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หมวด 1 

อางอิง จุดแข็ง 

ก (1) สคร. 5 ใชกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม ใชความคดิเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก 

ผูบรหิารระดับสงู และนักวิชาการทุกคน รวมกันวิเคราะหสถานการณ ความตองการ ความคาดหวังของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นําไปสูการกําหนดวสิัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคระยะสัน้ (1 ป) ระยะ

ยาว (4 ป) และคานิยมหลัก ตลอดจนถายทอดสูบุคลากรทุกระดับในองคกรผานทางเอกสาร เสียงตามสาย 

และ เวบไซด  

ก (1) สคร. 5 ถายทอดวิสยัทัศน พันธกิจ เปาหมายผานทาง Balance Scorecard และใชกลไกการประชุม

คณะกรรมการบริหาร กําหนดใหหัวหนากลุมงานนําไปถายทอดสูผูปฏิบัติ ผานการประชุมกลุมโรคกลุมงาน 

และเปดโอกาสใหผูรับการถายทอดมีโอกาสทวนถามในขอสงสัย ซึ่งเปนการสื่อสารแบบสองทาง 

ก (1) สคร. 5 สื่อสารกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทางตางๆ เชน แบบสอบถาม การประชุม 

หนังสือราชการ เวบไซด ปายประกาศ เวบบอรด ตูรับฟงความคิดเห็น และนําขอมูลที่ไดมากําหนดเปน

แผนปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา ผลลัพธที่ดแีละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยีตอไป 

ก (2) สคร. 5 สรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการทํางานและใหเกิดความคลองตัวโดยการกระจายอํานาจใหผูชวย

ผูอํานวยการฯ กํากับดูแลกลุมงาน ผานการลงนามคํารบัรองการปฏิบัตริาชการ กําหนดผลผลิต ผลลัพธ

เพ่ือใหบรรลุพันธกิจ เปดโอกาสใหบุคลากรรเิริ่มโครงการใหมๆ 

       การสรางบรรยากาศการเรียนรูในองคกร มีการสนับสนุนงบประมาณเพือ่จัดหาวสัดุ ครภุัณฑมาสงเสรมิ

ใหสามารถสืบคนเอกสารทางวิชาการจากฐานขอมูลรวมกันได มีการจดัเวทีวิชาการนําเสนอความรูใหมๆ 

เชน show & share และจัดใหมีชุมชนนักปฏิบัติ ตลอดจนสงเสรมิใหบุคลากรนําเสนอผลงานวิชาการใน

ระดับตางๆ เชน ระดับเขต ระดบัภาคและระดับชาติ  

       การสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางถูกตองตามระเบียบและหลักจรยิธรรม ไดจัดทําโครงการราชการ

ใสสะอาด กิจกรรมสงเสริมยกยองเชิดชคูนดี  

ข (3) สคร.5 ไดวางระบบการกํากับดแูลตนเองทีด่ีดวยการวางระบบควบคุมภายใน จัดทาํรายงานสงให

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทุกปตั้งแตป 2546 มีกลุมตรวจสอบภายในกรมควบคุมโรค ทําหนาที่

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุมงานตางๆ  มีคลังจังหวัดเปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเกิดความ

โปรงใส  มีการนําระบบการบรหิารจดัการการเงินและการคลังภาครัฐ (GFMIS) มาใชในการจัดทาํคําขอและ

บริหารเงินงบประมาณ มีการนาํระบบจดัซื้อจดัจางอิเล็กทรอนิกส (E-Procurement) และ E-Auction มาใช 

ค 

(4,5,6) 

สคร. 5 คัดเลือกตัวชี้วดัผลลัพธตามวัตถุประสงคของโครงการ  การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสยี ประสทิธิภาพการใชจายงบประมาณ โดยเฉพาะตวัชี้วัดตาม Bureau Scorecard ทั้ง

ระดับกรมและระดับหนวยงาน ไดถูกนํามาทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิรวมกับหัวหนา

กลุมงานและผูชวยผูอํานวยการฯ ทุกๆ 2 เดือน และมีการประชุมติดตามงบประมาณในทกุไตรมาสของการ

ดําเนินงาน มีการประเมินสมรรถนะรายบุคคลตามรายงาน Self Study Report (SSR) และ Self 

Assessment Report (SAR)  

ค (7) ผูอํานวยการ สคร. 5 ถูกประเมนิโดยการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการตออธิบดี ตามตัวชี้วดัของกรม 

(Department Scorecard) และตัวชี้วัดของหนวยงาน (Balance Scorecard) 

สําหรับผูชวยผูอํานวยการฯและหัวหนากลุมงาน มีการประเมินผานการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการตอ 
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อางอิง จุดแข็ง 

ผูอํานวยการสํานักงานฯ โดยใช SAR เปนเครื่องมือในการประเมินผล และนาํผลการประเมนิไปเชื่อมโยงกับ

การพิจารณาความดีความชอบ การใหโบนสั  

ก (8) สคร.5 มีวิธีการปฏิบัติงานที่ชดัเจนเพ่ือปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอสังคมโดยใชมาตรฐานตามที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและขอกําหนดในจรรยาบรรณวชิาชีพการปองกันและควบคุมการติดเชื้อไมให

แพรกระจายไปสูชุมชน กําหนดแนวทางการแยกประเภทขยะ และวิธีการจัดการกับขยะแตละประเภท  

ก 

(9,10) 

สคร.5 มีการจัดการกับผลกระทบในทางลบทีเ่กิดข้ึนชัดเจนโดยจดัทาํโครงการกําจัดมลูฝอยติดเชื้อ และน้ํา

เสียจากสถานบริการ  บุคลากรผานการอบรมการควบคุมการตดิเชื้อและสามารถจดัการระบบกําจัดขยะติด

เชื้อและน้ําเสียจากสถานบริการสาธารณสุข 

ข (11) สคร.5 ไดดําเนนิการทางจรยิธรรมควบคูไปกับการนําระบบควบคุมภายในโดยมีการตั้งศนูยราชการใสสะอาด

ซึ่งเนนการสงเสริมการปฏิบัติงานที่ถูกตอง กํากับ ติดตามแกไขพรอมรายงานผลการดําเนินงานใหสํานัก 

งานขาราชการพลเรือนทราบเพื่อขอรับคําปรกึษาชี้แนะในการปรับปรุงมาตรการที่กําหนดไวใหรดักุมมากข้ึน 

 

อางอิง โอกาสในการปรับปรุง 

ก (1) ไมชัดเจนวา สคร. 5 มีแนวทางที่เปนระบบในการหาความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียมากําหนดในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสัน้ และระยะยาว คานยิมและผลการดําเนินการที่

คาดหวังไวอยางไร  

ก (1) ไมม่ันใจวาการสื่อสารเรื่องวสิยัทศัน เปาประสงคระยะสั้น และระยะยาว คานิยมมีการสื่อสารแบบ 2 

ทิศทางอยางชดัเจนและเปนรปูธรรมไปสูบุคลากรทุกคน รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีที่

สําคญั โดยผานระบบการนาํองคกรอยางไร 

ก (2) แม สคร.5 มีการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามกฎระเบียบและจริยธรรมแต

ไมชัดเจนวา แนวทางที่ทาํอยูสรางบรรยากาศใหเกิดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ นวัตกรรมและ

ความคลองตัวในการปฏิบัติงานอยางไร 

ค (6) แม สคร. 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการปฏบัิติงานภายในแตไมชดัเจนวา สคร.5 ไดนําผลการทบทวน

น้ีไปปรับปรุงและนําไปสูการปฏิบัติในสวนของผูเก่ียวของอยางไร   

ค (7) แมผูบริหารองคกรถูกประเมินผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ แตไมชัดเจนวา มีการประเมินระบบ

การนําองคกรหรือความสามารถในการนาํองคกรอยางไร เน่ืองจากขาดขอมูลปอนกลับจาก

ผูใตบังคับบัญชาผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก (8) แม สคร.5 มีวิธีการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลกระทบเชิงลบทีอ่าจเกิดข้ึนตอสังคม แตไมชดัเจนและมี

ขอมูลสารสนเทศนอยทีร่ะบุใหเห็นถึงข้ันตอนการดําเนินการดังกลาวที่ม่ันใจไดวาผูรับบริการไดเรยีนรู มี

สวนรวมและใหการยอมรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สคร. 5 

ก (9,10) แม สคร.5 มีการจัดการกับผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนและมกีารเตรยีมการเชิงรุกแตไมชดัเจนวา สคร.5 

ไดมีการทบทวนกระบวนงาน ตัวชี้วดัและเปาประสงคดังกลาวใหเห็นถึงการคาดการณลวงหนาถึง

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางไร 

ค (12) สคร.5 ยังไมมีขอมูลสารสนเทศที่ระบุถึงการสนับสนุนชุมชนตามภารกิจ วธีิการดําเนินการ การเลือก

กิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรมสีวนรวมในการพฒันาชุมชนดังกลาวอยางไร 
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หมวด 2 

อางอิง จุดแข็ง 

ก(1,2)      กระบวนวางแผนกลยุทธ ผูอํานวยการฯจะรับนโยบายจากกรมควบคุมโรคและถายทอดนโยบายผาน 

ผูชวยผูอํานวยการ/หัวหนากลุมงานตางๆ โดยมีกลุมสงเสรมิสนับสนุนวิชาการเปนเลขาฯรวมกัน

วิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา สถานการณแวดลอม (SWOT) ความตองการดาน 

policy/stakeholder/business ทบทวน/ปรับปรุงวิสยัทัศน/พันธกิจ กําหนดเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร 

กําหนดกลยทุธและกําหนดตัวชี้วัดความสําเรจ็ตาม RBMS/BSC ใหสอดคลองกับปฏิทินการจัดสรร

งบประมาณของสํานักงบประมาณ จัดทาํแผน/โครงการตามกรอบยุทธศาสตรและคาํของบประมาณ

ประจําป รวมกับกรมควบคุมโรคโดยกําหนดกจิกรรม ตัวชี้วดั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

พิจารณาปรบัแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ ประสานแผนฯ กับ สสจ.ในพื้นที่

รับผดิชอบ  ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ติดตามกํากับการดําเนินงานรายไตรมาส และสรุปภาพรวม

ผลการดําเนินงานประจาํป 

ก(2)       คณะกรรมการดําเนินงานของ สคร.5 ไดรวบรวมขอมูลปจจัยที่สาํคัญหลากหลายมาประกอบการ

วางแผนยทุธศาสตร ใหความสําคญักับกลุมผูรับบริการ (ศนูยสาธติและมาลาเรียคลินิก) และผูมีสวนได

สวนเสยี เชน สสจ. บุคลากรใน สคร.5 สื่อมวลชน อบต. CUP ผูประกอบการ NGO จากการออกแบบ

สํารวจขอมูล รวบรวมขอมูลครอบคลุมสภาพการแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญทางเทคโนโลยี  

ซึ่งอาจมีผลตอบริการและการดําเนินงานของสวนราชการ รวมทั้งจดุแข็งและจุดออน ทรัพยากรบุคคล

และทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน งบประมาณ เวลา ผลงานวิจัย ความเสี่ยงในดานการเงิน สังคมและจรยิธรรม

กฎหมาย ขอบงัคับ จุดแข็ง จดุออนของสวนราชการ หรือองคกรอ่ืนที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกัน   

ข(3)       ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธเปาหมายและระยะเวลาที่จะบรรลุ

เปาหมาย สคร.5 ไดระบุลําดับความสําคญัของเปาประสงค และใชขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดาํเนินการ

ในชวงที่ผานมา รวมถึงความเปนไปไดและความสอดคลองกับทรัพยากรหรืองบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

มากําหนดเปนเปาหมาย 

ข(4)      สคร.5 ไดกําหนดกลยุทธ มาตรการดําเนนิงานเพื่อบริหารจัดการภารกิจ ที่เปนประเด็นทีท่าทายให

บรรลผุลแสดงถึงความสัมพันธเชิงกลยุทธ โดย มีการกําหนดเปนนโยบายหลักของ สคร.5 การให 

incentive ดานรางวัลและการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและโบนัสแกผูมีผลงานทีส่ามารถนําไปใช

ประโยชนและสามารถผลักดันเปนนโยบายได มีการจัดตั้งเครอืขายวิชาการกบั สคร.เขต 2, 5, 6, 7 

สรางเครือขายสื่อมวลชนของเขต 5 โดยมีการสัมมนาเพื่อพัฒนาวชิาการ สรางเครือขายการปองกัน

อุบัติเหตุในเขต 5 รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งราชการและเอกชน เครือขาย NGO ดานเอดส  และ

สรางเครือขายศูนยวชิาการกระทรวงสาธารณสุขในเขตการสาธารณสุขที่ 13 

ก(5) สคร.5 แปลงกลยุทธสูการปฏบัิติ โดยการประชุมชีแ้จงผูเก่ียวของ (บุคลากร สคร.5) จัดทาํเอกสาร

เผยแพร เชนเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป แฟมใสเอกสารที่มีขอความเกี่ยวกับขอมูลยทุธศาสตร มี

การประสานแผนฯ กับ สสจ.ในพื้นที่เขต 13 จัดสรรทรัพยากรโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํารวจความตองการการใชทรพัยากรปละครั้ง ประเมินสมรรถนะใหสามารถดาํเนินการตามแผนไดสําเร็จ

เหมาะสมกับงาน จัดทาํโครงการรองรับแผนฯตามยทุธศาสตร มีกระบวนการกลั่นกรองโครงการผาน

คณะกรรมการ เพ่ือใหการจดัสรรมีความเหมาะสม ติดตามการดําเนินงานทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณาปรับ

แผนฯ จากขอมลู SAR, SSR รวมถึงสรางความยั่งยืนของผลการดําเนินการจากการมีแผนติดตาม
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อางอิง จุดแข็ง 

ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เชน HWPและวิเคราะหผลการดําเนินงานทีผ่านมา  

ก(6)      สคร.5 กําหนดเปาหมายของแผนปฏิบัติการ และเปาประสงคตามยทุธศาสตรที่จําเปนตอการพัฒนา 

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทุก 2 เดือน หรือประชุมเฉพาะกิจกรณีเรงดวน  เพ่ือพิจารณา

มอบหมายใหผูที่เก่ียวของดําเนินการเพื่อตอบสนองตอไป 

ก(8)       มีการกําหนดตัวชี้วัดทีส่ําคญัที่ใชตดิตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการและเปาหมายของการ

ดําเนินการ ซึ่งมีการตดิตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณทกุไตรมาส มีการรายงานผล

ทางระบบ  online ซึ่งผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลแบบ real time เพ่ือใชประกอบการตดัสนิใจใหการ

สนับสนุนการดาํเนินงาน ใหบรรลุผลสาํเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีการนิเทศติดตามผลการ

ดําเนินงาน สสจ. สสอ. สอ. ศตม. นคม. ใหถกูตองตามเทคนิควิชาการและเปนไปตามแผนฯ และมีการ

ประเมินผลการดําเนินการพฒันาคุณภาพของหนวยงาน เชน HWP, P.S.O.1101 

 

 

อางอิง โอกาสในการปรับปรุง 

ข(2)         แมคณะกรรมการของสคร.5 จะไดกลาวถึงการรวบรวมขอมูลจากปจจยัทีห่ลากหลาย ทั้งขอมูล

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี ครอบคลมุถึงเรื่องสภาพการแขงขันทั้งภายในภายนอก และ

ลักษณะเฉพาะของสคร.5 รวมถึงจุดแข็ง จุดออนของสวนราชการหรือองคกรอ่ืนที่ปฏิบัติงานเก่ียวของ

กัน แตไมชดัเจนวาขอมูลที่ไดรวบรวมดังกลาวครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายโดยเฉพาะผูรับบริการและผู

มีสวนเสยีหรือไมและไมชัดเจนวาไดนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหในการวางแผนยุทธศาสตรของสคร.5 

อยางไร รวมทั้งขาดการศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยูไปใชในการบริการ 

หรือกิจกรรมทีส่ําคญักวา 

ข(3,4)        แมสคร.5 จะแสดงประเดน็และเปาหมายเชิงยุทธศาสตร รวมถึงระบุลําดบัความสําคญัของ

เปาประสงค แตไมชัดเจนวาสิง่ที่ระบดุังกลาว สอดคลองกับระยะเวลาของเปาหมายแตละปอยางไร ใน

การทําใหกลยทุธบรรลุเปาหมาย 

ข(4) แมสคร.5 จะแสดงความทาทายเชิงยทุธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ แตไม

ชัดเจนวาสคร.5 ม่ันใจไดอยางไรวาการใหความสําคัญกับความทาทายของสคร.5 มีความสมดลุยของ

โอกาสและความทาทายในระยะสั้นและระยะยาว และมคีวามสมดลุยของความตองการของผูมีสวนได

สวนเสยีทีส่ําคญัทั้งหมด 

ก(7)      แมสคร.5 จะกําหนดประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติ

การ แตไมมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีต่อบสนองเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร กลยุทธหลักและแผนปฏิบัติการ 

ข(9)      แมสคร.5 จะระบุแผนปฏิบัติการ เปาประสงคและตัวชี้วัดที่สาํคัญแตไมมีขอมูลสารสนเทศของผล

การดําเนินการที่คาดไวของคูแขงและระดับเทียบเคยีงสาํคญั 

 

 

 



 

 

- 6 -

หมวด 3 

 

อางอิง จุดแข็ง 

ก(1) 

 

         สคร.5 ไดแบงกลุมผูรับบริการเปน 3 กลุมอยางชดัเจน ไดแก 1) ประชาชนทั่วไป  2) 

หนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สสจ สสอ สอ รพศ รพท รพช และ สปสช 3) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และแบงโครงสรางภายในออกเปน 8 กลุม 4 งาน1 ฝาย 1 ศูนย

สาธิตบริการ 1 นิคมโรคเรื้อน 3 ศูนยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลง 15 หนวยควบคุม

โรคตดิตอนําโดยแมลง 

 
ก(2)     สคร.5 มีวิธีการหลากหลายในการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวังของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม มีการจัดประชุมประสานแผนทัง้ในระดับ

สวนกลาง ระดบัจังหวัดทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ทําการสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มารบับริการ ณ ศูนยสาธติบริการและคลินิกมาลาเรีย ทําใหไดขอมูลนํามาวางแผน

และพัฒนาระบบงาน 

 

ก(5)     สคร.5 กําหนดวิธีทีผู่รับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถติดตอขอขอมูล รองเรียนและ

กําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการแตละรูปแบบทีต่ิดตอ โดยกําหนดผูรับผิดชอบ

ดานขอมุล และมีการ Update ขอมูลทุกเดือน มีผูรับผิดชอบรบัโทรศัพทตลอด 24 ชั่วโมง มี

สื่อตนแบบในปริมาณที่เพียงพอ และมีคณะกรรมการรับขอรองเรียน ตลอดจนกําหนด

กระบวนการจัดการขอรองเรียน ตั้งแตไดรับเรื่องรองเรียนจนถึงการแกไขปญหาขอรองเรียน 

โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนอยางเปนลายลักษณอักษร เม่ือมีขอ

รองเรียน คณะกรรมการฯจะทาํการตรวจสอบหาขอเท็จจริง โดยสืบขอเท็จจริงจากผูมีสวน

เก่ียวของ และแจงไปยังศูนยประสานราชการใสสะอาดของกรมควบคุมโรคดวย เม่ือตรวจสอบ

หาขอเท็จจริงไดแลว นําผลทีไ่ดเสนอใหกับผูบังคับบญัชา เพ่ือพิจารณาดาํเนินการและให

ไดรับการแกไขอยางทันทวงทตีอไป เม่ือพบวามีการกระทําความผดิจริง จึงกําหนดบทลงโทษ

ตามแตกรณี เชน ตักเตือน ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และบทลงโทษทางวินัยอ่ืนๆ แจงผลการ

ดําเนินการไปยงัผูรองเรยีน ภายในระยะเวลา 30 วัน 
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อางอิง โอกาสในการปรับปรุง 

ก(1)  แมสคร.5 จะกําหนดกลุมผูรับบริการกลุมและกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี ตามหนวยงานที่สังกัด

ภายในกระทรวงสาธารณสุขและภายนอกกระทรวงสาธารณสขุ แตไมมีขอมูลสารสนเทศที่

แสดงถึงวิธีการพิจารณาผูรับบริการที่พึงมีและคาดวาจะมใีนอนาคต 

 
ก(2)     แมสคร.5 มีวิธีการทีห่ลากหลายในการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวัง

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี แตไมชัดเจนและไมครอบคลุมทุกกลุมผูรับบริการ 

รวมถึงไมชัดเจนวาขอมูลที่ไดรับจากการรับฟงดังกลาว ไดนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตร กล

ยุทธและแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการและพฒันาบริการใหมๆ ทีต่อบสนองตอความ

ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย อยางไร 

ก(2) ขาดเจาภาพหลักที่รับผิดชอบในการตดิตอกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

กระบวนการรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะตางๆ 

ก(3)     แมสคร.5 กําหนดวิธีการรับฟงและการเรยีนรู กําหนดวิธีทบทวนและปรับปรุงงาน แตไม

ชัดเจนวาสคร.5 มีวิธีการอยางไรในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟงและการเรียนรูให

เหมาะสมและทนัสมัยอยูเสมอ  

ก(4)      สคร.5 มีขอมูลสารสนเทศไมครอบคลุมกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี และไมชัด 

เจนในวิธีการสรางความสัมพันธเพ่ือตอบสนองความคาดหวังและสรางความประทบัใจแก

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 

ก(5)      แมสคร.5 กําหนดวิธีที่ผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยีสามารถติดตอขอขอมูล รองเรียน 

แตไมชดัเจนในแนวทางที่กําหนดใหบุคลากรปฏิบัตทิี่ทาํใหม่ันใจไดวาบคุลากรที่เก่ียวของทุก

คนไดปฏิบัติตามวิธีปฏิบัตทิี่กําหนดไว 

ก(7)        แมสคร.5 จะมีการสรางความสัมพันธและวิธีติดตอดวยวธีิตางๆ แตไมชดัเจนและมีขอมูล

สารสนเทศนอยวาสคร.5 ทําอยางไรเพื่อใหวิธีการสรางความสัมพันธกับผูรบับริการและผูมี

สวนไดสวนเสยี รวมถึงวิธีติดตอที่เหมาะสมและทันสมยัอยูเสมอ 

ข(8)       แมสคร.5 จะกําหนดวิธีการวัดในเรื่องคุณภาพการบริการเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับ แตไม

ชัดเจนวาวิธีการดังกลาวสามารถทําใหผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมไดรับความ

ประทบัใจและทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีและสามารถนําผลการวัดความพึงพอใจและไมพึง

พอใจไปปรับปรุงการดาํเนินการของสคร.5 ไดอยางไรตลอดจนขาดการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนเชิงคุณภาพ เชน การประเมินโดยลูกคาปรศินา การทํา focus group และการ

สัมภาษณรายบคุคล 

ข(9)    ไมแนใจวาขอมูลการตดิตามเรื่องคุณภาพการใหบริการทาํใหไดขอมูลปอนกลับที่ทันทวงที

และนําไปใชดาํเนินการตอไปไดเพราะมีการวัดเพียงปละครั้งเทานั้น 

ข(10,11)     สคร.5 ไมมีขอมูลสารสนเทศที่กลาวถงึการรับฟงเสียงสะทอนการบรกิารของผูรับบรกิาร

ของหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และไมมีขอมูลสารสนเทศเรื่องวิธีการหาขอมูลและใช

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงไม

มีขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงวธีิการวัดความพงึพอใจของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยีที่

เหมาะสมและทนัสมัยอยูเสมอ 
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หมวด 4 

 

อางอิง จุดแข็ง 

ก(1)     สคร.5 มีวิธีการเลือกขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชติดตามผลการปฏิบัติงาน 2 วิธี 1) ขอมูล

ที่ใชในการดําเนินงาน 2)ขอมูลที่ใชในการสนับสนุนงาน โดยกําหนดวิธีรวบรวมขอมูลและ

สารสนเทศจากระเบียน รายงาน แบบบันทึก หนังสือราชการ และ Internet เปนรายเดือน ราย

ไตรมาส และปละครั้ง มาสนบัสนุนดานวิชาการควบคุมปองกันโรค 

ข(4)      สคร.5 มีการวิเคราะห 1)ผลการบรรลุคาเปาหมายการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเรจ็  

2)ผลการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานปองกันควบคมุโรค 3)ผลการใชจาย

งบประมาณและเงินบํารุงตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานในแตละเดือน และ 4 )ผลการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมงาน/กลุมโรค/ฝายตางๆ   โดยใช

วิธีวิเคราะหจากการคํานวณตามลักษณะของตัวชี้วดั รายงานความกาวหนา ผลการดําเนินงาน 

รายงานทางการเงิน รายงานการบรหิารทรัพยากรบุคคล ซึ่งผลที่ไดจากการวเิคราะหทําให

ทราบผลการดาํเนินงานบรรลตุาม KPI ความกาวหนาของการพัฒนา/จาํนวนองคความรู และ

เทคโนโลยีทีล่กูคานําไปใช ศกัยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือใชในการสนับสนุน

การดําเนินงานของกลุมงาน/กลุมโรค 

 
ข(5)     สคร.5 มีวิธีการสื่อสารหลายทางแกผูรับบรกิาร ผูมีสวนไดสวนเสยี และ ประชาชนโดย 

สื่อสารดวย E-mail/ Intranet/ Internet ตูรบัฟงความคดิเห็น/Web board 
 

ก(6)       สคร.5ไดนําระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสมัฤทธ์ิผลของงาน

ภาครัฐ (P.S.O) ระบบมาตรฐาน 110.1: ระบบขอมูล และกําหนดวิธีการใหกลุมผูปฏิบัติงาน

และผูรับบริการ เขาถึงขอมูลและสารสนเทศ 

 

ก(7)        สคร.5 กําหนดใหงานสารสนเทศ งานพัสดุ ฝายบรหิารทัว่ไปดูแลรับผดิชอบดูแลระบบ 

ตั้งแตกําหนดคณุลักษณะของอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขายกอนมกีารจัดซื้อ โดย

ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ มีระบบทะเบียนทรัพยสินของหนวยงาน เพ่ือจดัเก็บขอมูล

รายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงาน (งานพสัดุ ฝายบรหิาร) กําหนดวิธีทําให

อุปกรณเก่ียวกับสารสนเทศ ทัง้ฮารดแวรและซอฟแวร มีความปลอดภยั ใชงานงาย ดวยการ

สํารวจจํานวนและศักยภาพของอุปกรณ มีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

กอนทําการจดัเก็บหรือเผยแพร กําหนดสทิธ์ิในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

ควบคุมมิใหผูใชเขามาแกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต กําหนดสิทธ์ิใน การเขาถึงขอมูล/

สารสนเทศ ของหนวยงานตามความรับผดิชอบ (User, Password) ติดตั้งโปรแกรมปองกัน

ไวรัส/ผูบุกรุก ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร มีการ Update และสแกนระบบเปนระยะ สํารองขอมูล

สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย มีการอบรม ใหความรูแกบุคลากรในการดูแลคอมพิวเตอร และการ

ใชงานโปรแกรมปองกันไวรัส  จัดทาํคูมือการดูแลเครื่องคอมพิวเตอรเบ้ืองตน คูมือการใชงาน

ระบบขอมูล และระบบสํานักงานอัตโนมัติตางๆ เพ่ือใหผูใชสามารถปฏิบัติได  
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อางอิง จุดแข็ง 

ก(8)       สคร.5 กําหนดกระบวนการทาํใหขอมูลสารสนเทศ ฮารดแวรและซอฟแวรเหมาะสมและ

ทันสมัยอยูเสมอ โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานขอมูล ตามกระบวนการและวิธีการ

ของระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ 

(P.S.O.) ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล กําหนดขอมูลทีค่วรมใีนเว็บไซตของหนวยงาน 

เพ่ือจัดเก็บและเผยแพรขอมูล/ขาวสารการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ที่สําคัญของ

หนวยงานตามภารกิจ ไดแก ฐานขอมูลโรค ระบบฐานขอมูลเฝาระวังทางระบาดวทิยาแบบ 

Realtime ฐานขอมูลทะเบียนผูปวยโรคเรื้อน ฐานขอมูลทะเบียนผูรับผดิชอบงานวัณโรค มีการ

ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตและฐานขอมูลกลาง กําหนดแผนระยะเวลาการปรับปรุงขอมูลแตละ

กลุมงาน จัดทําแผนแมบทสารสนเทศของหนวยงาน และจดัซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและระบบ

เครือขายที่เหมาะสมทันสมัย สํารวจจํานวนและศักยภาพของอุปกรณที่มีอยูเปนระยะ มี

นโยบายใหมีการใชงานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และลดการใชกระดาษ

ในการปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบสาํนักงานอิเล็กทรอนิกส เพ่ือนําไปใชในการปฏบัิติงาน ไดแก 

ระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกส (e-meeting) ระบบการจองหองประชมุ ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (ภายนอก) ระบบบุคลากร (DPIS III) ระบบ GFMIS ระบบทะเบียนทรัพยสนิ 

และโปรแกรมยานพาหนะ       

  
ข(9)       สคร.5 กําหนดวิธีการจัดการความรู โดยการรวบรวม และถายทอดความรูของบุคลากรใน

สวนราชการดวยการจดัประชุม/อบรม แลกเปลี่ยนความรู/ประสบการณ จัดตั้งชุมชนนักปฏบัิติ 

(CoP) แลกเปลี่ยนผานเว็บไซตของหนวยงาน ในรูปแบบ Web blog /E-learning และ

การศึกษาดูงาน การรับการถายทอดความรูทีมี่ประโยชนจากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี 

และองคกรอ่ืน โดยเขารวมการประชุมวิชาการประจําป ของกรมควบคุมโรค/กระทรวง

สาธารณสุข สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิในหลักสตูรดาน

ควบคุมโรคหรอืสาขาอื่นๆที่เก่ียวของ เปนวิทยากรบรรยายใหความรู สําหรบัการแสวงหาและ

แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัตทิี่เปนเลิศ ดวยการเชญิผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย หรือจดัอบรมเชิง

ปฏิบัติการในหวัขอเรื่องการวิจยั และรวมมือกับหนวยงานในเขตรับผิดชอบ เชน สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของในการทาํวิจัยที่เก่ียวของกับ

งานควบคุมโรค  

 

ข(10)      สคร.5 มีวิธีการทาํใหขอมูล สารสนเทศ และความรูมีคุณลกัษณะความครอบคลุม ความ

รวดเร็ว ความถกูตอง ความทันสมัย ความเชื่อมโยง ความนาเชื่อถือ ความสามารถในการ

เขาถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีสวนรวมในระบวนการขอมูล ความปลอดภยั และ

การรักษาความลับ โดยปฏิบัตติามมาตรฐาน P.S.O มาใชตามตารางที่ ข(10) 
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อางอิง โอกาสในการปรับปรุง 

ก(1)     แมสคร.5 มีวิธีการเลือกขอมูลและสารสนเทศ แตไมชัดเจนวา สคร.5 มีวิธีการอยางไรใน

การใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้มาสนับสนุนการตัดสินใจในสคร.5 และสนับสนุนใหเกิด

นวัตกรรม  

ก(2)     แมสคร.5 มีสถติิผลการดําเนินงานในปทีผ่านมา ผลการดาํเนินงานตาม Department 

Scored, Balance Scorecard, PMQA และผลการนําเสนอผลงานทางวิชาการเปรียบเทียบ

ระหวางสํานักงานปองกันควบคุมโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมวชิาการระดับ

ภาค เพ่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานทีมี่ภารกิจคลายคลึงกัน แตไมชดัเจนในวิธีการที่เลือก

ขอมูลสารสนเทศดังกลาววาสามารถนํามาเปรียบเทยีบเพือ่สนับสนุนการตัดสินใจในสคร.5 

และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมไดอยางไร 

ก(3)         แมสคร.5 จะกําหนดวิธีการทําใหระบบการวัดผลการดาํเนินงานเหมาะสมและทันสมยัอยู

เสมอ แตไมชัดเจนและมีขอมูลสารสนเทศนอยทีท่ําใหม่ันใจไดวาระบบการวัดผลการ

ดําเนินการมีความไวในการบงชี้ถึงการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วหรือไมไดคาดการณ ทั้งจาก

ภายในและภายนอกสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่เก่ียวกับแผนยทุธศาสตรของสคร.5 

ข(4)      แมสคร.5 จะมีกระบวนการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา แตไมชัดเจนวา ไดนําผล

จากการวิเคราะหมาใชในการทบทวนผลการดาํเนินการและวางแผนเชิงยทุธศาสตรอยางไร  

ข(9)      แมสคร.5 ไดจัดวางระบบการจัดการความรู เพ่ือเปนความรูในการปฏิบัติงาน โดยนําความรู

จากแหลงภายในและภายนอกมาใชประกอบการปฏิบัติงาน แตไมชัดเจนวามวีิธีการอยางไร 

ในการรับการถายทอดความรูที่มีประโยชนจากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและองคกรอ่ืน 

โดยเฉพาะองคกรที่เก่ียวของในการใหบริการ 
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หมวด 5 

อางอิง จุดแข็ง 

ก(3)       สคร.5 จัดตั้ง Cop จากความตองการและความสนใจของสมาชิก กระตุนใหสมาชิกมีสวน

รวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสื่อสารโดยใช E – mail ในการรับสงขอมูล จัดทําหลักสตูร 

ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหดข้ึีน ดวยการประชุม 

อบรม สัมมนา    จัดทาํบอรดประชาสัมพันธ และเผยแพรใน web log มีการติดตามประเมินผล 

จัดระบบการแจงเวียนภายในกลุมงานเปนหนงัสือราชการ ใหทราบกันทุกคน จัดรูปแบบการ

นําเสนอใหนาสนใจ จัดเนื้อหาใหเปนเรื่องทีส่นใจ โดยเจาของ blog ตองปรับปรุงดแูลอยาง

ตอเนื่อง  

ก(4)   การประเมินผลการปฏิบัติงานของสคร.5 แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1)การประเมินผลสาํเร็จ

ของงาน และการประเมินคุณลกัษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 2)การประเมิน เพ่ือศึกษา

ตนเอง (Self  study Report : SSR) โดยประเมินผลการปฏบัิติงานประจําป 2 ครั้ง/ป  รอบที่  

1  ระหวางวันที ่ 1  ตุลาคม – 31  มีนาคม  ของปถัดไป และรอบที่  2  ระหวางวันที่  1  

เมษายน – 30  กันยายนในปเดียวกัน ผูประเมินและผูรับการประเมินจัดทําขอตกลงในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน ระหวางรอบประเมิน ผูประเมินแจงใหผูรับการประเมินทราบถึงความกาวหนา 

ในการปฏิบัติงาน ครบรอบประเมิน ผูประเมินแจงใหผูรับการประเมินทราบถึงผลการประเมิน 

ซึ่งรวมถึงสมรรถนะที่ผูรับการประเมิน ตองไดรับการพฒันาเพิ่มเติม สําหรบัวิธีการยกยอง

ชมเชย มีการประกวดขวญัใจของสคร.5  (ผูทีมี่ผลงานเปนที่  ประจักษมีการ “ครองตน ครอง

คน ครองงานดเีดน” )  ประกาศเกียรตคิุณแกผูทาํชื่อเสยีงใหแกหนวยงาน ในวาระการประชุม

ตางๆ ของหนวยงาน ตดิประกาศประชาสัมพันธเผยแพรในจดหมายขาวสคร. 5 นอกจากนี้มี

การจัดงานมุฑิตาจิตใหกับผูทีท่ําคุณประโยชน จนเกษียณอายุ มีการใหรางวัลและสิ่งจูงใจ 

การจายตามผลงานโดยใหไดคาตอบแทน ในรปูของตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เชน การเลื่อนข้ัน

เงินเดือน  กรณีพิเศษ  เพ่ือสนับสนุนใหบุคคลมีขวัญกําลังใจ มีการทาํงานอยางมีประสิทธิผล 

มีจิตสํานึกในการทาํงานทีมุ่งเนนผลประโยชน และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

ค(5)      สคร.5 กําหนดคุณลักษณะและทักษะทีจ่ําเปนของบุคลากรแตละตําแหนง โดยในกลุมงาน

และยทุธศาสตรจะกําหนดสมรรถนะ 2 สวน คอื 1)Core Competency ไดแก การทํางานเปน

ทีม ความรับผิดชอบ การประสานงาน ภาวะผูนํา  IT การบรหิารจดัการ และการคดิเชิงระบบ 

และ 2) Technical Competency ตามภาระกิจของกลุมงาน และยทุธศาสตร ไดแก การ

บริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ การนิเทศงาน ระบาดวทิยา พรอมทั้งกําหนดระดบั

ความสามารถในแตละกลุมตําแหนง พิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 

สคร.5 เพ่ือกําหนด Competency  ที่จะดําเนนิการพัฒนา ในแตละป  

ค(6)       กระบวนการสรรหาและวาจางของสคร.5 ในสวนของสายงานสนับสนนุที่ไมมีปญหาการ

ขาดแคลนของบุคลากร ใชวิธีการสรรหาขาราชการเขาสูตําแหนง โดยการสอบแขงขัน ตาม

กรมควบคุมโรคกําหนด โดยใหใชบัญชีผูทีผ่านการสอบแขงขันของก.พ.   หรือบัญชผีูทีผ่าน

การสอบแขงขัน ที่สวนราชการอื่นเปนผูจดัสอบ   และข้ึนบัญชีไวแลวเรียกสัมภาษณ ผูทีมี่

คุณสมบตัิตรงตามที่กําหนด โดยผูสมคัรจะตองผานการทดสอบ Competencies  
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    สําหรับวิธีการรักษาบุคลากร โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีความกาวหนาในสายงาน 

ปรับเปลี่ยนเลื่อนระดับ พัฒนาระบบการประเมนิ และการตอบแทนผลการปฏบัิติงานใหโปรงใส 

สรางบรรยากาศทีด่ีในการทํางาน จัดสวัสดิการใหตามความเหมาะสม จัดระบบงานสนับสนนุ

ในเชิงปฏิบัติงาน 

ค(7)     แผนการเตรยีมบุคลากร สาํหรับตาํแหนงบริหาร (ผูอํานวยการ ผูเชีย่วชาญ หัวหนากลุม) 

สคร.5 ใชหลักเกณฑสมรรถนะเปนตัวกําหนด ประกอบดวยสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุมงาน 

และสมรรถนะเฉพาะดาน โดยการคัดเลือกบุคคลในรูปแบบของคณะกรรมการ คํานึงถึงความ

สอดคลองของวิสัยทศัน  คุณสมบัติ และแนวทางในการพัฒนางานของผูสมัคร กับความ

ตองการของตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง ตองมีประสบการณ ทั้งในสายงานบริหารและสายวิชาการ 

นอกจากนี้มีระบบการมอบหมายงาน และหนาที่ความรับผดิชอบ เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และสมรรถนะทางการบริหาร และวิชาการที่จําเปนตอการดํารง

ตําแหนง โดยสงไปอบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง สําหรับแผนการสืบทอด

ตําแหนง กําหนดคุณสมบัตผิูทีจ่ะสืบทอดตําแหนง ตามตําแหนงที่มีความสาํคัญตอภารกิจ

หลัก คือนักวิชาการ และกลุมวิชาชีพเฉพาะ ไดแก แพทย พยาบาลวชิาชพี นักวิทยาศาสตร

การแพทย เภสชักร นักสังคมสงเคราะห ตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามภารกิจ ไดแก 

แผนพฒันาสมรรถนะดานการวิจัย แผนพฒันาสมรรถนะดาน วิชาการบริหารโครงการ การ

ประเมินผลโครงการ การนิเทศงาน ระบาดวิทยา แผนพัฒนาทักษะดาน IT  

ก(9) สคร.5 มีการวิเคราะหความตองการของบุคลากร โดย เริ่มตนจากการจดัทํา Job profile 

ของหนวยงาน กลุมงาน จนถึงรายบคุคล และกําหนดเปน KPI สวนบุคคลพรอมทั้งกําหนด 

Competencies ที่จะทาํใหบรรลุ KPI จากนั้นประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ เพ่ือหา

ความตองการในการพัฒนา และจัดทําแผนพฒันาตาม competencies gap รวมทั้งใหกลุม

งานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ตามความจําเปนของกลุมงาน และตรงกับความตองการของ

บุคลากร โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.5 เพ่ือรองรับ

การปฏิบัติงานตามยทุธศาสตรของสคร.5 

 
ก(10)        สคร.5 ใหการศึกษาและฝกอบรมดานจริยธรรม แกบุคลากรใหม บุคลากรที่โอนยาย โดย

การบรรยาย สําหรับ การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผูนํา ความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

สิ่งแวดลอมในการทํางาน ใหแกบุคลากรทุกคน ดวยการบรรยายและฝกจากการปฏิบัติงานจริง 

เฉลี่ย 1ครั้ง/ป มีการปฏิบัติการซอมแผนอัคคภีัย1ครั้ง และความตองการอ่ืน ๆ คือ การบริหาร

โครงการ การประเมินผลโครงการ ระบาดวทิยา และ IT โดยอบรมเชิงปฏบัิติการแกนักวชิาการ

ทุกคน 

ก(11)      สคร.5 จัดฝกอบรมโดยคาํนึงถึงความจําเปนของบุคลากรเปนหลัก ผูบังคับบัญชากําหนด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน นํานโยบายมาเปนแนวทางในการพัฒนา

บุคลากร โดยดาํเนินการประเมนิความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร core competencies 

5 ดาน และ technical competencies 4 ดาน หัวหนากลุม เพ่ือนรวมงานเปนผูประเมิน และมี

การประเมินตนเอง สรุปผลการประเมินและหาสวนขาดทําแผนในการพฒันา ผูปฏิบัติงานแสดง
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ความประสงคในการขอรับการฝกอบรม คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรของสคร.5 พิจารณา

ตามความจําเปนและเหมาะสม เนนการสงเสรมิใหงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และองคกร

เกิดประโยชน นําขอมูลมาพิจารณารูปแบบการพัฒนา หากมีจํานวนบุคลากรมากดําเนินการ

ฝกอบรมเอง โดยเชิญผูเชีย่วชาญมาเปนวทิยากร หากมจีํานวนนอยสงไปฝกอบรมตาม

หลักสตูรนอกหนวยงาน หรือหวัหนางานกําหนดความจําเปนในการพฒันา โดยพิจารณาตาม

ภารกิจของกลุมงาน หรือตามสภาพปญหาของงานที่รับผิดชอบ ที่จําเปนตองเพ่ิมสมรรถนะ

ของบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในกลุมงาน และมีการแลกเปลีย่นความรูดวยการจดัประชุมเสวนา

วิชาการ และการใชกระบวนการ CoP  

ก(12)       การพัฒนาบุคลากรของสคร.5 ดําเนินการใน 5 เรื่อง คือ การบริการโครงการ การ

ประเมินผลโครงการ ระบาดวทิยา การนิเทศงาน IT โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร และใชวิธีที่ไม

เปนทางการ โดยการมอบหมายงาน การสอนงาน การทาํงานแบบมีพ่ีเลี้ยง การศึกษาดวย

ตนเอง 

 
ก(13)     การสงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรม มาใชใน

การปฏิบัติงาน เชน e –budgeting โดยจดัประชุมถายทอด และฝกปฏิบัตใิหกลุมงานตางๆ ใช

ในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําจนกวาผูเก่ียวของจะใชในการปฏิบัติงานไดคลอง จัดเวที

เสวนาวิชาการเพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู (show and share) ในทักษะและประสบการณ

ใหมๆ สําหรับผูที่สนใจสามารถจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูทกัษะใหมๆ ทีใ่ช

ในการปฏิบัติงาน 

ข(15)            การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในหนาที่การงานใชการสนับสนุนให

นักวิชาการทําการวิจยัและเผยแพรผลงานอยางตอเนื่องทุกป สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ

ดานตางๆ  ที่จาํเปนในการปฏบัิติงาน สงเสรมิใหไปนําเสนอผลงานวจิัยในเวทีตางๆ ใช

ผลงานวจิัยเปนเกณฑในการพิจารณาความดคีวามชอบผูบรหิารและผูบังคบับัญชาตามสาย

งานมีบทบาทในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงคผูบรหิารกําหนดเปนนโยบายตาม

วิสัยทศัน  พันธกิจของหนวยงาน ใหการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน 

ผูบังคับบญัชาตามสายงานการสอนงาน  กระตุน  สนับสนุน  และมอบหมายงานใหทํา  

ติดตามใหคําปรึกษา  

ก(16)        สคร.5 สงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภยั การปองกันภยั การปรับปรุงสภาพแวดลอมใน

การทํางาน และอุปกรณใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานสขุอนามัย โดยแตงตั้ง

คณะกรรมการ คณะทํางานจากกลุมฝายตาง ๆ  ตั้งกลุมแกนนําดานการสงเสริมสุขภาพเปน

ผูรับผิดชอบนํา กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด คือ รอยละของหนวยงานที่มีการทาํกิจกรรม 5 

ส.อยางตอเนื่อง รอยละของหนวยงานที ่ผานการประเมิน PSO.1101 รอยละของหนวยงานที่

ผานการประเมนิรับรองมาตรฐานโครงการ รอยละของหนวยงานที่มีการทํากิจกรรม 5 ส.อยาง

ตอเนื่อง สถานที่ทาํงานนาอยูนาทํางานและรวมทํากิจกรรมเสนอแนะ แสดงความคดิเห็น 

ดําเนินกิจกรรม 5 ส.อยางตอเนื่อง ทุกหนวยงานผานการประเมิน PSO. : 1101 และผานการ

ประเมินรับรองมาตรฐานโครงการสถานที่ทํางานนาอยู  
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ก(17)      สคร.5 เตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน และภยัพิบัต ิเพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจไปได

อยางตอเนื่อง โดยจดัหาเครื่องดับเพลิงประจาํอาคารอยางเพียงพอ กําหนดผูรับผดิชอบ 

อบรมบุคลากรในการใชงาน   ตรวจสอบสภาพทุก 3 เดือน ติดตั้งอุปกรณตดัไฟอัติโนมตัิ 

ติดตั้งสายดินเปลี่ยนสายไฟฟาภายในอาคาร ตรวจสอบอุปกรณตัดไฟ ตรวจสอบสภาพสายดิน 

อุปกรณ เครื่องมือไฟฟา เปนประจําบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาใหมีสภาพดี จดัหาตูยา 

ชุดปฐมพยาบาลประจาํอาคาร จัดทาํโครงการและอบรม จัดทาํระบบการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ 

จัดหาเครื่องมือวัสดุ กําหนดผูรบัผิดชอบ เม่ือมีการเจ็บปวยฉกุเฉิน และมีการสัมผสัมูลฝอยติด

เชื้อ ตรวจสอบชนิดและวันหมดอายทุุก 3 เดือน ตรวจประเมนิระบบ โดยหัวหนางาน ทุกเดอืน 

ตรวจประเมินโดยคณะทํางานดานความปลอดภัย สคร.5 ทกุ 6 เดือน มีการตัดตนไมใหญรอบ

อาคาร ติตตั้งอุปกรณปองกันฟาผาประจําอาคาร ตดัแตง ควบคุม ทรงพุมตนไมใหญอยาง

ตอเนื่อง ตรวจสอบสภาพอุปกรณทุกสปัดาห 

ข(19)       นอกเหนือจากระเบียบสวสัดิการกลางทีกํ่าหนดไว สคร.5มีการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนุนดานสวัสดิการ และการบริการ โดยจดัเงินชวยเหลือกรณีงานศพ การจัดของขวัญ

เยี่ยมกรณีเจ็บปวย การสนับสนนุยานพาหนะชวยงานศพ งานมงคลสมรส งานข้ึนบานใหม การ

เดินทางไปสอบ เพ่ือปรับเปลี่ยนสายงานเปนหมูคณะ การจดั หาอุปกรณและสถานที่ในการ

ออกกําลังกาย  การจัดรถบริการรับสงเจาหนาที่ระหวางตัวเมืองและสํานักงาน การจัด

สวสัดิการบานพักอาศัย การจัดสวสัดิการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ตัง้คณะกรรมการพัฒนาบรรยากาศ

องคกรและสรางขวัญและกําลงัใจเจาหนาที ่ และใหกลุมเจาหนาทีท่ี่ใชสิทธิประกันสังคม 

จัดตั้งกรรมการ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องสทิธิตางๆ และหาความตองการในดาน

สวสัดิการตางๆ 

ข(20)         สคร.5 กําหนดตัวชี้วดั เพ่ือประเมินความผาสุก ความพงึพอใจ และการสรางแรงจูงใจ

ของบุคลากร ทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ จากการสํารวจปละ 1 ครั้ง และใชการ

สังเกตบุคลากร ประชุมเสวนาสวนราชการ และใชตัวชี้วัดตาง ๆ เชน การสญูเสียบุคลากร การ

หยุดงาน การรองเรียน การรองทุกข สํานักงานนาอยู นาทาํงาน   
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อางอิง โอกาสในการปรับปรงุ 

ก(1,2)          แมสคร.5 จะกําหนดโครงสรางแบงกลุมงาน ตามภารกิจ และจดัตามยุทธศาสตร แตไม

ชัดเจนวาโครงสรางดังกลาว สงเสรมิใหบุคลากรเกดิการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ 

นวัตกรรม และทันตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยูเสมออยางไร 

นอกจากนี้ไมชัดเจนและไมมีขอมูลสารสนเทศทีแ่สดงถึงสคร.5 ไดคํานึงถึงวัฒนธรรมและ

ความคดิของบคุลากรและชุมชนซึ่ง สคร.5 มีปฏิสัมพันธดวยมาพจิารณา เน่ืองจากสคร.5 มี

หนวยงานในสังกัดที่อยูนอกสํานักงานดวย 

ข(4)           แมสคร.5 จะกําหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีวิธีการยก

ยองชมเชย การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญกําลงัใจ มีการทํางาน

อยางมีประสทิธิผล แตไมชดัเจนวาไดดําเนินการครอบคลุมทกุกลุม และผลการประเมินไดมี

การแจงกลับเพ่ือใหเกิดการพฒันาและปรับปรุงการทํางานใหแกบุคลากรรายบุคคลอยางไร 

นอกจากนี้ยังไมชัดเจนวา วิธีการยกยองชมเชยฯดังกลาว สนับสนุนใหบุคลากรของสคร.5 มี

จิตสาํนึกในการทํางาน ที่มุงเนนผลประโยชนและความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนได

สวนเสยีอยางไร 

ก(14)      แมสคร.5 จะมีการศึกษาและการฝกอบรมบุคลากร แตไมชัดเจนวาสคร.5 มีวิธีการประเมิน

ประสทิธิผลการศึกษาและการฝกอบรมของบคุลากรอยางไร  

ก(16)      แมสคร.5 จะมีการดาํเนินการเรื่องการสงเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางานและอุปกรณใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน แตไมชัดเจนวา 

บุคลากรของสคร.5 มีสวนรวมในการสงเสริมและปรับปรุงในเรื่องตางๆดังกลาวอยางไร 

  
ข(18)     แมสคร.5 จะมีการสํารวจเพื่อประเมินบรรยากาศและความคาดหวังของบุคลากรตอองคกรป

ละ 1 ครั้ง มีตูรบัความคดิเห็น ขอรองเรียน รองทุกข และมสีวสัดิการแตไมชดัเจนวาสคร.5 มี

วิธีการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในแตละ

ระดับและประเภทอยางไร 

ข(21)        สคร.5 ไมมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงการนําผลการประเมินความผาสกุ ความพึงพอใจ 

และการสรางแรงจูงใจของบคุลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธในการดําเนินการ เพ่ือจัดลําดับ

ความสําคญัในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจ รวมทั้ง

บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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หมวด 6 

อางอิง จุดแข็ง 

ก(1)         จากบทบาทของสคร.5 ไดกําหนดกระบวนการทาํงานที่สาํคัญรองรับการทํางาน โดย
กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณากระบวนการทีส่รางคุณคา 3 หลักเกณฑ ไดแก 1)เปน
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบตามกฏหมายที่กํากับดูแล 2)กระบวนการทีส่งผลโดยตรง (3) การ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดเปนหลักเกณฑในการ
พิจารณากระบวนการทีส่รางคณุคา 3 กระบวนการ ไดแก (1)กระบวนการพฒันาคุณภาพ
งานวิจัยใหไดมาตรฐาน และสามารถเผยแพรออกสูเวทีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ (2)กระบวนการสรางและพฒันาเครือขายความรวมมือดานวิชาการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคมุโรค และภยัสขุภาพกับทุกภาคสวนในภาคะวนัออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ และ (3)กระบวนการพัฒนาคณุภาพบริการ และเพ่ิมการรับรูของประชาชน 
 

ก(2)         สคร.5 จดัทําขอกําหนดที่สาํคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา คือ 1)การพัฒนา
คุณภาพงานวจิยัใหไดมาตรฐานและสามารถเผยแพรออกสูเวทีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศไดงานวิจยัที่มีคุณคาและมาตรฐาน ถูกนําไปกําหนดเปนนโยบายและ
ขอเสนอแนะ 2)สรางและพฒันาเครือขายความรวมมือดานวชิาการเฝาระวัง ปองกัน ควบคมุ
โรคและภยัสุขภาพกับทุกภาคสวนในภาค ะวนัออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 3)หนวยงาน
เครือขาย(ลูกคา)สามารถปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพดวยตนเอง 4)ประชาชนเขาถงึ
ความรูขอมลูทางวิชาการ และบริการดานปองกันควบคุมโรคภัยสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 5)การ
รับรูขอมูลขาวสารประชาชนมีความพึงพอใจตอการไดรับบริการ(ศูนยสาธิตบริการ) 
 

ก(3)        สคร.5 ออกแบบและนําปจจัยตางๆ มาประกอบในการออกแบบกระบวนการทีส่รางคณุคา 
โดยประชุมจัดทําวสิัยทัศน  พันธกิจ วิเคราะห SWOT จากขอมูลแผนยทุธศาสตร 5 ป ความ
คิดเห็นของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยี ภารกิจตามกฎกระทรวง ขอมูลแผนและผลการ
ปฏิบัติงานทีผ่านมา และขอบเขตการปฏิบัติงานบูรณารวมกันกับหนวยงานในเครือขาย กําหนด
เปนเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของภารกิจในกําหนดขั้นตอนการออกแบบกระบวนการทีส่รางคุณคา 
 

ก(4)             สคร.5 กําหนดตวัชี้วดัทีแ่สดงถึงผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนภายในของกระบวนการ และ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานทัง้ในระดับผลผลิต และผลลัพธ คือ (1)จํานวนผลงานวชิาการที่มี
การนําเสนอในที่ประชุมทางวชิาการ หรือตีพิมพเผยแพร ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้ึน
ไป (2)จํานวนนโยบาย หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายทีมี่ผลสืบเนื่องจากผลงานวชิาการ
ของสคร.5  (3)รอยละของหนวยงานลูกคา ทีด่าํเนินงานไดตามมาตรฐานระบบการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพที่กรมกําหนด (4)รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายในเขต 
5 ที่ไดรับความรู/ขอมูลขาวสารการปองกันควบคุมโรค/ภยัสขุภาพ (5)รอยละของประชาชนที่
มีความพึงพอใจ ในการรับบรกิารปองกัน ควบคุมโรค/ภยัสขุภาพ โดยหนวยงานของ สคร. 
(6)รอยละของหนวยงานลูกคาที่ดาํเนินงานได ตามมาตรฐานระบบเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคและภยัสุขภาพตามที่กรมกําหนด(7)รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายในเขต 5 ที่ไดรับ
ความรู ขอมลูขาวสาร การปองกันควบคุมโรค และภยัสุขภาพ (8)รอยละของประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ ในการรับบริการ การปองกัน ควบคุมโรค/ภัยสขุภาพ โดยหนวยงานของ สคร.5 
ผลการปฏิบัติงานจะถูกรวบรวม ประมวล และสรุปผลนําเสนอในการประชุม สัมมนาวชิาการ
ของบุคลากรและเครือขาย การอบรม การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเผยแพรความรูทาง
สื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน วิทยุ หนงัสือพิมพ โทรทัศน แผนพับ ซีดี หอกระจายขาว website 
 

ก(6)      สคร.5 มีการปรับปรุงกระบวนการทีส่รางคณุคา มีคณะกรรมการตรวจสอบ ระดมสมองตาม
ความเหมาะสม และทุกเดือนจะประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกระบวนการ KM และ CoP 
ขอมูลจากตูรับแสดงความคิดเห็น การรับรูความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการทีศู่นย
สาธิตบริการ นํากระบวนการทีมี่ปญหามาปรับปรุงแกไข         สรุปผลนําเสนอในการประชมุ 
website เอกสารสิ่งพิมพ วิทย ุโทรทัศน  

 
ก(7) 

 

     สคร.5 กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณากระบวนการสนับสนุน  5 หลักเกณฑ ไดแก 1)
การสรรหา คดัเลือก พัฒนา คงไว 2)การจัดหางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เวชภัณฑ 
ยานพาหนะ และ 3)การจดัหา บริการ สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ สิง่อํานวยความสะดวก
และการบาํรุงรกัษา 4)การบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ  กระบวนการที่
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อางอิง จุดแข็ง 

สนับสนุนของสคร.5 ทั้งหมด 4 กระบวนการ ไดแก 1)ระบบบริหารงานบุคคล 2)ระบบ
งบประมาณและวัสดุ ครภุัณฑ  3)ระบบสารสนเทศ  4)ระบบการบรหิารจดัการ 
 

ก(8)       สคร.5 จัดทําขอกําหนดที่สาํคัญของกระบวนการสนับสนุน โดย 1)การสรรหา พัฒนา
คัดเลือก คงไว การจดัหางบประมาณ วสัด ุ อุปกรณ เวชภัณฑ ยานพาหนะ  2)การจดัหา 
บริการ สนบัสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกและรวดเร็ว 3)การบรหิาร
จัดการใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ กําหนดเปน กระบวนการระบบบริหารงานบุคคล 
รายชื่อกระบวนการระบบงบประมาณวัสดุ ครุภณัฑ ระบบสารสนเทศ ระบบการบรหิารจดัการ 
กําหนดเปนขอกําหนดที่สําคญั คือ มี Competency ตามทีส่คร.กําหนด มีการบริหาร 4 M ให
มีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว พัฒนาระบบสารสนเทศดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพและเขาถึงขอมูลใหรวดเร็วและครอบคลุมและ มีการบรหิารจดัการมี
ประสทิธิภาพ ไปปรับใชและเปนธรรม 
 

ก(9)         สคร.5 ใชข้ันตอนการออกแบบกระบวนการสนับสนุน ดังภาพ 6-2 และนําเรื่องตางๆ  มา
ชวยออกแบบ ไดแกองคความรูการบริหารบคุคล เทคโนโลยีของระบบIT ระบบ GFMIS ระบบ 
E-budgeting /DPS การจดัทาํระบบ    LAN Wireless  การเตือนภัยเครือขาย SRRTCE-mail  
list group /web site  การพัฒนาระบบขอมูล PSO:1101 การบริหารจดัการยุคใหม สําหรับ
ข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีหลักเกณฑ การใชจายงบประมาณตามขอกําหนด
ภายในของสคร. ควบคมุกํากับใหเปนไปตามหลักเกณฑ มีระบบการควบคุมภายใน ใชระบบ 
GFMIS ระบบการจัดซื้อจัดจาง ติดตามการใชจายงบประมาณตามไตรมาส ใช POSCORB ใน
การบริหาร และนําเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของภารกิจมาใชในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน
และจดัทาํมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
 

ก(10)       สคร.5 กําหนดตวัชี้วดัที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนภายในกระบวนการ และ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานทัง้ในระดับผลผลิตและผลลัพธ คือ รอยละความสําเร็จตาม
เปาหมายผลผลติของสคร.5 ระดับความสาํเรจ็ในการเพิ่มผลติภาพ และระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทนุตอหนวย(Unit cost) และนํากระบวนการมาวางแผน สรางมาตรการในการ
ประหยัด รวมกันดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยผานการติดตามควบคุมกํากับ และใช
กระบวนการ PDCA (Plan, Do, Check, Act ) 
 

ก(11)       สคร.5 ปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้าํ และความสูญเสยีจากผลการ
ดําเนินการ และวิธีการทาํงานทีโ่ปรงใส ตรวจสอบได โดยมีระบบบริหารความเสี่ยง ดําเนินการ
อบรมชี้แจงตัวแทนของทุกกลุมงานและมอบหมายใหเลือกโครงการทีส่ําคัญ จัดทํา
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง และมีการตดิตามประเมินผลตอนปลายป โดยใชเกณฑการใช
งบประมาณตามขอกําหนดภายในของ สคร.5 เชน ดานการจัดประชุม  อบรม  การเดินทางไป
ราชการ  การกําหนดระเบียบในการเบิกจายพัสดุ  และสาธารณูปโภค ควบคมุกํากับใหเปนไป
ตามหลักเกณฑรายไตรมาส 
 

ก(12)      สคร.5 มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน โดยการสรรหาบคุลากรดาน
ประชาสัมพันธ จัดหาวัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ งบประมาณ และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใชในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน มาพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพและเหมาะสม มีวสัดุอุปกรณ ยานพาหนะที่มีประสทิธิภาพ
และเพียงพอตอการใชงาน มีการใชจายงบประมาณที่มีคุณภาพตามแผนทีกํ่าหนด และมี
สารสนเทศทีทนัสมัยรวดเร็วเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

- 18 -

อางอิง โอกาสในการปรับปรงุ 

ก(1) ไมชัดเจนวา สคร.5มีวิธีการอยางไรในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการทีส่ราง
คุณคาตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ 
 

ก(3)        แมสคร.5 จะมีการออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา แตไมชดัเจนวา สคร.5 มีแนวทาง
อยางไรในการออกแบบและบรูณาการกระบวนการทีส่รางคณุคา ที่เก่ียวของกับสวนราชการอื่น 
เพ่ือใหสงผลตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยีและการบรรลตุามพันธกิจ 
 

ก(5)       แมสคร.5 จะกําหนดหลักเกณฑการจัดประชุม การเบิกจายพัสดุและสาธารณูปโภค โดยมี
การควบคุมกํากับใหเปนไปตามหลักเกณฑรายไตรมาส แตไมชัดเจนและไมมีขอมูล
สารสนเทศ ที่แสดงถึงวิธีการลดคาใชจายดานการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจ
ประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ และวิธีการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การ
ทํางานซ้าํ และความสูญจากผลการดําเนินงาน 
 

ก(6) ไมแนใจวามีวิธีการในการนาํการปรับปรุงกระบวนการทีส่รางคุณคามาเผยแพร แลกเปลี่ยน
ประสบการณภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานอยางไร 
 

ก(7) ไมม่ันใจวา สคร.5 มีวิธีการอยางไรในการกําหนดวา กระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน 
และแตละกระบวนการสนับสนนุนั้น ตอบสนองกระบวนการสรางคุณคาอยางไร 
 

ก(9)      ไมชัดเจนวาสคร.5 มีแนวทางอยางไรในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการสนับสนุน

ที่เก่ียวของกับสวนราชการอื่น ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการบรรลุพันธกิจ  

ก(10) สคร.5 มีตัวชี้วดัที่สําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนบัสนุนเฉพาะเรือ่ง

งบประมาณ วสัดุ ครภุัณฑซึ่งไมครอบคลุมทุกกระบวนการสนบัสนุนที่กลาวมา 

 

ก(11)      แมสคร.5 จะมีระบบตางๆ เพ่ือปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา และความ

สูญเสยีจากผลการดําเนินการ แตไมชดัเจนวาสคร.5 มีวิธีการอยางไรในการลดคาใชจายดาน

การตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดาํเนินการสนับสนุน 

 

ก(12)      แมสคร.5 จะมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน แตไมชัดเจนและมีขอมูล

สารสนเทศนอยทีแ่สดงถึงการนํากระบวนการสนับสนุนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพร

ประสบการณการทาํงานภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน  
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หมวด 7 

 

อางอิง จุดแข็ง 

7.1 ,7.2, 

7.3,7.4 

มีการแสดงตัวชี้วัดผลการดําเนินการและแนวโนมของสวนราชการใน 4 มิติ ไดแกมิตดิาน

ประสทิธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติ

ดานการพัฒนาองคกร ซึ่งสวนใหญแสดงในรปูตาราง เปรยีบเทียบกับเปาหมาย ผลลัพธ

ในชวง 3 ป และผลการเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน  

 

 

อางอิง โอกาสในการปรับปรุง 

7.1(1) ขาดการนําเสนอขอมูลที่ครบถวนในบางตัวชี้วดัเชน รอยละทีล่ดลงของอัตราการเพิ่ม

จากการเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง ฯ ในดานผลลัพธในชวง 3 ป ลกัษณะ

แนวโนม ผลการเปรียบเทียบ  

7.2(2) ขาดการนําเสนอขอมูลความพงึพอใจและไมพึงพอใจทีค่รอบคลุมผูรับบริการทุกกลุม 

7.3(7)(8)(9)(10)(11) ขาดการแสดงตัวชี้วดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการของ

กระบวนการสนบัสนุน ดานงบประมาณและการเงิน ดานความรับผดิชอบดานการเงิน

ทั้งภายในและภายนอก ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบงัคับและกฎหมาย และ

ดานการเปนองคกรทีด่ีในการสนับสนุนชุมชนที่สาํคัญ 

7.4(14) ขาดการนําเสนอตัวชี้วดัทีส่ําคญัของผลการดาํเนินการดานความผาสุก ความพึงพอใจ

และไมพึงพอใจของบุคลากรทุกกลุม 

 



หมวด 1 

อางอิง โอกาสในการปรับปรุง ความสอดคลอง 

0.2 

ความยากงาย 

0.3 

ผลลัพธ  

0.5 

รวม 

ค (6) แม สคร. 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการปฏบิัติงานภายในแตไมชดัเจนวา สคร.5 ไดนําผลการ

ทบทวนนี้ไปปรบัปรุงและนาํไปสูการปฏิบัตใินสวนของผูเกี่ยวของอยางไร   

3 2 3 2.7 

ก (9,10) แม สคร.5 มีการจัดการกับผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นและมกีารเตรยีมการเชิงรุกแตไมชดัเจนวา สคร.5 

ไดมีการทบทวนกระบวนงาน ตัวชี้วดัและเปาประสงคดังกลาวใหเห็นถึงการคาดการณลวงหนาถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางไร 

2 2 3 2.5 

ก (1) ไมชัดเจนวา สคร. 5 มีแนวทางที่เปนระบบในการหาความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียมากําหนดในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสัน้ และระยะยาว คานยิมและผลการดําเนินการที่

คาดหวังไวอยางไร  

2 1 3 2.2 

ก (2) แม สคร.5 มีการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามกฎระเบียบและจริยธรรม

แตไมชดัเจนวา แนวทางทีท่ําอยูสรางบรรยากาศใหเกิดการกระจายอํานาจในการตดัสนิใจ นวัตกรรม

และความคลองตัวในการปฏิบัติงานอยางไร 

2 1 3 2.2 

ก (8) แม สคร.5 มีวิธีการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลกระทบเชิงลบทีอ่าจเกิดขึ้นตอสังคม แตไมชดัเจนและมี

ขอมูลสารสนเทศนอยทีร่ะบุใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการดังกลาวที่มั่นใจไดวาผูรับบริการไดเรยีนรู 

มีสวนรวมและใหการยอมรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สคร. 5 

2 1 3 2.2 

ค (12) สคร.5 ยังไมมีขอมูลสารสนเทศที่ระบุถึงการสนับสนุนชุมชนตามภารกิจ วธิีการดําเนินการ การเลือก

กิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรมสีวนรวมในการพฒันาชุมชนดังกลาวอยางไร 

2 1 3 2.2 

ค (7) แมผูบริหารองคกรถูกประเมินผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ แตไมชัดเจนวา มีการประเมินระบบ

การนําองคกรหรือความสามารถในการนาํองคกรอยางไร เนื่องจากขาดขอมูลปอนกลับจาก

ผูใตบังคับบัญชาผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

1 3 2 2.1 



อางอิง โอกาสในการปรับปรุง ความสอดคลอง 

0.2 

ความยากงาย 

0.3 

ผลลัพธ  

0.5 

รวม 

ก (1) ไมมั่นใจวาการสื่อสารเรื่องวสิยัทศัน เปาประสงคระยะสั้น และระยะยาว คานิยมมีการสื่อสารแบบ 2 

ทิศทางอยางชดัเจนและเปนรปูธรรมไปสูบุคลากรทุกคน รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีที่

สําคญั โดยผานระบบการนาํองคกรอยางไร 

2 1 2 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 2 

อางอิง โอกาสในการปรับปรุง ความสอดคลอง 

0.2 

ความยากงาย 

0.3 

ผลลัพธ 

0.5 

รวม 

ข(3,4)        แมสคร.5 จะแสดงประเดน็และเปาหมายเชิงยุทธศาสตร รวมถึงระบุลําดบัความสําคญัของ

เปาประสงค แตไมชัดเจนวาสิง่ที่ระบดุังกลาว สอดคลองกับระยะเวลาของเปาหมายแตละปอยางไร ใน

การทําใหกลยทุธบรรลุเปาหมาย 

2 3 3 2.8 

ก(7)      แมสคร.5 จะกําหนดประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติ

การ แตไมมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีต่อบสนองเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร กลยุทธหลักและแผนปฏิบัติการ 

2 2 3 2.5 

ข(2)         แมคณะกรรมการของสคร.5 จะไดกลาวถึงการรวบรวมขอมูลจากปจจยัทีห่ลากหลาย ทั้งขอมูล

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี ครอบคลมุถึงเรื่องสภาพการแขงขันทั้งภายในภายนอก และ

ลักษณะเฉพาะของสคร.5 รวมถึงจุดแข็ง จุดออนของสวนราชการหรือองคกรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ

กัน แตไมชดัเจนวาขอมูลที่ไดรวบรวมดังกลาวครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายโดยเฉพาะผูรับบริการและผู

มีสวนเสยีหรือไมและไมชัดเจนวาไดนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหในการวางแผนยุทธศาสตรของสคร.5 

อยางไร รวมทั้งขาดการศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยูไปใชในการบริการ 

หรือกิจกรรมทีส่ําคญักวา 

3 1 3 2.4 

ข(4) แมสคร.5 จะแสดงความทาทายเชิงยทุธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ แตไม

ชัดเจนวาสคร.5 มั่นใจไดอยางไรวาการใหความสําคัญกับความทาทายของสคร.5 มีความสมดลุยของ

โอกาสและความทาทายในระยะสั้นและระยะยาว และมคีวามสมดลุยของความตองการของผูมีสวนได

สวนเสยีทีส่ําคญัทั้งหมด 

3 1 3 2

.4 

ข(9)      แมสคร.5 จะระบุแผนปฏิบัติการ เปาประสงคและตัวชี้วัดที่สาํคัญแตไมมีขอมูลสารสนเทศของผล

การดําเนินการที่คาดไวของคูแขงและระดับเทียบเคยีงสาํคญั 

2 1 2 1.7 

 



หมวด 3 

อางอิง โอกาสในการปรับปรุง ความสอดคลอง  

0.2 

ความยากงาย 

 0.3 

ผลลัพธ 

 0.5 

รวม 

ก(1)  แมสคร.5 จะกําหนดกลุมผูรับบริการกลุมและกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี ตามหนวยงานที่

สังกัดภายในกระทรวงสาธารณสุขและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข แตไมมีขอมูล

สารสนเทศที่แสดงถึงวิธีการพิจารณาผูรับบรกิารที่พึงมแีละคาดวาจะมใีนอนาคต 

3 3 3 3 

ก(2) ขาดเจาภาพหลักที่รับผิดชอบในการตดิตอกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

กระบวนการรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะตางๆ 

3 3 3 3 

ก(3)     แมสคร.5 กําหนดวิธีการรับฟงและการเรยีนรู กําหนดวิธีทบทวนและปรับปรุงงาน 

แตไมชดัเจนวาสคร.5 มีวิธีการอยางไรในการทบทวนและปรบัปรุงวิธีการรับฟงและการ

เรียนรูใหเหมาะสมและทันสมยัอยูเสมอ  

3 3 3 3 

ข(9)    ไมแนใจวาขอมูลการตดิตามเรื่องคุณภาพการใหบริการทาํใหไดขอมูลปอนกลับที่

ทันทวงทแีละนาํไปใชดาํเนินการตอไปไดเพราะมีการวดัเพียงปละครั้งเทานัน้ 

3 3 3 3 

ข(10,11)     สคร.5 ไมมีขอมูลสารสนเทศที่กลาวถึงการรบัฟงเสียงสะทอนการบริการของ

ผูรับบริการของหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และไมมีขอมูลสารสนเทศเรื่อง

วิธีการหาขอมูลและใชขอมูลเชงิเปรียบเทียบ ในดานความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสยี รวมถึงไมมีขอมูลสารสนเทศทีแ่สดงถึงวิธีการวัดความพึง

พอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

3 3 3 3 

ก(5)      แมสคร.5 กําหนดวิธีที่ผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยีสามารถติดตอขอขอมูล 

รองเรียน แตไมชัดเจนในแนวทางที่กําหนดใหบุคลากรปฏิบัติทีท่ําใหมั่นใจไดวา

บุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนไดปฏิบัติตามวิธีปฏบิัติที่กําหนดไว 

3 3 3 3 



อางอิง โอกาสในการปรับปรุง ความสอดคลอง  

0.2 

ความยากงาย 

 0.3 

ผลลัพธ 

 0.5 

รวม 

ข(8)       แมสคร.5 จะกําหนดวิธีการวัดในเรื่องคุณภาพการบริการเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับ 

แตไมชดัเจนวาวิธีการดังกลาวสามารถทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีแตละ

กลุมไดรับความประทับใจและทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีและสามารถนําผลการวัดความ

พึงพอใจและไมพึงพอใจไปปรับปรุงการดําเนินการของสคร.5 ไดอยางไรตลอดจน

ขาดการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนเชิงคุณภาพ เชน การประเมนิโดยลูกคา

ปริศนา การทํา focus group และการสัมภาษณรายบุคคล 

3 2 3 2.7 

ก(2)     แมสคร.5 มีวิธีการทีห่ลากหลายในการรับฟงและเรียนรูความตองการและความ

คาดหวังของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยี แตไมชดัเจนและไมครอบคลมุทุกกลุม

ผูรับบริการ รวมถึงไมชัดเจนวาขอมูลที่ไดรับจากการรับฟงดังกลาว ไดนํามาจัดทาํ

แผนยุทธศาสตร กลยทุธและแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการและพฒันา

บริการใหมๆ ทีต่อบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยี อยางไร 

3 1 3 2.4 

ก(4)      สคร.5 มีขอมูลสารสนเทศไมครอบคลุมกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

และไมชดัเจนในวิธีการสรางความสัมพันธเพื่อตอบสนองความคาดหวังและสรางความ

ประทบัใจแกผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยีแตละกลุม 

3 1 3 2.4 

ก(7)        แมสคร.5 จะมีการสรางความสัมพันธและวิธีติดตอดวยวธิีตางๆ แตไมชดัเจนและ

มีขอมูลสารสนเทศนอยวาสคร.5 ทําอยางไรเพื่อใหวิธีการสรางความสัมพันธกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงวิธีตดิตอที่เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

3 1 3 2.4 

 

 

 



หมวด 4 

อางอิง โอกาสในการปรับปรุง ความสอดคลอง 

 0.2 

ความยากงาย 

 0.3 

ผลลัพธ 

 0.5 

รวม 

ข(4)      แมสคร.5 จะมีกระบวนการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา แตไมชัดเจนวา ไดนําผล

จากการวิเคราะหมาใชในการทบทวนผลการดาํเนินการและวางแผนเชิงยทุธศาสตรอยางไร  

3 3 3 3 

ก(1)     แมสคร.5 มีวิธีการเลือกขอมูลและสารสนเทศ แตไมชดัเจนวา สคร.5 มีวิธีการอยางไรใน

การใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้มาสนับสนุนการตัดสินใจในสคร.5 และสนับสนุนใหเกิด

นวัตกรรม  

3 1 3 2.4 

ก(2)     แมสคร.5 มีสถติิผลการดําเนินงานในปทีผ่านมา ผลการดาํเนินงานตาม Department 

Scored, Balance Scorecard, PMQA และผลการนําเสนอผลงานทางวิชาการเปรียบเทียบ

ระหวางสํานักงานปองกันควบคุมโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมวชิาการระดับ

ภาค เพื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานทีม่ีภารกิจคลายคลึงกัน แตไมชดัเจนในวิธีการที่เลือก

ขอมูลสารสนเทศดังกลาววาสามารถนํามาเปรียบเทยีบเพือ่สนับสนุนการตัดสินใจในสคร.5 

และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมไดอยางไร 

3 1 3 2.4 

ก(3)         แมสคร.5 จะกําหนดวิธีการทําใหระบบการวัดผลการดาํเนินเหมาะสมและทันสมัยอยู

เสมอ แตไมชัดเจนและมีขอมลูสารสนเทศนอยทีท่ําใหมั่นใจไดวาระบบการวัดผลการ

ดําเนินการมีความไวในการบงชี้ถึงการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วหรือไมไดคาดการณ ทั้งจาก

ภายในและภายนอกสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่เกี่ยวกับแผนยทุธศาสตร

ของสคร.5 

3 1 3 2.4 

ข(9)      แมสคร.5 ไดจัดวางระบบการจัดการความรู เพื่อเปนความรูในการปฏิบัติงาน โดยนํา

ความรูจากแหลงภายในและภายนอกมาใชประกอบการปฏิบัตงิาน แตไมชดัเจนวามีวิธีการ

อยางไร ในการรับการถายทอดความรูที่มีประโยชนจากผูรบับริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ

องคกรอื่น โดยเฉพาะองคกรทีเ่กี่ยวของในการใหบริการ 

3 1 3 2.4 



หมวด 5 

อางอิง โอกาสในการปรับปรงุ ความสอดคลอง 

0.2 

ความยากงาย 

 0.3 

ผลลัพธ

0.5 

รวม 

ข(4)           แมสคร.5 จะกําหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมี

วิธีการยกยองชมเชย การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ เพื่อสนับสนนุใหบุคลากรมขีวัญกําลังใจ 

มีการทาํงานอยางมีประสิทธิผล แตไมชัดเจนวาไดดําเนินการครอบคลุมทุกกลุม และผล

การประเมินไดมีการแจงกลับเพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหแกบุคลากร

รายบคุคลอยางไร นอกจากนี้ยงัไมชัดเจนวา วธิีการยกยองชมเชยฯดังกลาว สนับสนุนให

บุคลากรของสคร.5 มีจิตสํานกึในการทาํงาน ที่มุงเนนผลประโยชนและความตองการ

ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสยีอยางไร 

3 3 2 2.5 

ก(16)      แมสคร.5 จะมีการดาํเนินการเรื่องการสงเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและอุปกรณใหเหมาะสมกับการปฏิบัตงิาน แตไม

ชัดเจนวา บุคลากรของสคร.5 มีสวนรวมในการสงเสริมและปรับปรุงในเรื่องตางๆดังกลาว

อยางไร 

  

3 2 2 2.2 

ก(1,2)          แมสคร.5 จะกําหนดโครงสรางแบงกลุมงาน ตามภารกิจ และจัดตามยทุธศาสตร 

แตไมชดัเจนวาโครงสรางดังกลาว สงเสริมใหบุคลากรเกิดการกระจายอํานาจในการ

ตัดสินใจ นวตักรรม และทันตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยู

เสมออยางไร นอกจากนี้ไมชัดเจนและไมมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงถงึสคร.5 ได

คํานึงถึงวฒันธรรมและความคดิของบุคลากรและชมุชนซึ่ง สคร.5 มีปฏิสัมพันธดวยมา

พิจารณา เนื่องจากสคร.5 มีหนวยงานในสังกัดที่อยูนอกสํานกังานดวย 

2 1 3 2.2 

ข(21)        สคร.5 ไมมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงการนําผลการประเมินความผาสกุ ความพึง

พอใจ และการสรางแรงจูงใจของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธในการดาํเนินการ เพื่อ

3 1 2 1.9 



อางอิง โอกาสในการปรับปรงุ ความสอดคลอง 

0.2 

ความยากงาย 

 0.3 

ผลลัพธ

0.5 

รวม 

จัดลําดับความสําคญัในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจ 

รวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ก(14)      แมสคร.5 จะมีการศึกษาและการฝกอบรมบุคลากร แตไมชัดเจนวาสคร.5 มีวิธีการ

ประเมินประสทิธิผลการศึกษาและการฝกอบรมของบุคลากรอยางไร  

2 1 2 1.9 

ข(18)     แมสคร.5 จะมีการสํารวจเพื่อประเมินบรรยากาศและความคาดหวังของบุคลากรตอ

องคกรปละ 1 ครั้ง มีตูรับความคิดเห็น ขอรองเรียน รองทุกข และมสีวัสดิการแตไม

ชัดเจนวาสคร.5 มีวิธีการกําหนดปจจยัที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ

ของบุคลากรในแตละระดับและประเภทอยางไร 

3 2 2 1.8 

 



หมวด 6 

อางอิง โอกาสในการปรับปรงุ ความสอดคลอง 

 0.2 

ความยากงาย  

0.3 

ผลลัพธ  

0.5 

รวม 

ก(6) ไมแนใจวามีวิธีการในการนาํการปรับปรุงกระบวนการทีส่รางคุณคามาเผยแพร แลกเปลี่ยน
ประสบการณภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานอยางไร 

3 3 3 3 

ก(9)      ไมชัดเจนวาสคร.5 มีแนวทางอยางไรในการออกแบบและบรูณาการกระบวนการสนับสนุนที่

เกี่ยวของกับสวนราชการอื่น ซึง่อาจเปนอุปสรรคตอการบรรลพุันธกิจ  

3 3 3 3 

ก(10) สคร.5 มีตวัชีว้ัดทีส่ําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนเฉพาะเรื่องงบประมาณ 

วัสดุ ครภุัณฑซึง่ไมครอบคลมุทุกกระบวนการสนับสนุนที่กลาวมา 

2 3 1 2.8 

ก(7) ไมมั่นใจวา สคร.5 มีวิธีการอยางไรในการกําหนดวา กระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน และแต
ละกระบวนการสนับสนุนนั้น ตอบสนองกระบวนการสรางคุณคาอยางไร 

3 2 3 2.7 

ก(1) ไมชัดเจนวา สคร.5มีวิธีการอยางไรในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการทีส่รางคุณคาตอ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี และการบรรลพุันธกิจของสวนราชการ 

3 2 3 2.7 

ก(3)        แมสคร.5 จะมีการออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา แตไมชดัเจนวา สคร.5 มีแนวทางอยางไร
ในการออกแบบและบูรณาการกระบวนการทีส่รางคุณคา ที่เกี่ยวของกับสวนราชการอื่น เพื่อใหสงผล
ตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและการบรรลุตามพันธกิจ 
 

3 2 3 2.7 

ก(5)       แมสคร.5 จะกําหนดหลักเกณฑการจัดประชุม การเบิกจายพัสดุและสาธารณูปโภค โดยมีการ
ควบคุมกํากับใหเปนไปตามหลักเกณฑรายไตรมาส แตไมชดัเจนและไมมีขอมูลสารสนเทศ ที่แสดง
ถึงวิธีการลดคาใชจายดานการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรอืผลการ
ดําเนินการ และวิธีการปองกันไมใหเกิดขอผดิพลาด การทํางานซ้ํา และความสูญจากผลการ
ดําเนินงาน 

3 3 2 2.5 

ก(12)      แมสคร.5 จะมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน แตไมชัดเจนและมีขอมูลสารสนเทศ

นอยที่แสดงถึงการนํากระบวนการสนับสนุนมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู เผยแพรประสบการณการทํางาน

ภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน  

3 1 3 2.4 

ก(11)      แมสคร.5 จะมีระบบตางๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา และความสญูเสียจาก

ผลการดําเนินการ แตไมชัดเจนวาสคร.5 มีวิธีการอยางไรในการลดคาใชจายดานการตรวจสอบ การ

ทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรอืผลการดําเนินการสนับสนุน 

3 1 2 1.9 



 

หมวด 7 

อางอิง โอกาสในการปรับปรุง ความสอดคลอง 

0.2 

ความยากงาย  

0.3 

ผลลัพธ 

 0.5 

รวม 

7.4(14) ขาดการนําเสนอตัวชี้วดัทีส่ําคญัของผลการดาํเนินการดาน

ความผาสุก ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของบุคลากรทุกกลุม

3 2 3 2.7 

7.2(2) ขาดการนําเสนอขอมูลความพงึพอใจและไมพึงพอใจที่

ครอบคลุมผูรับบริการทุกกลุม 

2 2 3 2.5 

7.1(1) ขาดการนําเสนอขอมูลที่ครบถวนในบางตัวชี้วดัเชน รอยละที่

ลดลงของอัตราการเพิ่มจากการเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือด

สมอง ฯ ในดานผลลัพธในชวง 3 ป ลักษณะแนวโนม ผลการ

เปรียบเทยีบ  

3 2 2 2.2 

7.3(7)(8)(9)(10)(11) ขาดการแสดงตัวชี้วดัที่สําคัญของผลการดําเนินการดานการ

ปฏิบัติการของกระบวนการสนบัสนุน ดานงบประมาณและ

การเงิน ดานความรับผิดชอบดานการเงินทั้งภายในและ

ภายนอก ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย 

และดานการเปนองคกรทีด่ีในการสนับสนุนชมุชนทีส่ําคัญ 

3 3 1 2.0 

 

 


