ประกาศเกียรติคุณแกผูทาํชือ่เสียง ใหแก  หนวยงานโดย  

   ในวาระการประชุมตางๆ ของหนวยงาน 

   ติดประกาศประชาสัมพันธ 

   เผยแพรในจดหมายขาว สคร. 5  

   จัดงานมุฑิตาจิตใหกับผูที่ทาํคุณประโยชน 

  ใหแก สคร. 5 จนเกษียณอาย ุ

- การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ 

 

 “การจายตามผลงาน” (Merit pay system) โดยอาจได

คาตอบแทนหวั ในรูปของตัวเงนิ + มิใชตัวเงนิ เชน การเลื่อน

ข้ันเงินเดือนเชน  กรณีพิเศษการปรับเปลีย่นสายงาน  
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(6) ผลการดําเนินการดานการจัดการความรู  

ส่ิงที่ตองใหความสาํคัญ วิธีดาํเนินการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลตนเองทีด่ี  
ในเรื่องดงักลาว 

ความรบัผิดชอบตอการ
ปฏิบัตงิานของ 
สวนราชการ 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จัดระบบควบคุมภายใน เพ่ือเปนกลไก
พ้ืนฐานสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรม ข้ันตอนตาง ๆ ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค มีความถูกตองเหมาะสม รวมทั้ง
เพ่ือเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินและลดความเสี่ยงในการดําเนินงานเพื่อควบคมุ
ใหอยูระดับที่เหมาะสม ในการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร และบรรลุเปาหมาย
การบริหาร โดยทุกกลุมงานในสังกัดไดนําระบบการควบคุมภายในดังกลาวไปใชใน
การเฝาระวังและติดตามการทํางานของบุคลากรในทุกงาน/ฝาย/กลุมงาน และนาํมา
ปรับปรุงเพ่ือใหไดระบบฯที่เหมาะสมในการใชงาน ซึ่งแตละกลุมงานจะไดจัดทํา
รายงานสงใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกปนับตั้งแตป 2546  เปน
ตนมา 
 ผลที่ไดจากการจัดระบบควบคุมภายใน  ทําใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปนและลดความเสี่ยงดานการเงินหรือดานอ่ืนที่
อาจมีข้ึนในหนวยงาน ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และคุมคา สามารถลดตนทุนการดําเนินงาน ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว ตลอดทั้งมีขอมูลและ
รายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได เปนเครื่องมือชวยผูบริหารใน
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางดียิ่ง 
 นอกจากนี้ ในการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในภาพรวม 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมจากผูบริหาร
กลุมงาน ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก กลุมที่ปรึกษาทางวิชาการ และตัวแทนกลุมงาน
ในสังกัดในการเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจโดย
ดํา เนินงานในรูปของคณะกรรมการ  เชน  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนตน 

ความรับผดิชอบดาน
การเงิน และการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติ
และประพฤต ิ
มิชอบ 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  มีการบริหารจดัการดานการเงินอยาง
รัดกุม โดยหากมีระเบียบหรือขอบังคับใดที่เก่ียวของกับงบประมาณและการเงินซึ่ง
ถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองดาํเนินการ ก็จะแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดรับทราบและ
ถือปฏิบัติ พรอมกับย้ําเตือนในที่ประชุมผูบรหิารเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและ
ควบคุม กํากับติดตามการดําเนินการตามกฎระเบียบดังกลาวโดยเครงครัด ทั้งนี้  
สํานักงานฯ มีกลุมตรวจสอบภายใน ที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
กลุมงานในสังกัดใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของทางดานการเงินและบญัชี 
สอดคลองกับระบบการควบคมุภายใน ซึ่งเปนกลไกสําคญัของการกํากับดูแลการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม มีประสทิธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงคตอไป 

การปกปองผลประโยชน
ของประเทศและผูมี 
สวนไดสวนเสยี 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5   ปกปองผลประโยชนของประเทศและผู
มีสวนไดสวนเสยี โดยยึดถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสาํนักงาน
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ จัดซื้อ/จัดจาง  พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานโดยมสีวนราชการหรอืกลุม
งานที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกัน เชน คลังจังหวดั  เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้สํานักงานฯไดนําระบบการบรหิาร
จัดการการเงินและการคลังภาครัฐ (GFMIS) มาใชในการวางแผน การจัดทาํคําขอ 
และบริหารเงินงบประมาณ เงินงบประมาณเหลื่อมป เงินนอกงบประมาณแบบครบ
วงจร รวมถึงการจัดทําระบบจดัซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส    (E-Procurement) 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน ซึง่แนวปฏิบัติเชนนี้ปรากฏใหเหน็ในทุก
กลุมงานในสังกัดสํานักงานฯ ดังตัวอยางทีแ่สดงใหเห็นถึงประโยชนของการนํา
ระบบดังกลาวมาใชเพ่ือประหยดังบประมาณแผนดิน เชนการประมูลวัสดุอุปกรณ 
เครื่องใชไฟฟาเกาของสํานักงาน 
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(7) ผลการดาํเนินการดานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

วิธีกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหสวนราชการดําเนนิการอยางมจีรยิธรรม 
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ไดพัฒนาปฏิบัติในการดําเนินการอยางมีจริยธรรม ควบคูไปกับการนํา
ระบบควบคุมภายใน และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสํานักงานฯไปสูการปฏิบัติ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกลาวปรากฏให
เห็นชัดในแผนกลยุทธและมาตรการการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นโดยศูนยราชการใสสะอาด สํานักงานฯซึ่งเปน
หนวยงานที่จัดตั้งข้ึนใหมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะโดยผูบริหารสํานักงานฯ ไดกําหนด
มาตรการตางๆ ใหบรูณาการอยางสอดคลองกับปรัชญาของมาตรฐานวิชาชีพ และมุงเนนการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ขององคกรและบุคลากร เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติและมาตรการที่กําหนดไวไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกํากับติดตาม และปรับปรุงแกไขแนววิธีปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไปพรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนซึ่งเปนผูกําหนดให
ทุกสวนราชการตองจัดใหมีศูนยราชการใสสะอาดทราบเพื่อขอรับคําปรึกษา และชี้แนะเพื่อปรับปรุงมาตรการที่
กําหนดไวใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
 

 

(8) ผลการดาํเนินการดานการพัฒนากฎหมาย 

สคร.5 ไมมีบทบาทในดานการพัฒนากฎหมาย 

               (9) ผลการดําเนินการดานการเปนเครือขายรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

            ในป 2550  

การสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแขง็ใหแกหนวยงานที่สําคญัตอสวนราชการ 

วิธกีารเลือก
องคกร 

องคกรที่สําคญั วิธีดาํเนินการและการ
เลือกกิจกรรมที่สนับสนุน

องคกร 

การมีสวนรวมของผูบริหาร
และบุคลากร 

มีการจดัทําโครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคโดยความรวมมือขององคกรปกครองทองถิ่น มีการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุนดานวิชาการ และรวมดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการในระดบัพ้ืนที่ โดยเลอืกองคกรปกครองทองถิ่นที่มีความพรอม หลงัดําเนินการมีการ
สรุปบทเรยีนเพื่อปรับปรุงแกไข และขยายงานสูกลุมเปาหมายใหมในปตอไป 

 - ผลการดําเนินการในปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมาย  

มิติดานการพฒันาองคกร ตัวชี้วดั เปาหมาย ผลลัพธ ผลลัพธ

เทียบกับ

เปาหมาย 

(+/-) 

ผลการดําเนินการดานการ

เรียนรูและพัฒนาของ

บุคลากร 

 

ตัวช้ีวัดที่ 25 ระดับความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนา 
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 

(PMQA) 

ตัวช้ีวดัที ่26    ระดับความสําเร็จของ

การจัดการความรูของหนวยงาน 

BSC.1 จํานวนขอเสนอแนะทีห่นวยงาน

ลูกคานําไปใชประโยชน 

BSC. 2  จํานวนของผลงานวชิาการที่

นําเสนอในการประชมุวิชาการหรือ

ตีพิมพในวารสาร 

 

5 

 

 

        5 

  

1 

 

12 

 

 

 

5 

 

 

5 

  

1 

 

12 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+  
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มิติดานการพฒันาองคกร ตัวชี้วดั เปาหมาย ผลลัพธ ผลลัพธ

เทียบกับ

เปาหมาย 

(+/-) 

BSC. 7 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาเครือขายเพื่อการเฝาระวัง 
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
(6โรค) 
BSC. 8 รอยละของความพึงพอใจของ
ลูกคาในการรับบริการ เฝาระวงั ปองกัย 
ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ โดย
หนวยงานสคร.5 
BSC. 11 จํานวนของโครงการวิจยัที่มี
การดําเนินงานรวมกับเครือขายในพื้นที่
และบรรลตุามวตัถุประสงค 
BSC.12 รอยละของระดับความสําเรจ็
การจัดทําขอเสนอแนะดานวชิาการที่
นําไปเปนนโยบาย 

5 

  

 

90 

 

 

2 

 

80 

  

ประเมิน

ไตรมาส 4 

  

ประเมิน

ไตรมาส 4 

 

2 

 

ประเมิน

ไตรมาสที่ 4 

  

 

 

 

 

 

คงที ่ 

 

+   

ผลการดําเนินการดานความ

ผาสุก ความพึงพอใจและ 

ไมพึงพอใจ ของบุคลากร 

BSC.16 รอยละของกลุมงานที่มีความ
พึงพอใจตอบรรยากาศการทํางานใน
กลุม 
 

80 ประเมิน

ไตรมาส 4 

- 

ผลการดําเนินการดาน 

การเรียนรูและพัฒนา 

 

BSC.13 ระดับความสําเร็จการจัดการ
ความรูของสคร.5 
BSC.14 รอยละของกลุมงานที่ผาน
เ กณฑ ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ
(PSO,HWP) 
BSC.15 รอยละของกลุมงานที่ได
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

80 

 

80 

 

80 

100 

 

100 

 

90 

+ 

 

+ 

 

+ 

ผลการดําเนินการดานการ

พัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศ 

BSC.17 ระดับคุณภาพของการบริหาร

จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สวนราชการ 

80 65 - 

ผลการดําเนินการดานการ

พัฒนากฎหมาย 

สคร.5 ไมมีบทบาทในดานการพัฒนา

กฏหมาย 

- - - 

 ผลการดําเนินการดานการ

เปนเครือขายรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

BSC. 4 รอยละขององคกรปกครอง 
ทองถิ่นที่สนับสนุนการดําเนินงานเฝา 
ระวังปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

20 20 + 

ผลการดําเนินงานดาน

การเงิน 

BSC. 18 จํานวนโครงการที่ สคร.5 ขอ 
สนับสนุนทุนจากแหลงทุนโดยตรงเพื่อ 
ดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพของสคร.5 
BSC. 19 รอยละของโครงการของกลุม 
โรคที่บรรลุวตัถปุระสงค 

1 

 

 

80 

1 

 

 

ประเมิน

ไตรมาส  4 

+ 
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 - แนวโนมของผลการดําเนินการ  

ผลลัพธในชวง 3 ป ตัวชี้วดัที่สําคญั 

2548 2549 2550 

ลักษณะ

แนวโนม 

1.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร
จัดการคุณภาพงานวิจัยของสคร.5 ( Quality 
Assurance System in Research ) 
 

2.  รอยละของหนวยงาน / องคกรภาคสวนตาง ๆ 
ที่ไดดําเนินการสําเร็จตามแผนการสรางความมือกับ
หนวยงานในสังกัด สคร.5 
 

3.  รอยละของกลุมงานของ สคร.5 ที่ดําเนินการ
ตามระบบบริหารคุณภาพ ( PSO /HWP /5ส. ) 
 

4.  ระดับความสําเร็จของแผนการพัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากรของสคร.5 (ตาม Roadmap ดาน 
 Competencies ) 
5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอบรรยากาศ

ภายในองคกร (Organization Climate Survey) 

100 

 

 

100 

 

 

ข้ันตอนที่ 9 

 

80 

 

81.4 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

80.4 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

ประเมิน

ไตรมาส 4 

คงที ่

 

 

รอผล

ประเมิน

ไตรมาส 4 

คงที ่

 

คงที ่

 

รอผล

ประเมิน

ไตรมาส 4 

              - ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน 

ผลการเปรียบเทียบ รายชื่อสวนราชการหรือ

องคกรอ่ืนที่มีภารกิจ

คลายคลึงกัน 

ตัวช้ีวดัสําคญัที่

นํามาเปรียบเทียบ
สคร.5 

นม. 

สคร.2 

สบ. 

สคร.6 

ขก. 

สคร.7 

อบ. 

1.  สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด

สระบุร ี

2.  สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด

ขอนแกน 

3.  สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

อุบลราชธาน ี

 

1.  ระดับ 
ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตาม 
ข้ันตอนการพัฒนา 
คุณภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

2.  ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินการแผนการ

จัดการความรู   

 3.  ระดับคุณภาพ

ของการบริหาร

จัดการระบบฐาน

ขอมูสารสนเทศของ

สวนราชการ 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 90 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

N/A 

 

  

N/A 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

N/A 
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(5) ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา 

รายชือ่กระบวนการ 

ที่สรางคณุคา 

ขอกําหนดที่สําคัญ ตัวช้ีวดัที่สําคญัที่ใชในการ

ควบคุมและปรับปรุง

กระบวนการ 

วิธกีารนํากระบวนการ 

ไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล

ตามขอกําหนดที่สําคัญ 

1.พัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยใหไดมาตรฐาน

และสามารถเผยแพร

ออกสูเวทีระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และระดับประเทศ 

 

1.นักวิชาการและผูกําหนด

นโยบายยอมรับและนํา

ผลงานวิชาการของ สคร.

ไปประยุกตใช 

2. พัฒนาคุณภาพผลงาน

วิชาการ/ขอเสนอแนะ 

1.จํานวนผลงานวิชาการที่มีการ

นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ

หรือตีพิมพเผยแพรในระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไป 

2.จํานวนนโยบายหรือกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ กฎหมายท่ีมีผลสืบเนื่อง

จากผลงานวิชาการของสคร.5 

3.รอยละของหนวยงานลูกคาท่ี

ดําเนินงานไดตามมาตรฐานระบบ

การเฝาระวังปองกันควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพที่กรมกําหนด 

4.รอยละของประชาชน

กลุมเปาหมายในเขต 5 ท่ีไดรับ

ความรู/ขอมูลขาวสารการปองกัน

ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ 

5.รอยละของประชาชนที่มีความพึง

พอใจในการรับบริการปองกัน 

ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ โดย

หนวยงานของ สคร.5 

1.จัดและสนับสนุนเวที

สําหรับการนําเสนอผลงาน

วิชาการของบคุลากรเชน

ประชมุวิชาการเขต วิชาการ

กรม วิชาการกระทรวง 

วารสาร 

2.การสรางและพัฒนา

เครือขายดานวชิาการ

เฝาระวังปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ 

หนวยงานลูกคาสามารถ

ปองกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพดวยตัวเอง 

รอยละของหนวยงานลูกคาที่

ดําเนินงานไดตามมาตรฐาน

ระบบเฝาระวังปองกันและ

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตามที่กรม กําหนด 

1.อบรม, ประชมุ,สัมมนา ,

นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 

3.การเสริมสรางความรู 1.ประชาชนเขาถึงความรู/

ขอมูลทางวิชาการและ

บริการดานปองกันควบคุม

โรคภัยสุขภาพที่ได

มาตรฐาน 

2.มีการประชาสัมพันธเชิง

รุกท่ีมีประสิทธิผล 

1.รอยละของประชาชน

กลุมเปาหมายในเขต 5 ที่ไดรบั

ความรู ขอมูลขาวสาร การ

ปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ 

2.รอยละของประชาชนที่มี

ความพึงพอใจในการรับบริการ 

การปองกัน ควบคุมโรค/ภัย

สุขภาพ โดยหนวยงานของ 

สคร.5 

การเผยแพรความรูทางสื่อ 

สิ่งพิมพตางๆ เชน วิทยุ 

หนังสือพิมพ โทรทัศน แผน

พับ ซีดี หอกระจายขาว 

website 
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(9) ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน 

รายชือ่กระบวนการ 

สนับสนุน 

ขอกําหนดที่สําคัญ ตัวช้ีวดัที่สําคญัใชในการ

ควบคุมและปรับปรุง

กระบวนการ 

วิธกีารนํากระบวนการ 

ไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล

ตามขอกําหนดที่สําคัญ 

1.ระบบงบประมาณ

และวสัดุ  ครภุณัฑ 

 

การบริหารจดัการ

งบประมาณที่เหมาะสม

คุมคา 

- รอยละของงบประมาณที่

สามารถประหยดัได 

- รอยละความสาํเร็จตาม

เปาหมายผลผลติของสคร.5 

- ระดับความสาํเร็จในการ

เพ่ิมผลิตภาพ 

-ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําตนทุนตอหนวย 

cost effectiveness(Unit 

cost) 

วางแผนรวมกันและสราง

มาตรการในการประหยดั

รวมกัน และดําเนินการให

บรรลตุามเปาหมาย,ติดตาม

ควบคุมกํากับ, 

ใชกระบวนการ PDCA 

(Plan, Do, Check, Act ) 

  

 


